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WOORD VOORAF
Vorm en inhoud van dit boek worden bepaald door onze
verkorte Bijbelvertaling, waarop het een „inleiding" bedoelt
te zijn. Toch is het opzettelijk zoo ingericht, dat het als zelfstandig boek, onafhankelijk van onze vertaling, gebruikt kan
worden.
Al dadelijk stond het bij ons vast dat het niet moest zijn
een aaneenschakeling van aanteekeningen bij moeilijk te begrijpen teksten. Een „commentaar" moest het stellig ook niet
zijn om verschillende redenen. Toch moest het een „verklarend" karakter dragen, d.w.z. het moest den Bijbel-tekst
voor den niet theologisch geschoolden lezer zooveel mogelijk
verduidelijken en antwoord geven op de bij het lezen opkomende vragen. Maar het bedoelde toch meer dan dat. Het
bedoelt ook allerlei vragen te voorkOmen, door den lezer in
te leiden in de Bijbelsche voorstellingswereld die zoozeer van
de onze verschilt ;• wij bedoelden den lezer de materieele en
geestelijke sfeer to laten zien waarin de Bijbel-schrijvers hebben
geleefd en waarin de Bijbel is ontstaan, en wij wilden dat
z66 doen dat deze uiteenzettingen dienstbaar bleven aan de
door ons gegeven vertaling ; m.a.w. : alles wat niet rechtstreeks
noodig is tot het verduidelijken van den vertaalden tekst, is
weggelaten. Wij hebben zelfs uit dat, wat wel rechtstreeks
daartoe noodig was, nog een keuze moeten doen, omdat deze
„Inleiding" anders veel te omvangrijk zou worden. Ook hebben
wij ons uiteraard meer moeten toeleggen op verduidelijking
der algemeene situaties dan op het verklaren van afzonderlijke
teksten, al is dat laatste niet over het hoofd gezien. De afzonderlijke teksten worden bovendien uit de algemeene gezichtspunten vanzelf belicht. Het is zonder meer duidelijk dat eenig
inzicht in het wezen van Israds profetie meehelpt om bepaalde
profetische uitspraken te verstaan, en dat een korte karakteriseering van de vier Evangelien voor den lezer meer waard
is dan een gedetailleerde verklaring van een of anderen moeilijken tekst.
De beperking die wij ons bij deze toelichting hebben moeten
opleggen, wordt beheerscht door persoonlijk inzicht. Wij
hebben natuurlijk dat naar voren gebracht, wat ens het belangrijkst scheen ;• het is zeer wel mogelijk dat een lezer in deze
toelichting bepaalde dingen tevergeefs zoekt. Er staat Lang
niet alles in wat der vermelding waard zou zijn. Vooral de
hoofdstukken over de afzonderlijke profeten en de naar hen
genoemde boeken zouden we gaarne veel uitvoeriger hebben
willen geven, maar we deden het niet, om den omvang van
dit boek binnen de gewenschte maat te houden. Maar wij
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hopen toch de belangrijkste gegevens te ,hebben besproken.
Toen ons duidelijk was geworden wat in dit boek zou
moeten staan en wat niet, bleef nog de belangrijke vraag over
in welken vorm wij het moesten aanbieden. Het resultaat
onzer overwegingen kan de lezer in dit boek vinden : wij
besloten tot den vorm waarin het bijeenbehoorende — al
ligt het in den Bijbel ver uiteen — onder een hoofd is gebracht omdat dit de eenige manier is om het tot een leesbaar
boek te maken. Te_ dien einde zijn dan ook de talrijke aangehaalde Bijbelplaatsen niet in den tekst zelf aangegeven, maar
met verwijzingen naar den voet der bladzijde overgebracht.
Deze inrichting maakt het natuurlijk moeilijk aanstonds de
bladzijde te vinden waar over een of anderen tekst gehandeld
wordt. Ter ondervanging van dat bezwaar zijn twee uitvoerige
registers toegevoegd, een van de aangehaalde Bijbelplaatsen
en een van de besproken onderwerpen, zoodat de lezer dadelijk
vinden kan wat hij zoekt. Wij hopen op deze wijze bereikt
te hebben dat men dit boek als leesboek ter hand neemt en
zich, al lezende de voorwaarden voor het verstaan der Bijbelvertaling zelf verschaft.
Aangezien aard en karakter der vragen die zich bij de lezing
van het Oude en van het Nieuwe Testament voordoen,
nogal uiteenloopen, eischt elk dier beide hoofddeelen van den
Bijbel een behandeling „naar zijnen aard". De lezer zal bemerken dat de opzet van het eerste gedeelte (het 0. T.) nogal
verschilt van dien van het tweede (het N. T.). Ook hierin
hebben wij den zakelijken eisch der doelmatigheid laten beslissen.
Daaruit is ook te verklaren, dat sommige opmerkingen
meermalen, maar dan in verschillend verband voorkomen.
Wij meenden, dat dit voor de duidelijkheid of de volledigheid
wenschelijk was.
Over de in onze vertaling weggelaten gedeelten van den Bijbel
moge hier nog een enkel woord volgen. De weglatingen betreffen hoofdzakelijk het O.T. Uit den aard der zaak bleven van het
N.T. slechts enkele gedeelten onvertaald. In het O.T. is veel
meer weggelaten. Het algemeene motief voor een verkorte vertaling ligt in het doel dat wij ons met deze vertaling hebben
gesteld : het zou zijn een Bijbel voor huiselijk gebruik en voor
onderwijsdoeleinden. Daarvoor vielen al dadelijk die gedeelten
weg, welke praktisch toch niet worden gelezen : groote stukken
van Leviticus en Numeri enz. Verder bleven weg die gedeelten,
welke om aesthetische redenen in den huiselijken kring niet
kunnen worden gelezen noch bij het onderwijs aan kinderen
kunnen worden behandeld. Het zijn vooral de grootere stukken
welke om een van deze twee redenen zijn weggevallen. Om ten
deze niet te subjectief te werk te gaan, raadpleegden wij allerlei
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andere verkorte vertalingen, Fransche, Duitsche en Engelsche,
en wat in een van deze maar was opgenomen, namen wij ook
op. Onze keuze is dus ruimer dan van eenige andere verkorte
vertaling.
De weglating van een vrij groot getal enkele teksten vindt
meestal haar oorzaak in de onvertaalbaarheid dier teksten. De
Hebreeuwsche tekst is n.l. op zeer vele plaatsen geschonden tot
onleesbaarwordens toe. Een vertaling van het geheele O.T. is
feitelijk een onmogelijkheid, tenzij men op tal van plaatsen zich
behelpt met slecht gefundeerde gissingen.Maar het leek ons beter
die teksten waarvan toch geen betrouwbare vertaling mogelijk
was, geheel weg te laten dan een onbetrouwbare vertaling te
geven. Natuurlijk kunnen we er hier niet aan denken voor elken
tekst afzonderlijk de motieven voor zijn weglating aan te geven.
Die motieven zouden trouwens zonder kennis van het Hebreeuwsch toch niet kunnen worden begrepen.
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GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT
I — DE VOOR-MOZATSCHE TIJD
Elk levend organisme staat onder den invloed en draagt de
kenmerken van de omgeving waarin het is ontstaan en van
den bodem waarop het is gegroeid. Er is een levensverhouding
tusschen den bodem en het levend organisme dat in dien
bodem wortelt. Dat geldt van elk levend organisme, ook van
dat organisme dat „yolk" heet. Willen we de wording en
ontwikkeling van een yolk verstaan, dan behooren wij ons
rekenschap te geven van de verschillende factoren die op zijn
groei van invloed zijn geweest, waartoe in de eerste plaats
behooren de bodem en het geestelijk klimaat, waarin het
opgroeide.
Wij beginners dus met een blik te slaan op het v66rIsraelietisch Kanaan en zijne bevolking. De invloed Loch
welke van die door Israel onderworpen volksstammen op
Israels geestelijke structuur is uitgegaan, was zoo ingrijpend,
dat het bijna op een geestelijke revolutie geleek. In het 0. T.
zijn de sporen van dien invloed overal merkbaar.
KANAAN EN DE KANAANIETEN

De beteekenis van den naam K a n a an staat niet vast.
De naam is in geen geval Hebreeuwsch, want reeds v6Ordat
Israel in Kanaan woonde, heet het land in Assyrische en
Egyptische inscripties K i n a c hi of K i n a a n. In de Babylonische spijkerschriftteksten heeten Palestina en Syrie samen
Westland, of Amorietenland. Assyrische teksten spreken van
Hethietenland. De beteekenis „laagland" die men wel aan
Kanaan heeft willen geven, staat niet vast en is ook niet juist :
Kanaan is een bergland. „Laagland" zou hoogstens van de
Filistijnsche kuststreek kunnen worden gezegd 1.
De Kanaanieten 2 bestaan uit verschillende stammen, waarvan de Am. r. Va 3 en de ,,,Hethievi, 4 wel het meest op den
voorgron tre en. In Num. IS e.a. pl. worden de Erlar
cue streek van Hebron bewoonde (Dal van Eskol). Hun stunvader Arba was de stichter van Hebron, dat oudtijds K i rj a t-A r b a (stad van Arba heette) 5 De Enakieten vertegenwoordigen dus waarschijnlijk de oerbevolking van Kanaan.
Misschien hebben we in reuzen als Goliat 6 afstammelingen
te zien der oude Enakskinderen. De zeer vele niet-Semietische
1 Jes. 23 : 11 ; Zef. 2 : 5
2 Gen. 12 : 6 3 joz. 24 : 15 4 Gen. 23 : 3
5 Gen. 23 : 2
6 I Sam. 17
.
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plaats- en personennamen die in het O. T. voorkomen, bewijzen al dat er een invloedrijke niet-Semietische bevolking
moet hebben gewoond.
FILISTIJNEN

Bij de opsomming der v6eir-Israelietische volksstammen
nen niet genoemd. Volgens
in het O. T. worden de Filistij
Ex. 13 : 17 woonden ze echiesi reeds in Zuid-Kanaan, toen
Israel nog in Egypte was, en waren toen al een machtig yolk,
want ,God leidde hen niet op den weg der Filistijnen hoewel
die nader
'
was, want God zeide : het yolk zou den strijd ziende,
berouw hebben en wederkeeren naar Egypte". De naam
Palestina is aan den naam van dit yolk ontleend en beteekent dus eigenlijk : Filistijnenland. Later werd die naam
uitgebreid tot het geheele land ten westen van de Jordaan.
worden wij ingelicht
Omtrent de
'
in Am. 9 : 7 en Jer. 47 : 4, waar gezegd wordt dat ze komen
uit K d.i.: ,Kreta De eigenaardige benaming van Davids
Wacht "? I komt
daarmee overeen, want
a.
etensen
daarmee wo
: Kr en Filistijnen. Tegenover
rlit"tedoeld
de (meest Semietische) Kanaanieten staan de Filistijnen vrijwel
op zichzelf. Ze hebben een eigen type, een eigen kultuur
en een eigen godsdienst. Van hun goden is de bekendste
Dagon 2. Hij schijnt zelfs hun hoofdgod geweest te zijn ;
te Asdod stond zijn tempel, waarin zijn beeld 3 De algemeen
verbreide meening dat Dagon werd afgebeeld als visch met
een menschenhoofd berust op een onjuiste opvatting van
!I Sam. 5 : 4. Dagan beteekent „koren" en Dagon is naar alle
waarschijnlijkheid een landbouwgod. Te Ekron vereerden de
Filistijnen den god 13 1?,.9 ej?, lett. „beer der vliegen",
die door gansch Palestina beroemd was als orakelgod, zoodat
zelfs de zieke koning Ahazia in zijn tempel een orakel liet
halen 4 Waarschijnlijk hebben ook de andere Filistijnsche
steden (Gaza, Azkelon, Gat) wel hun eigen godheid gehad,
doch daaromtrent is ons evenmin iets bekend als omtrent
den aard hunner godsvereering. Wanneer wij dus hier verder
spreken over den godsdienst der Kanaanieten, dan zijn de
Filistijnen daaronder niet begrepen.
.

.

GODSDIENST DER KANAANIETEN

Omtrent den godsdienst der Kanaanieten worden wij ingelicht door de wijze waarop de O.T.-sche schrijvers dien als
1
3

II Sam. 15 : 18 ; I Kon. 1 : 38
I Sam. 5: 4 4 II Kon. 1: 2

2 Richt. 16 : 23 vv. ; I Sam. 5 : 1 vv,
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afgoderij bestrijden. We vernemen dat de Kanadnieten hunnen
goden wierook offerden op heuvels en onder groene boomen,
dat ze daar altaren bouwden en bij die altaren „heilige steenen"
en „heilige boomstammen" en godenbeelden oprichtten 1. Uit
Jer. 2 : 20 en Hoz. 4 : 13 vernemen wij dat bij die godsvereering ontucht werd bedreven, en dat — zooals wij verderop
nog zullen zien — de Israelieten deze zonde overnamen. Elk
van die heiligdommen had zijn eigen „gewijden", eigenlijk
prostituees. De naam voor deze personen Odesten), door
ons vertaald als „aan ontucht gewijden" 2 is VerWant aan
het Hebr. woord voor „heilig" (kacrosj). Het beteekent eigenlijk
„afgezonderd", n.l. tot den dienst der godheid.
Uit bovengenoemde plaatsen leeren wij dus dat de Kanaa 7
in den regel plaats had onder .nietschgodvr
'prat trotiweiiS ook in Job 31 : 26 en 27 wordt Orid.erstela van den zonnedienst. Waar, zooals in II Kon. 10 : 21
sprake is van een Bags-t err' p e 1, daar is dat een uit Fenicie
ingedrongen uitzondering.
Wat de helligt .greenen betreft, die bij de Kanaanietische
heiligdommen werden opgericht, deze werden beschouwd als
zetel of woonplaats der godheid (vgl. Gen. 28 : 22), zoodat
men de gave die men aan de godheid wil offerers (olie, wijn,
enz.) op den steen streek, een gebruik dat wij ook bij de
aartsvaders aantreffen 3. Nog in II Kon. 17 : 9-12 wordt
er den Israelieten een verwijt van gemaakt dat ze dit heidensch
gebruik hebben overgenomen ; en in Deut. 12 : 3 wordt hun
bevolen de heilige steenen der Kanadnieten te verbrijzelen en
de heilige boomstammen te verbranden.
Bij de samenkomsten aan deze heidensche heiligdommen 4
ging het overigens ruw genoeg toe. Naast de „gewijde" ontucht
(zie boven) vinden we er de gewijde dronkenschap 6 extatische
dansen, waarbij men zich tot bloedens toe met messen verwondde 6 Er was zelfs een god, wiens naam (Bag marked. =
dans-baal.) aan zulke dans-ceremonieen is ontleend. De religieuze
darisep„, bekleedden zulk een groote plaats in 'de' gods- .
arenstigmkodahetHbr.wov,JceaZ
beteekent.
) komt van een woordstam die Jansen"
„
eest i§Aus_ ;, dansfeest.
looali we reeds zagen, lagen de Kanainietische heiligheuvels..
,bergen.. " Het verwondert clan
dommen . meest op heuvels,„..
in Palestina heiligdommen
oak niei op de belangtifis te
aan te treffen. Zoo zijn de Tabor 7 de Karmel 8 de Ebal en
de Gerizim 9, de Moria-berg 1 0, maar ook de heuvels van
,

,

.

-

,

,

Deut. 12 : 2 ; II Kon. 17 : 10 2 Hoz. 4 : 14 3 Gen. 28 : 18 4 Deut. 12 : 2
7 Hoz. 5 : 1
8 I Kon. 18 : 20
Am. 2 :8
6 I Kon. 18 : 26, 28
9 Deut. 27 : 12-14
10 Gen. 22
1

5

4

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT

geringere hoogte als Mispa 1, Rama 2 , Gibeon 3 , Geba 4, alle
als heilige plaatsen bekend.
Hoewel : niet alle Kanaanietische heiligdommen lagen op
hoogten. Men bouwde ze ook graag bij bronnen waarin de
vruchtbaarheidsgod geacht werd te wonen. Zoo beteekent de
naam Berseba : zevenbron. En een daarbij staande weelderige
boom gold dan als symbool der door de godheid geschonken
vruchtbaarheid. Zoo hooren we in Gen. 13 : 18 van den eikeboom van Mamre, waarbij Abraham den Heer een altaar
bouwde ; zoo offert Gideon onder den eik te Ofra 5, zoo
richt Jozua een heiligen steen op onder den eik te Sichem 6
enz. Voor het overnemen dezer Kanaanietische heiligdommen
door de Israelieten zie blz. 29.
BAAL

De Kanaanieten vereerden verschillende goden onder verschillende namen. Hun algemeene naam voor God was :
Baal. = Heer. Door een toevoeging wordt nader aangeduid welke
Baal in een bepaald geval wordt bedoeld. Zoo spreekt men.
van Baal-Salisa 7, Baal-Juda 8 , Baal-berit 9 , Baal.-zeboeb 1°, BaalPeor, Baal-perazim, enz. Al die goden worden samengevat
onder den naam : de Bags 11. De bewoners van bepaalde
plaatsen spreken hun Bag natuurlijk dikwijls aan met Baal
zonder meer, omdat het niet noodig is hem van andere Baals
te onderscheiden 12 .
Behalve Baal worden de Kanaanietische goden door hun
vereerders ook wel genoemd melech = koning. Vooral de
Fenicische Bag werd zoo genoemd. De Masoreten (Joodsche
geleerden, die den Hebr. tekst vaststelden) toonden hun afschuw voor dezen god door zijn naam te veranderen. In plaats
van de beide e's zetten zij de klinkers van het woord bosjet
(= schande) waardoor de klank van den naam molech, later
moloch, kwam te luiden. Aan dezen god werden in het dal
Ben-Hinnom bij Jeruzalem kinderoffers gebracht 13. In den
naam Natanmelech 14 vinden we nog den ouden klank van
den naam terug. Van dezen algemeenen naam (melech) is later
weer afgeleid de naam voor den Ammonietischen god Milkom 15 .
ASTARTE

Alle heidensche goden hebben naast zich een vrouwelijk
pendant ; naast den god staat altijd een ,godin. Ook van de
Bags geldt dat. Soms komt zij voor met den algemeenen naam
I Sam. 10 : 17 2 I Sam. 7 : 17 3 I Kon. 3 :4 4 II Kon. 23 :8
Richt. 6 : 19 6 Joz. 24 : 26 7 II Kon. 4 : 42 8 II Sam. 6 : 2 9 Richt
8 : 33 1° II Kon. 1 :2 11 Richt. 2 : 11 12 I Kon. 18 : 26 13 II Kon.
23 : 10 14 II Kon. 23 : 11 15 I Kon. 11 : 5
1

5

5
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voor godin : baalat of baala (= de vrouwelijke vorm van
baal). Maar vaker treffen wiJ liaar onder den naam A s t au,t4 t,
Eigenlijk is Astarte een eigennaam, afgeleid van den der'
Babylonische godin Istar, maar in het O.T. wordt de naam
Astarte ook in het meervoud gebruikt als algemeene aanduiding
van de Kanaanietische vrouwelijke godheid. Zoo b.v. Richt.
2 : 13 ; I Sam. 7 : 4. En evenals dat bij den Baal het geval
was, valt ook deze Astarte uiteen
in verschillende lokale godinnen,
wier partikuliere namen we
echter niet kennen. Zoo is in
I Kon. 11 : 5, 33 sprake van
Astarte als godin der Sidoniers ;
in I Sam. 31 : 10 is een andere
Astarte godin der Filistijnen. De
tempel dezer godin te Betsjan
werd in 1925 opgegraven, waarbij
een Astarte-beeld voor den dag
kwam met als attributen duiven
en slangen. De bekende Astartefiguren (dit geldt trouwens van
ongeveer alle godinnen) treden
op als godinnen van de vruchtbaarheid en de liefde. Haar kultus
is niet zelden zeer onzedelijk. Bij
de opgravingen in Palestina zijn
Astarte
vele Astarte-beeldjes voor den dag
gekomen, vooral te Taanach en
Gezer. Het is duidelijk dat deze godin bij de oude Kanaanieten
in hooge eere stond.
Naast Astarte moet worden genoemd Asi e r a, dezelfde
naam die ook de heilige boomstam draagt. Zij komt voor in II
Kon. 21 : 7 ; II Kon. 23 : 7 e.a. Terwijl Naar symbool is de
boomstaim (ze is de godin van het vlakke veld), is het zinnebeeld
van Naar gema al (een berggod) : de opgerichte steen. Plaat la.
.

AND ERE GOD EN

Naast deze Baal-Astarte-goden waren reeds in v66r-Israelietisch Kanaan vele uitheemsche goden bekend. Een der bekendste
is Be! 2 het is de Babylonische naam voor „beer", maar wordt
in Babel speciaal toegepast op den god Mardoek, dezelfde die in
Jer. 50 : 2 MerMach beet. Verder N e b o, Babylonisch Naboe 3,
naar wien de berg Nebo is genoemd. Verder wordt in II Kon.
5 : 18 genoemd de Arameesche god R i m m o n, die in geheel
;

1
2

Richt, 2 : 13 ; I Kon. 11 : 5, 33 ; II Kon, 23 : 13 ; I Sam. 31 : 10
Jes. 46 : 1 ; jer. 50 : 2 en 51 : 44 8 Jes. 46 : 1
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V456r-Azie werd vereerd onder verschillende namen : Rimmon,
Ramman, Hadad of Adad, Dadde, Martoe, Birkoe, ook in de
combinatie : Hadad-Rimmon 1. Het was een storm- of onweersgod ; vandaar de naam Ramman (van Assyr. ramanoe = brullen). Zijn zinnebeeld is de stier, waarop hij (gelijk trouwens ook
wel andere goden) staande wordt voorgesteld. Ook de Babylonische god Un werd vereerd. De berg Sinai (= de berg van
Sin) is naar hem genoemd. In het O.T. worden nog enkele goden genoemd, die naar alle
waarschijnlijkheid reeds in voor-Israelietisch Kanaan werden
vereerd, maar die we alleen in de jongere periode van Israels
geschiedenis ontmoeten : de figuren T a m m o e z 2 en de
hemelkoningin 3 en in verbinding met haar de beide verder niet
bekende goden G a d en M e n i 4 In Ez. 8 : 14 wordt gesproken van de vrouwen die den Tammoez beweenen, en dat wordt
een gruwel genoemd. Tammoez was de Babylonische god der
ontwakende natuur. In de hitte van den zomer, als de vegetatie
op aarde verdroogt, wordt zijn dood, die overigens op verschillende wijze wordt voorgesteld, met luid misbaar beweend. Daarna wordt zijn opstandingsfeest gevierd. Aan dat gejammer over
zijn dood nemen vooral vrouwen deel. In Daniel 11 : 37 heet hij
zelfs „de geliefde der vrouwen". Verwant met deze Tammoezvereering is de jammerklacht over Hadad-Rimmon, die in Zach.
12 : 11 eveneens optreedt als een stervende godheid, wiens stet-ven met luide klachten wordt beweend. In Fenicie, Klein-Azie
en Griekenland komt de Tammoez-figuur voor onder den naam
Adonis. Zijn feest wordt gevierd door aanleggen van de zgn.
„Adonistuintjes", waardoor het snelle opbloeien en afsterven
van het jonge groen wordt voorgesteld. Zoo moeten wij Jes.
17 : 10 verstaan : het aanleggen van „liefelijke plantingen" is
afval van den Heer, want het is afgodendienst. De naam A p i s,
de bekende Egyptische godheid, komt in Jer. 46 : 15 voor als
symbool van de Egyptische macht.
,

.

GEESTENGELOOF

De genoemden zijn de „groote" goden. Naast de vereering
dezer goden handhaafde zich, nog eeuwen na Israels intocht, in
Kanaan het geloof aan en de vereering van een groote menigte
geesten, satyrs, nachtspoken, doodengeesten enz. 5 Bij een landbouwend yolk als de Kanaanieten waren, hadden vooral die
onder den grond wonende geesten beteekenis ; niet alleen omdat
zij in onmiddellijk verband werden gebracht met de vruchtbaarheid van den bodem, maar ook omdat ze voor een deel behoorden tot de zoo zeer gevreesde doodengeesten. Allerlei gebruiken,
.

1 Zach. 12 : 11 2 Ez. 8 : 14
Jes. 13 ; 21 ; 34 ; 14

3 Jer. 7 : 18

Jes. 65 : 11

5 II Kon. 23 ; 8 ;
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die zich tot diep in de Israelietische periode handhaafden, vinden
hun eigenlijke verklaring in vrees voor den doodengeest. Het
opstapelen van groote steenhoopen op het graf van den misdadiger 1 bedoelde waarschijnlijk de ziel van dien doode te beletten
zijn boosaardig werk voort te zetten. Ook de Israelietische
rouwgebruiken zijn grootendeels van de Kanadnieten geerfd en
hebben denzelfden achtergrond (hoewel de eig. beteekenis dier
overgenomen gebruiken door de Israelieten wel evenmin zal
gevoeld zijn als wij de door ons overgenomen heidensche gebruiken nog in hun oorspronkelijke beteekenis verstaan). Als in Ez.
24 : 17 sprake is van het eten van treurbrood, het bedekken van
den baard, het uitdoen van de schoenen en het omdoen van den
hoofddoek in tijd van rouw, dan zijn deze en dergelijke gebruiken niet alle met volkomen zekerheid te verklaren, maar het
staat wel vast, dat het oorspronkelijk heidensche gebruiken
waren, die verband hielden met de doodenvereering der
Kanadnieten en die Israel overnam. Die overname werd het
yolk als zonde aangerekend 2 en als later de Israelietische
wetgever alles wat met den dood in verband staat, als onrein
aanduidt, dan is dat bewust verzet tegen ingeslopen heidensche
gebruiken. Maar als Saul eerst de hand houdt aan dat echtIsraelietisch verbod en daarna zelf de toovenares te Endor
raadpleegt 3 dan bewijst dat op tragische wijze hoe moeilijk het
viel, heidensche misbruiken uit te roeien.
,

,

„PROFETEN"

Een ander Kanafinietisch gebruik dat tot diep in Israels
geschiedenis bleef voortleven, is de religieuze extase. Heele troepen „profeten" woonden bij elkaar, trokken bij horden het land
rond en brachten zich door allerlei kunstmiddelen in een toestand van geestelijke razernij. In dezen toestand voerden ze
onder luid geschreeuw wilde opwindende dansen uit, wierpen
hun kleederen van zich en lagen soms uren lang buiten bewustzijn
(vgl. I Sam. 19 : 24). Het feit dat een man als Saul nog onder
hun invloed kwam, bewijst wel hoe diep dit Kanadnietisch
gebruik in het Israelietisch volksleven was ingedrongen. De
leden van zulke bij elkaar levende profetengroepen heetten
„profetenzonen" 4 Dat zulke horden van rondzwervende profeten soms zeer talrijk waren blijkt uit I Kon. 22 : 6, waar er 400
bijeen zijn. De echte O.T.-sche profeten wilden nets met hen
te maken hebben, en als Amos zegt 5 dat hij geen profeet is noch
een profetenzoon, dan bedoelt hij daarmee te ontkennen dat hij
iets heeft uit te staan met die extatische mannen, die door muziek,
dans en zelfverwondingen zich tot uitzinnigheid opwinden 6 De
.

.

1 joz. 7 : 26 ; II Sam. 18 : 17 2 Ps. 106 : 28 ; Hoz. 9 : 14
4 II Kon. 2 : 7
5 Am. 7 : 14 6 I Sam. 10 : 5

3 I Sam. 28 : 9 vv.
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profeet Zacharia verkondigt dat in den komenden tijd zulke zich
zelf verwondende profeten zich voor hun omgeving zullen
schamen en hunne in extase toegebrachte wonden op andere
wijze zullen zoeken te verklaren 1.
Verdere opmerkingen over het voor-Israelietisch Kanaan
vindt de lezer bij de bespreking van de vestiging der Israelieten
in het Beloofde Land, waar tevens de beteekenis dezer
Kanadnietische kultuur voor Israels godsdienst zal ter sprake
komen. We zullen hier nog een en ander laten volgen over de
geestelijke kultuur der Israelstammen voor den intocht, voor
zoover dat noodig is tot recht verstand van den tekst der
vertaling van het O.T.
HET OUDSTE

De voorvaderen van het latere yolk Israel waren half-nomaden
en volksstammen die in het wijde gebied ten noorden van het
Sinaletisch Schiereiland rondzwierven, om weideplaats te zoeken
voor hun vee. Ze woonden in tenten 2 en gedroegen zich volgens
de regels die alle eeuwen door bij de bedodenen hebben gegolden.
Daaronder behoort in de eerste plaats een eigenaardige opvatting
van het g a s t r e c h t, welke opvatting is ontstaan onder den
drang van het nomadenleven. Wie als vreemdeling hun tent
nadert, is zeker van een gastvrij onthaal en wordt uitgenoodigd
deel te nemen aan den maaltijd. Deze ontvangst en dat maal
maken hem tot „gastvriend", die aanspraak heeft op bescherming
van lijf en leven. Zelfs de achtervolgde vluchteling, wien het
gelukt de koorden van een tent te grijpen, verplicht daardoor den
bewoner van de tent tot hulp en bijstand. Schending van dit gastrecht behoort tot de smadelijkste misdrijven en is een eerlooze
daad. Het gedrag van jael 3 die den vluchteling Sisera eerst in haar
tent lokt, om hem daarna onverhoeds te dooden, is voor het
bewustzijn der bedoeienen erger dan sluipmoord : het is schennis
der heiligste wetten.
Bij de heel- of half-nomaden, waar het nog niet tot vorming
van een geordend staatsleven gekomen is, rust de menschelijke
samenleving geheel op familieverhoudingen, en wonen de menschen familiegewijze bijeen. Wat niet behoeft te beteekenen dat
alle leden van een nederzetting bloed-verwant zijn, maar wel dat
ze in het familieverband zijn opgenomen. Ons begrip van dorp
of stad, waar menschen, die elkaar volkomen vreemd zijn, naast
elkaar wonen, is er geheel onbekend. Niemand kan zich aan
zoo'n familiegemeenschap onttrekken en op zich zelf blijven
staan. „Enkelingen" kent de primitieve samenleving niet. De
enkeling is vogelvrij, heeft geen rechten, wordt door niemand
3

zach. 13 : 4 vv.
Richt. 4 : 17

2 Gen. 13 : 1 ; 25 : 27 ; 31 : 33 ; 35 : 1 ; 37 : 12
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beschermd, is aller vijand en voortdurend in doodsgevaar. Z66
moet de vrees van Kaki dat ieder die hem vindt, hem zal doodslaan 1, wbiden Verstaan. Ook de klacht van den psalmist 2 ligt
op dit terrein.
STAMHOOFDEN

Aan het hoofd van zoo'n familiegemeenschap staat een leider
die door zijn zedelijk overwicht en karaktereigenschappen als
vanzelf op die eereplaats kwam en zich ook alleen maar handhaaft, zoolang zijn persoonlijke kwaliteiten eerbied afdwingen.
Door bepaalde daden van wijsheid of kracht toont hij zijn meerderheid en handhaaft hij zijn positie. Bij de Israelietische stammen in den v66r-koningentijd waren b.v. zulke leiders Mozes,
Jozua, Gideon e.a. Wij voelen hoever dat afstaat van het erfelijk
koningschap waar het yolk den uit het koninklijk geslacht geborene eenvoudig als koning heeft te aanvaarden, ongeacht zijn persoonlijke kwaliteiten. In de fabd van jotam 3 blijkt hoe sterk bij
het reeds in Kanain gevestiil Israel nog de oude stamhoofdgedachte voortleeft. Zie hiervoor nader blz. 40.
Zulke stamhoofden hebben we ook in figuren als Abraham,
Izaak en Jakob te zien. Naar oude gewoonte worden hunne
namen gebruikt niet alleen als er sprake is van hunne personen,
maar ook als representant van hun stam. Zoodat de namen Abraham, Israel, Jakob, Rachel, Efraim e.d. nu eens de personen aanduiden, dan weer den stam, waarvan zij de hoofden zijn 4 Het is
trouwens bekend dat Jakobs zonen de namen gegeven hebben
aan de 12 stammen Israels, zoodat het verband vaak moet uitmaken wat bedoeld wordt, de persoon of de stam.
.

DE FAMILIE

In zulk een familiegemeenschap hangt het aanzien en de macht
van de familie of van hare talrijkheid. Want elk lid der gemeenschap is gehouden de gemeenschappelijke belangen te verdedigen.
Zoo beteekent een groote familie tevens • yeiligheid 5 Dat is een
der redenen waarom het bezit van vele zonen zoo hoog wordt
gewaardeerd. Heeft een vrotiVrieli een kincieren, dan zal zij zelf
een nevenvrouw begeeren, wier kinderen dan als hare eigene
worden aangemerkt 8 Zulke kinderen van bijvrouwen gelden zoo
geheel als eigen kinderen dat ze gewoon mee erven tenzij hun
dat door een opzettelijke daad wordt belet. Het familiehoofd
heeft het recht leden zijner familie te dooden 8 wat tot in Israels
nadagen nog van kracht bleef 9 Een vader mocht het eerstgeboor.

,

.

Gen. 4 : 14 2 Ps. 142 : 5. s Richt. 9 : 7 4 Jes. 63 : 16 ; jer. 31 : 15 ;
Hoz. 11 : 1 ; 13 : 2 5 Ps. 127 : 3, 5 ; job 29 : 7 vv. in verband met
Job. 1 : 2 vv. s Gen. 16 :
7 Gen. 21 :10 8 Gen. 42 :37 9 Zach. 13 :3
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terecht van zijn oudsten zoon buiten werking stellen 1 en zelfs zijn
zijn slaaf doen erven 2 Stavernij was alle eeuwen door in Israel
inheemsch, en Jer. 34 : g vv. bewijst hoe moeilijk het zelfs nog
in later dagen was de slavernij of te schaffen.
.

GODSDIENST DER AARTSVADERS

Betreffende het godsdienstig leven der aartsvaders beschikken
we slechts over spaarzame gegevens. Dat ligt eenigszins voor de
hand ; immers de bijbelsche berichten dateeren alle uit een veel
latere periode en deelen uit den vroegeren tijd alleen dat mee
wat den eigen tijd relief kan geven. Geschiedbeschrijving in
onzen zin was aan de oude bijbelschrijvers vreemd. Toch vermelden ze een en ander wat eenig licht werpt op de religieuze
voorstellingen en gebruiken uit den patriarchentijd. Zoo hooren
we in Ex. 6 : 2 vv. dat den aartsvaders de Godsnaam Jahve —
zoo is n.l. de uitspraak van den naam dien wij in de vertaling
weergaven door Heer(e) — nog niet bekend was en dat zij God
vereerden onder den naam : God de Almachtige 3 In Gen. 14 : 18
en Num. 24 : 4, 16 treedt daarnaast de Godsnaam : de Allerhoogste. Ook Hoz. ,13 : 4 zegt nadrukkelijk dat Jahve pas bij den
uittocht de God'" vna Israel werd. En Joz. 24 : 2, 14 constateert
dat Israels voorvaderen andere goden hebben gediend dan de
God die hen uit Egypte uitleidde.
In deze voor-Mozaische godsvereering is van priesters nergens
sprake : de aartsvaders richtten zelf altaren op en offerden 4.
Volgens Gen. 28 : 18 e.a. pl. richtten ze daarbij naar Kanadnietisch gebruik „heilige steenen" op, waarover ze olie uitgoten
als gave aan de godheid, een gebruik dat later in Israel krachtig
werd bestreden als behoorende tot den heidenschen eeredienst.
Van de godsvereering der Israelieten in Egypte weten wij eigenlijk niets. In Joz. 24 : 14 wordt gezegd dat Israel in Egypte goden
diende die het nu moet afzweren. In het O.T. spreekt dus het
bewustzijn zich uit dat met Mozes inderdaad een nieuwe periode
begint, niet alleen met een nieuwen godsnaam maar ook met
een nieuwe godsvereering. Wij zullen nu moeten nagaan waarin
dat nieuwe bestaat, en in hoever het als tegenstelling tegen het
oude optreedt.
.

II — MOZES EN ZIJN WERK
MOZES EEN HISTORISCHE FIGUUR

De vorige generatie van Oudtestamentici placht de figuur van
Mozes vrijwel algemeen voor legendarisch te houden. Men
voerde daarvoor allerlei gronden aan. Een van de gewichtigste
I Kon. 1 : 13 2 Gen. 15 : 2 3 Gen. 17 : 1 ; 43 : 14
12 : 7, 8 ; 13 : 18 ; 28 : 18 ; 31 : 45

1

4 Gen. 4 : 3 ;
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dier gronden was dat van Mozes wordt verhaald hoe hij door
zijn moeder in een biezen kistje werd gelegd, door Farao's dochter gered, aan het hof van den Farao werd opgevoed en vluchten
moest voor de bedreiging van den Egyptenaar. Want, zoo zei
men, deze en dergelijke trekken zijn mythologisch en komen in
de oude wereld voor van allerlei volkshelden. Speciaal dat te
vondeling leggen is een motief dat in oude verhalen heel vaak
voorkomt. Het wordt verhaald van Sargon den Groove, den
koning van Akkad, van Osiris, den eersten god-koning in Egypte,
van Bacchus, die ook door een koningsdochter werd gered, van
Kypselos, den stichter van Korinthe, van Romulus en Remus,
van Perseus, van Cyrus enz. Vooral het verhaal van Sargon
scheen groote gelijkenis te vertoonen met dat van Mozes. Deze
Sargon werd dan ook naar het rijk der legende verwezen, totdat
door monumentale inscripties bleek dat Sargon, ondanks deze
schijnbaar mythologische trekken een mensch van vleesch en
bloed is geweest. Wij zijn gaandeweg wat voorzichtiger geworden
met dat onhistorisch verklaren van personen, sedert zelfs figuren
als Minos e.d. die wel heel erg mythologisch leken, historische
personen bleken te zijn. Dat is te danken aan de betere kennis
van den aard der oude verhaalmethoden.
Daarbij komt nog wat. De naam Mozes is Egyptisch, geen
Hebreeuwsch. (Het spreekt trouwens vanzelf dat Farao's dochter
haar pleegkind een Egyptischen naam gaf.) „Mozes" is in het
Egyptisch een heel gewone naam, maar dan verbonden met den
naam van een Egyptischen god. Zoo ontstonden namen als
Thoetmozes, Achmozes, Remozes enz. Mozes beteekent in het
Egyptisch : „kind". Thoetmozes beteekent &is in het Egyptisch :
kind van (den god) Thot. Nu zal de bijbelscheMozes waarschijnlijk ook wel zoo'n breederen naam hebben gehad, maar de Israelieten, die de Egyptische goden niet erkenden, lieten vanzelf dien
godennaam weg, en zoo bleef alleen „Mozes" over.
Nu is het ondenkbaar dat, als Mozes een fictieve figuur was,
door Israds geschiedschrijver uitgedacht, hij aan zijn fantasiebeeld den naam Mozes zou hebben gegeven, die heelemaal geen
Hebreeuwsch is en als Egyptische naam onvolledig. De oudtestamentische schrijver kan dien naam niet zelf hebben bedacht,
maar moet hem hebben ontleend aan historische gegevens.
Bovendien zitten in de bijbelsche verhalen die over het verblijf
der Israelieten in Egypte handelen, en die onverbrekelijk met
den persoon van Mozes samenhangen, zooveel typische Egyptische uitdrukkingen dat reeds daaruit blijkt, dat de bijbelsche
verhaler over werkelijk historische gegevens beschikte. Ook zou
het een ongehoord feit zijn dat een yolk, dat zijn eigen oergeschiedenis in elkaar fantaseert, zou zijn begonnen met een verhaal van
eigen vernedering en ellende, als waarvan deMozes-verhalen ons
spreken. Vooral bij een yolk met zoo sterk ontwikkelden natio-

12
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nalen trots, met zooveel verachting van de barbaren als Israel
kenmerkt, is dat ten eenenmale ondenkbaar.
Maar afgezien van dit alles is Israels geschiedenis zonder de
Mozes-figuur onbegrijpelijk. Zoowel het bijeenbrengen der verspreide Isradstammen tot een strak aaneengesloten yolk, als de
erkenning van Jahve als den eenigen vereerenswaardigen God,
de religieuze rechtsordeningen en zooveel meer, wijst op de leiding van eene krachtige overheerschende persoonlijkheid. Dat is
de figuur van Mozes die trouwens tegenwoordig tamelijk algemeen als een historische figuur wordt erkend.
MOZES' ROEPING

In het verhaal van Mozes' roeping 1 komt de merkwaardige
passage voor van de openbaring van den godsnaam (vs. 14).
Dat vers heeft reeds tot heel wat wetenschappelijke en onwetenschappelijke discussie aanleiding gegeven. Het verhaal is in het
kort zoo : Als God Mozes roept om Israel to verlossen, dan heeft
deze eerst allerlei bezwaren. Als Mozes eindelijk zwicht, dan
oppert hij nog : maar als ik tot de kinderen Israels kom en hun
zeg : de God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij
dan vragen : hoe is zijn naam ? — wat zal ik dan tot hen zeggen ?
dan zegt God : Ik ben die ik ben ; zeg tot de kinderen Israels :
1k ben heeft mij tot u gezonden. Ook zult gij zeggen : de God
uwer vaderen heeft mij tot u gezonden. De zaak staat dus zoo :
De God die Mozes zendt is geen onbekende ; hij is : „de God,
uwer vaderen". Ze weten dus wie hij is. En toch is die aanduiding niet voldoende, want Mozes vraagt : hoe is dan uw naam?
Dat Mozes zoo vraagt, komt omdat de „God der vaderen" met
verschillende namen werd genoemd : Almachtige, Allerhoogste
enz., wat de gedachte kon wekken — en ook zeker gewekt heeft
— dat de vaderen meer dan een God vereerden. Daarom wil
Mozes weten hoe de God die hem zendt, zichzelf noemt.
Hij ontvangt een merkwaardig antwoord : 1k ben die ik ben.
Is dat wel een antwoord ? Eigenlijk niet. 't Is het ontwijken van
een antwoord. Ik ben die ik ben, is eigenlijk hetzelfde als : het
doet er niet toe wie ik ben.
Dergelijke zinswendingen worden in het O.T. steeds gebruikt
als men den eigenlijken naam vermijden wil. Zoo zegt Mozes tot
God in hetzelfde verhaal (Ex. 4 : 13) zend toch dien gij zendt,
d.w.z. : zend toch een ander, het doet er niet toe wien. Hetzelfde
in Ex. 33 : 19 : ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontferm, d.i. :
het doet er niet toe over wien ik mij ontferm, dat houd ik aan
mijzelf. En I Sam. 23 : 13 : zij gingen waar zij gingen, d.i. : het
doet er niet toe waarheen zij gingen. Ook II Sam. 15 : 20 : ik ga
waarheen ik ga, d.i. : het doet er niet toe waarheen ik ga. Zoo
1

Ex. 3
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zouden nog meer teksten te noemen zijn, waar steeds de naam
opzettelijk wordt verzwegen. Dat is nu ook het geval in Ex.
3 : 14 : ik ben die ik ben d.i. : het doet er niet toe wie ik ben,
zeg maar : Ik ben heeft mij gezonden.
In Ex. 3 : 14 openbaart God dus niet zijn naam, maar verbergt
hem. Mozes moet dus naar de Israelieten gaan zonder dat hij den
naam Gods weet, en hun zeggen : Ik ben heeft mij gezonden.
Maar merkwaardigerwijze noemt in vs. 15 de Heer zich wel met
zijn eigen naam : Jahve, en is er van een geheimzinnig verbergen
van zijn naam geen sprake. Dat zit zoo : De naam Jahve is niet
pas met Mozes ontstaan, maar kwam in dezen of in ongeveer
gelijkluidenden vorm reeds voor bij sommige Semietische starnmen, waar Mozes dien naam vermoedelijk leerde kennen. Daar
de naam Jahve geen Hebreeuwsch is, was de eigenlijke beteekenis van den naam aan den schrijver van Ex. 3 niet bekend. En
nu brengt hij den naam Jahve in verband met het Hebreeuwsche
werkwoord „zijn" (= haja) en vat hem op als „ik ben" of
„ik zal zijn". En hij doet dat door uit te gaan van oude voorstellingen betreffende het verbergen van den naam. De hier bedoelde
voorstellingen die bij alle primitieve en oude volken voorkomen,
houden den naam niet slechts voor een middel om iets of iemand
te benoemen, maar voor een werkelijk „ding", dat deel heeft
aan de levenskracht van den persoon die den naam draagt. Wanneer iemand den naam weet van een ander, dan heeft hij macht
over dien ander. Dat is de reden waarom bij primitieve en oude
volken menschen en goden, ja zelfs ook steden en landen, naast
den eigenlijken „geheimen" naam nog een of meer namen
hebben voor publiek gebruik. In het O.T. vinden we hier en
daar nog melding gemaakt van zulk een geheimen naam, b.v.
Gen. 32 : 29 en Richt. 13 : 17, 18.
Met behulp nu van dergelijke oude gegevens bouwde de
schrijver van Ex. 3 zijn verhaal op, met het gevolg, dat in dat verhaal twee voorstellingen naast elkander liggen : de oude voorstelling van den „geheimen" naam (vs. 14) en de jongere voorstelling, waarin de Godsnaam Jahve in verband wordt gebracht
met het werkwoord „zijn" en dus opgevat als : „hij die is".
Tenslotte merken wij nog op, dat „Jahve" een eigennaam is.
Dat sluit dus in dat men ook in Israel toen nog geloofcle aan het
bestaan van andere goden naast Jahve. Immers een eigennaam
dient steeds om een ding of persoon van andere dingen of personen van dezelfde soort te onderscheiden. Waar geen andere
dingen of personen van dezelfde soort zijn, daar is ook geen
eigennaam. Zoolang de eerste mensch alleen was, had hij geen
eigennaam, maar heette hij „mensch" (Hebr. : adam). Toen
de vrouw naast hem kwam, kreeg hij nog geen eigennaam maar
heette hij : „man" en zij „mannin" (= vrouw). Doch zoodra er
meer menschen komen, ontstaan ter onderscheiding aanstonds
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eigennamen : Kain, Abel, Set. Om dezelfde reden hebben wij
voor God geen eigennaam. Wij zeggen „God" of „de Heer".
Er bestaan geen andere goden waarvan hij door een eigennaam
zou moeten worden onderscheiden.
DE UITTOCHT

Over den uittocht uit Egypte is heel wat geschreven. Veel
geleerden hebben hun krachten beproefd aan de oplossing van
de hier liggende historische moeilijkheden, die zich vooral sedert
de ontdekking van allerlei buitenbijbelsche gegevens hebben
opgehoopt, zonder tot overeenstemming te kunnen komen. Het
is hier niet de plaats om deze wetenschappelijke discussies op te
halen ; daarvoor zouden allerlei taalkundige uiteenzettingen
noodig zijn. Maar sommige dingen waaromtrent tenminste
eenige eenstemmigheid is bereikt, moeten hier toch worden
genoemd.
Wij zijn gewoon geraakt aan de voorstelling dat het geheele
yolk, waaruit later Israel is opgebouwd, in Egypte heeft vertoefd.
Dat is stellig niet zoo. De stammen die later het yolk Israel
vormden, waren voor Mozes nog niet tot een geheel verbonden ;
elke stam zwierf op eigen gelegenheid met zijn kudden rond en
telkens hadden afsplitsingen plaats als die tusschen Abraham en
Lot 1. Nu vertelt de Bijbel ons dat Jakob met zijne familie naar
Egypte toog. Daar waren dus Lots nakomelingen en wie weer
hoeveel andere verwante Hebreeuwsche stammen niet bij. Het
was dus slechts een betrekkelijk klein deel der zgn. Hebreen,
dat in Gosen woonde. Waar waren de anderen ? Die zwierven
in de onafzienbare steppen ten zuiden en zuid-oosten van Kanafin
of bleven in Kanaan wonen.
Wanneer de traditioneele opvatting gelijk heeft, die zegt dat
Ramses II de Farao der verdrukking was en Mernefta de Farao
van den uittocht, zoodat Israel ongeveer 1235 uit Egypte trok,
dan is te b e w ij z e n dat een deel van Israel niet in Egypte was.
Want primo wordt in de Egyptische inscripties gesproken van
een stam Aser in Noord-Palestina als vijanden van Ramses II,
en secundo spreekt de befaamde stele vanMernefta, waarop hij
zijne overwinningen in Kanaan beschrijft, van een door hem in
Kanain overwonnen „Israel". Het is duidelijk dat deze overwinning die reeds in het 5e jaar vanMernefta viel, niet het onder zijn
regeering uitgetrokken Israel kan bedoelen. Plaat 1 b en c.
Maar het lijkt waarschijnlijker dat Israel reeds veel vroeger
(1400 v. Chr.) uit Egypte is getrokken en dat ze in verband moeten worden gebracht met de zgn. Chabiru (welk woord zich
trouwens met de benaming „Hebreen" dekt). De toenmalige
goeverneur van Jeruzalem, Poetichepa, klaagt bij den Farao dat
1

Gen. 13.
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hij zooveel last heeft van de binnentrekkende Chariru, die het
land verwoesten.
De uittocht is het groote feit uit Israelis geschiedenis. Telkens
en telkens weer wijzen de profeten op deze machtsdaad des
Heeren om het yolk tot dankbaarheid en overgave te bewegen 1.
Door die daad der verlossing heeft God Israel zich ten eigendom
verworven. Zelfs de geestelijke grondwet van Israel, de 10 geboden, beginnen met de motiveering : Ik ben de Heer uw God, die
u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. En dat Israel
het als een geweldige daad van Gods macht ervoer, blijkt uit het
triomflied in Ex. 15 : 0 Heer, wie onder de goden is U gelijk ?
wie is als gij, in heilige heerlijkheid, geducht door roemrijke
daden, doende wonderen ? In Jes. 51 : 9, 10 wordt de verlossing
uit Egypte gesteld tot type en voorbeeld van alle latere verlossingen.
DE SINAI

Na den tocht door de Roode Zee voert Mozes het yolk naar
den Sinai — waarvan de juiste ligging niet bekend is. Met den
berg 'Horeb wordt naar WaarSchijnlijkheid dezelfde berg
bedoeld. Dat Mozes de Israelieten naar dien berg voert, is niet
toevallig. Immers daar was de Heer hem verschenen 2 en had hem
de opdracht gegeven naar den Farao te gaan. Mozes heeft nu dat
bevel volvoerd en keert met he uitgetrokken yolk naar die
plaats terug als om te laten zien : ik heb uw opdracht volbracht
en niet minder om den Heer te danken voor de verkregen verlossing. Immers, alhoewel reeds de aartsvaders zich Gods woonplaats in den hemel dachten 2 kende men toch bepaalde „openbaringsplaatsen" op aarde. Voor Mozes was die openbaringsplaats natuurlijk de Sinai, waar de Heer hem voor het eerst was
verschenen. Dat de Horeb-Sinai nog eeuwen lang als de speciale
openbaringsplaats van Jahve werd beschouwd, blijkt nog uit de
geschiedenis van Elia 4 waar wordt verhaald hoe Elia na den
strijd tegen de Bagspriesters naar den Horeb reist om Jahve te
ontmoeten.
,

,

DE 10 GEBODEN

Daar, bij den Sinai, vindt de verbondsluiting plaats tusschen
Jahve en de Israel-stammen. In den Decaloog (de 10 geboden)
maakt Jahve hun zijn wil bekend en zij verbinden zich tot het
nakomen dezer geboden. Hier hebben wij dus de grondwet van
Israels godsdienst. Een korte bespreking der 10 geboden is hier
noodig ter karakteriseering van de Mozaische religie.
2

jes. 2 : 2-6 ; Hoz. 11 : 1 ; 13 :4 ; Am. 2 :10 ; 9 : 7 ; Micha 6 :4 enz.
Ex. 3 : 2 8 Gen. 28 : 12 4 I Son. 19.
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Voordat de steenen in Egypte en Babel hadden gesproken,
werden omtrent de 10 geboden allerlei dingen gezegd, die nu
door de feiten zijn weerlegd. Zoo was een der argumenten tegen
de historiciteit van het Sinaiverhaal dat de 10 geboden te omvangrijk zijn om geschreven te kunnen worden op twee steenen tafelen, die door een man tegelijk zouden kunnen worden gedragen.
Sedert de ontcijfering der spijkerschriftteksten en der Egyptische
hieroglyfen is gebleken dat een geschrift van veel grooteren
omvang op steen geschreven door een man van den berg naar
beneden kan worden gedragen. Hierbij doet zich ook de vraag
voor of de 10 geboden oorspronkelijk misschien in spijkerschrift of in hieroglyfen geschreven waren ? Sommigen meenen
op grond van Ex. 32 : 16 dat ook in Israel, evenals in Egypte,
tweeerlei schrift in gebruik is geweest, het eene voor religieuze, het andere voor profane doeleinden. In genoemde bijbelplaats is sprake van „goddelijk" schrift, waarmee te vergelijken
Jes. 8 : 1 (menschelijk schrift). Evenwel is omtrent de taal waarin
de oorspronkelijke decaloog geschreven is, niets zekers bekend.
Bovendien had de decaloog oorspronkelijk vermoedelijk een
korteren vorm dan waarin wij hem kennen. Een vergelijking van
Ex. 20 met Deut. 5 toont aan dat in de motiveering van sommige
geboden nogal verschil bestaat. Mogelijk zijn die motiveeringen
zoowel van Ex. 20 als van Deut. 5 uit later tijd.
Een tweede argument voor den laten oorsprong der 10 geboden was dat de menschen in dien tijd nog niet zoover waren, dat
geboden van zoo hoog zedelijk gehalte konden worden verstaan.
Het was daarom dat een inval van Goethe zooveel bijval vond.
Goethe beweerde dat de 10 geboden eigenlijk stonden in Ex.
34 : 11-26, welke perikoop sindsdien graag de „cultische"
decaloog wordt genoemd en als de oudste voorgesteld, terwijl
dan Ex. 20 (de ethische decaloog) als veel jonger gold. Maar
sindsdien is het oude oosten ontsloten en is gebleken dat vele
honderden jaren vroeger in Egypte en Babel dergelijke gedachten
reeds waren geformuleerd. In het 125e hoofdstuk van het Egyptische Doodenboek — dat veel ouder is dan Mozes — komen
ongeveer alle geboden der tweede tafel — in anderen vorm —
voor. De doode die daar voor zijne rechters verschijnt, belijdt :
ik heb niet gedood ; ik heb geen echtbreuk gepleegd ; ik heb
niet gestolen ; ik heb geen onwaarheid gesproken enz. Ook in
de Babylonische teksten vinden wij dergelijke uitlatingen over
het eeren van vader en moeder, het bloedvergieten, het geven
van valsch getuigenis enz.Men kan gerust zeggen dat de algemeenmenschelijke geboden van den decaloog gemeengoed waren van
het oude oosten, reeds lang voor Mozes.
Het zou echter geheel onjuist zijn, daaruit de conclusie te
trekken dat Mozes dus feitelijk niets nieuws heeft gebracht. In
het oude oosten zijn het verspreide steenen, in Israel zijn ze
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samengevoegd tot een gebouw. In het oude oosten zijn het enkele
losse uitspraken, verloren onder het struikgewas van tooverij en
waarzeggerij, in Israel is het geworden tot een grondwet van het
yolk voor alle eeuwen. In het oude oosten ligt het als onverwerkt
gouderts in den woesten bodem, in Israel is dat gouderts opgedolven en omgesmolten tot edel metaal.
Inderdaad vinden de tien geboden in de gansche oude wereld
huns gelijke niet. Zelfs in de groote rijken van Egypte en Babel
vinden we geen spoor van een dergelijke grondwet, door yolk en
koning als goddelijke wil te aanvaarden. Het bezit van den decaloog plaatst Israel op een geestelijke hoogte, die geen der oude
volken heeft kunnen bereiken.
Nu nog iets over den inhoud der „10 woorden". „I k ben
de He er uw Go d". De situatie wordt duidelijker, wanneer wij Israels God niet „de Heer" noemen, maar Jahve, omdat
daardoor beter uitkomt dat het een eigennaam is. Die eigennaam dient om Israels God te onderscheiden van de goden der
volken rondom. Bovendien houde men in het oog dat de Israelieten wet aan het bestaan van die andere goden geloofden, maar
Israel heeft met die andere goden niets te maken, mag ze niet
dienen. Voor Israel zijn van meet of alle goden buiten Jahve :
afgoden. Dat is een geweldig felt. Het is niet zonder reden dat
dadelijk aan het begin van den decaloog daarop met nadruk de
aandacht wordt gericht, met de motiveering er bij : ik heb u uit
het diensthuis uitgeleid.M.a.w. : daarom heb ik, Jahve, recht op
uw uitsluitende vereering.
HET MONOTHEISME

Dat monotheisme was in de geheele oude wereld iets ongehoords. Voor alle Voor-Aziatische godsdiensten sprak het vanzelf dat er „godenfamilies" bestaan, met een vader-god, moedergod en zoon- (of dochter-)god. Er schijnt een uitzondering op
dien algemeenen regel te bestaan : in Egypte. Daar regeerde van
1375 —1358 v. Chr. een merkwaardige koning : Amenhotep IV.
Hij bemoeide zich weinig of niet met de politiek ; des te meer
met godsdienstige vragen. Egypte had oudtijds een menigte goden
en godinnen, van welke sommige als de grootste en machtigste
werden vereerd. Amenhotep ging nu een stap verder en verklaarde dat er maar een god was : de zon. Hij noemde dien god
A t o n. Aton is de verpersoonlijking van den lichtenden gloed
en de stralende warmte der zonneschijf. Hare stralen worden
afgebeeld als lange armen met een hand aan het einde. En die
hand deelt het leven mee aan menschen, dieren en planten.
Amenhotep beval dat in zijn rijk alleen deze god mocht worden
vereerd. Hij meende het zoo ernstig met zijn nieuwe godsvereering, dat hij beval de namen der oude goden uit de tempelInleiding tot den Bijbel I

2
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muren weg te beitelen, en de oude priesters te verdrijven. Zelfs
het meervoud „goden" werd een verboden woord. Ter eere
van zijn nieuwen god dichtte hij een hymne, waarin hij diens
voortreffelijke eigenschappen prees. Ziehier enkele verzen uit
die zonnehymne van Amenhotep-Ichnaton (zie plaat 2) :
Hoe talrijk zijn uwe werken,
hun getal is voor ons verborgen,
o gij eenige god, buiten wien er geen ander is I
Gij hebt de aarde geschapen naar uwen wil,
Coen gij alleen waart, —
menschen en al het groot en klein vee,
al wat op de aarde is,
wat op voeten rondloopt,
al wat in de hoogte zweeft,
wat met zijne vleugels vliegt.
Gij zijt in mien hart ;
geen ander is er die U kent
behalve uw zoon Ichnaton.
Gij hebt hem ingewijd in uwe besluiten
en in uwe kracht.
De wereld is in uwe hand,
gelijk gij Naar geschapen hebt.

Van deze religieuze reformatie moet hier worden gesproken
omdat zij nog al eens in verband wordt gebracht met Israels
monotheisme. Sommige geleerden onderstellen dat Mozes'
godsvoorstelling met deze zonneleer van Amenhotep samenhangt of wel er van afhankelijk is. Deze uiterst moeilijke kwestie
is nog niet voor definitieve oplossing vatbaar en zal dat misschien
nooit worden. Onmogelijk is de onderstelling op zich zelf niet ;
temeer waar het verblijf van Israel in Egypte in denzelfden tijd
valt. Maar wanneer er inderdaad samenhang mocht zijn tusschen Israels oudste godsvoorstelling en de leer van Ichnaton,
dan hebben wij hier opnieuw een goed voorbeeld om Israels
geestelijke zelfstandigheid te onderkennen. Immers de eene god
van Ichnaton draagt zulk een volstrekt ander karakter dan Israels
Jahve, dat deze twee niet meer gemeen hebben dan het getal : de
eenheid. Het hooge karakter van een godsdienst toch, zooals
zich die uitdrukt in zijn godsvoorstelling, hangt niet zoozeer of
van de vraag of er een god wordt vereerd, of meer dan een, als
wel van de eigenschappen die aan dien god worden toegekend.
De Mohammedanen erkennen slechts een god, Allah, en toch
kan men den Islam niet een hoogstaanden godsdienst noemen.
Zoo is ook dat wat Israels godsdienst hoog uitheft boven alle
godsdiensten rondom, niet zoozeer het feit dat Israel alleen Jahve
als God erkent (want dat deden ze niet voor Deuterojesaia), als
wel dit, dat Jahve een geheel ander s o o r t i g God is. En die
andersoortigheid van Jahve is zoodanig dat het wezen van Jahve
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vanzelf elken nevengod onmogelijk maakt. Jahve's eigenschappen
vloeien niet voort uit zijne eenheid, maar zijne eenheid is noodzakelijk gevolg van zijne (zedelijke) eigenschappen. Alle eigenschappen en krachten van de goden der volkeren rondom Israel
worden in Israel op Jahve alleen samengetrokken, zoodat er voor
andere goden niets te doen overblijft. Het is hetzelfde proces als
wij vinden in Hand. 17, waar Paulus aan den „Onbekenden God"
al die werkingen toekent die de Atheners plachten te verdeelen
over een lange rij goden. Zoodat, wanneer de Atheners Paulus'
prediking gelooven, al hun andere goden vanzelf wegvallen.
Zoo ook bij Mozes. Zijn godsvoorstelling steekt zoo hoog uit
boven al wat het oude Oosten tot nog toe had gekend, dat naast
Jahve alle andere goden vanzelf zinken tot den rang van afgoden.
Israel heeft die hooge godsvoorstelling zich niet in eens kunnen
eigen maken ; het is een lang proces geweest, dat voortduurde
tot de dagen van Jesaia toe, voordat ze haar voile recht verkreeg.
Toch moeten reeds hier enkele trekken worden genoemd,
omdat de verdere geschiedenis van Israel goeddeels in de ontwikkeling en den groei der door Mozes gelegde geestelijke levenskiem bestaat. Ik bepaal mij hier dus tot enkele aanduidingen.
Bij de behandeling van Israel in Kanaan verkrijgt alles vanzelf
zijn nadere belichting.
1 Bij alle polytheistische volken zijn de goden natuurgoden,
d.w.z. ze staan op een of andere wijze in verband met het natuurleven. Men kent onweersgoden, vruchtbaarheidsgoden, krijgsgoden, vuurgoden en watergoden enz. En iedere god heeft,
krachtens de wet der arbeidsverdeeling, slechts macht op zijn
eigen gebied. Israel schrijft dat alles toe aan zijn eenen God :
Jahve. Hij splijt de wateren 1, hij zendt kwakkelen 2 hij verschaft
de zege 3 hij brengt onweer 4 hij geeft wetten 5 enz. Voor nevengoden blijft niets te doen.
2 Bij alle Voor-Aziatische volken hebben de goden slechts
macht binnen het eigen land. Een Babylonische god heeft in
Egypte niets te zeggen ; hij is daar op vreemden bodem. Een sprekend voorbeeld van die voorstelling vinden wij in het verhaal van
den Arameer Nadman 6 Toen Naarnan genezen was van zijne
melaatschheid door Elisa den profeet van Jahve, erkende hij
Jahve's macht en wilde hem voortaan als zijn God eeren, zoodra
hij in zijn land is teruggekeerd. Maar volgens zijn (heidensche)
voorstelling kon Jahve op vreemden bodem niet worden gediend
noch daar krachten doen. Daarom vraagt Naaman een hoeveelheid aarde te mogen medenemen uit Jahve's land. Die aarde zal
hij dan in Aram uitstorten en er een altaar op bouwen voor
Israels God. Dan kan Jahve in Aram toch op zijn eigen grond
,
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(d.i. in zijn eigen land) wonen. Wij zouden uit onzen tijd als
parallel geval kunnen noemen dat by. een Nederlandsch oorlogschip in het Sues-kanaal Nederlandsch grondgebied is. Maar
Jahve heeft dergelijke kunstmiddelen niet noodig ; zijn machtsgebied heeft geen grenzen. In Egypte doodt hij de eerstgeborenen ; hij beveelt den Babylonia: Bileam wat hij zeggen moet 2
hij doet de muren van Jericho vallen 3 te Babel stort hij den
geweldigen toren ineen 4 uit zijn verheven woonplaats beschermt
hij zijn yolk waar zij ook gaan. In Num. 14 : 16 vinden wij een
merkwaardige uitspraak, die ons leert hoe de omliggende volken
hun goden en dus ook Israels God beschouwen : als Israel niet
in Kanaan binnengaat, dan komt dat omdat Israels God niet bij
machte was hen daarheen te brengen. Ook de Israelieten zijn
bang voor die besmetting van Jahve's naam 5 Van hieruit moet
worden verklaard de telkens herhaalde uitdrukking „om uws
naams wil". D.w.z. : gij o God, zijt Israels God, als Israel smadelijk behandeld wordt dan komt uw naam in het gedrang, want
dan zeggen de volken : Jahve kon ze niet redden ! In Ps. 79 : 9
komt die uitdrukking vollediger voor : om de eer uws naams.
3 De goden der volken rondom zijn met hun yolk stamverwant. Het yolk wordt geacht van den god of te stammen. Vandaar dat men in geheel Voor-Azie de godheid gaarne aanspreekt
als Vader, de godin als Moeder. M.a.w. : er bestaat een „natuurlijke", d.i. onverbrekelijke levensverhouding tusschen god en
yolk. Het yolk kan niet buiten den god, maar de god kan evenmin
buiten zijn yolk. De god kan zijn ongehoorzaam yolk wet straffen maar niet verwerpen. De geschiedenis leert dan ook dat bij
de volken der oudheid de godheid steeds onderging met het yolk.
Het einde van Babel was tevens het einde van Mardoek ; het
einde der Filistijnen was het einde van Dagon. De god overleeft
zijn yolk niet. In Israel is de verhouding gansch anders. Het is
daar geen onverbrekelijke natuurlijke verhouding tusschen Jahve
en Israel, maar een zedelijke (dus oplosbare) verhouding :
Jahve heeft zich Israel tot zijn yolk verkoren, en kan hen, als ze
niet wandelen in zijn wegen, niet alleen straffen, maar ook verwerpen ; Jahve en Israel behooren bij een krachtens een v e rb o n d s, waarbij de eisch van Jahve is : weest heilig want ik
ben heilig 7 En indien Israel aan die voorwaarde niet voldoet,
dan zal Jahve hen eerst straffen, en als dat niet helpt, hen geheel
verstooten en als yolk vernietigen 8 Het is dus een et his che,
geen „natuurlijke" verhouding, een verhouding die door schending der ethische voorwaarden kan worden opgelost. Dat geeft
aan Israds religie zijn eigen karakter.
4 Naast alle heidensche goden staat een godin. Dat hangt
;
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samen met het naturalistisch karakter dier godsdiensten. God en
godin samen representeeren en handhaven het natuurleven in
den wijdsten zin. Israel is zoover verwijderd van deze „natuurlijke" godsvoorstelling dat in het Hebreeuwsch zelfs geen woord
bestaat dat „godin" beteekent.
5 De meeste volken vertellen dat en hoe hun goden zijn ontstaan.Dat verwondert niet ; immers hun goden zijn deel van het
universum. De kosmogonie (wereldwording) en de theogonie
(godenwording) vallen samen. Men vergelijke daarmee Gen.
1 : 1.Men voelt dadelijk hoever we daar verwijderd zijn van een
„wordenden" god.
6 In de oude wereld werden alle goden afgebeeld. Er zijn wel
goden waarvan we geen beelden kennen, maar op allerlei gronden staat het wel vast, dat van alle goden die vereerd werden,
d.w.z. die niet Touter product zijn van priesterspekulatie, ook
beelden bestonden in menschvorm of diervorm of in nog grovere
en lagere gestalten. In Israd wordt Jahve niet afgebeeld. Jahvebeelden zijn nooit gevonden en Israel was er zoover vandaan,
beelden van Jahve te maken, dat dit zelfs nooit behoefde te worden verboden. Deze afwezigheid van Jahvebeelden hangt natuurlijk samen met de onvoorstelbaarheid van Israels God. Terwijl
wij overal in de oude wereld beschrijvingen vinden van de goden,
ontbreekt een dergelijke beschrijving van de gedaante van Jahve
in het O.T. ten eenenmale. Dat is opzettelijk en bewust. In Ex.
33 : 18 wordt verhaald hoe Mozes begeerig was Jahve in zijne
heerlijkheid te aanschouwen. Het was hem niet vergund. Hij
moet zelfs vernemen dat het doodelijk zou zijn Jahve's heerlijkheid te zien. Niemand kan mij zien en in Leven blijven (vs. 20).
Maar als gunsteling des Heeren zal hem dit worden vergund : hij
mag zich opstellen in een rotskloof, en als dan Jahve in zijne
heerlijkheid voorbijgaat, zal hij den voorbijtrekkenden lichtglans
uit de verte mogen aanschouwen (vs. 23). Hoe zou van zulk een
stralend licht een afbeelding worden gemaakt ?
BEELDENDIENST

Toch zijn er geleerden die meenen dat er wel Jahvebeelden
bestonden in Israd, en die in Ex. 20 : 4 een verbod lezen, om
Jahvebeelden te maken. Dat brengt ons vanzelf tot de bespreking
van het tweede gebod : Ex. 20. : 4, 5. Het spreekt vanzelf dat
datgene waaraan niemand zich schuldig maakt, ook niet behoeft
te worden verboden. Vinden wij dus in Ex. 20 : 4, 5 een verbod
van Jahvebeelden dan beteekent dat dat ze er waren. Maar ik
gdoof niet dat in Ex. 20 het maken van Jahvebeelden verboden
wordt. Er staat : gij zult u geen gesneden beeld noch eenige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder
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de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen,
want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God enz.
In dit vers worden drie terreinen genoemd : hemel — aarde
oceaan. Dat zijn de drie gebieden waarin men in het oude
oosten het heelal placht in te deelen, en elk dezer drie gebieden
stond onder de heerschappij van bepaalde goden die in de
gedaante van beelden werden vereerd (natuurvereering). En nu
wordt in Ex. 20 verboden beelden te maken van die heidensche
hemelgoden, aardegoden en oceaangoden en zich daarvoor neer
te buigen. Van een verbod van Jahvebeelden is dus geen sprake.
Bovendien blijkt dat ook uit de woorden : 1k, de Heer uw God,
ben een naijverig God. Die uitdrukking „naijverig" of jaloersch"
zou geen zin hebben tegenover Jahvebeelden, wel tegenover
beelden van heidensche goden. In de 10 geboden is dus het
maken van Jahvebeelden niet verboden, eenvoudig omdat het
niet voorkwam.
Als bewijs dat Jahvebeelden in Israel wel voorkwamen,
beroept men zich ook op den Efod en de Terafim. Men houdt
deze voor Jahvebeelden. Ten onrechte. Zie hierover blz. 31 vlg.
Als verder argument voor de aanwezigheid van Jahvebeelden
wordt gewezen op hets.ouden,
.
kalf, dat de Israelieten maakten
aan den voet van den Sinai 1, en de stierbeelden van Jerobeam te
Dan en te Bethel 2 Over deze beelden een enkel vvoord. Uit de
wijze waarop over het gouden kalf wordt gesproken, is moeilijk
te besluiten dat met dit kalf Jahve werd bedoeld. Het yolk zegt
niet tot Aaron : maak ons een beeld van Jahve maar : maak ons
goden, die voor ons aangezicht gaan (vs. 1) ; en als Mazes voor
het yolk om vergeving vraagt (vs. 32) zegt hij niet : dit yolk heeft
U onder de gedaante van een kalf aangebeden, maar : zij hebben
zich goden van goud gemaakt. Hier blijkt dus niet aan een
Jahvebeeld te zijn gedacht. Wat is het geval ? Vele Voor-Aziatische goden en vooral de beroemde en meest vereerde god
Hadad of Ramman (zie blz. 6) werden afgebeeld als een man
staande op een stier. Soms ook is alleen de bliksembundel op
den rug van het dier zichtbaar. Maar ook dan is niet het die/
zelf de eigenlijke godheid, maar de man of het voorwerp dat op
zijn rug is afgebeeld. De stier is dus niet anders dan het voetstuk
waarop het godsbeeld zich verheft. Dit gebruik kwam voor in
geheel Voor-Azie van den Nij1 of tot den Eufraat toe. Het godsbeeld is dus pas compleet wanneer op den rug van het dier de
godheid zelf is afgebeeld. Zelfs wanneer wij onderstellen dat
Aaron met zijn gouden kalf b e d o e 1 d e een Jahvebeeld te
maken, dan blijkt daaruit wel heel duidelijk de beeldloosheid
van het Jahvisme, want hij kan het niet verder brengen dan tot
het voetstuk (het kalf), terwijl het eigenlijke godsbeeld ontbreekt.
.

1

Ex. 32

2 I Kon. 12 : 28 ; Hoz. 8 : 5 vv. ; Hoz. 13 : 2 vv.
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Hetzelfde geldt van de beide stierbeelden van Jerobeam 1.
Jerobeam wil een beeld van Jahve maken, dat door de NoordIsraelieten zal worden vereerd. Hij kwam daarmee meteen tegemoet aan het steeds naar zinnelijk-zichtbare vormen strevend
• volksbegeeren. Jerobeam had dus, als hij Jahve wilde voorstellen
naar analogie van den grooten Voo
r-Aziatischen god, een beeld
moeten maken van een stier met een menschfiguur er boven
op. Hij doet dat echter niet, maar vervaardigt alleen het stierbeeld zonder menschfiguur, d.i. zonder den god.
Als deze voorstelling juist is — en ik geloof dat ze dat is —
dan zijn de beide stierbeelden van Jerobeam niet een bewijs
dat in Israel beelden van Jahve werden gemaakt, maar juist
een bewijs dat men ze niet maakte, omdat men ze niet
maken kon.
In dit verband is het merkwaardig dat we in de verhalen van
de tempelreiniging door Hizkia 2 wel hooren van allerlei verboden
dingen die in den dienst des Heeren waren ingeslopen en nu
werden verwijderd, maar dat er geen sprake is van een Jahvebeeld. Indien zulk een beeld in den tempel had gestaan, zou de
schrijver van het boek Koningen zeker niet hebben nagelaten
to vermelden dat Hizkia ook dien gruwel uit den tempel
wegdeed. Ook bij de geestelijke verwildering onder koning
Manasse hooren we niets van Jahvebeelden.
DE ARK

Ook de ark werd in den „beeldenstrijd" betrokken. Daarom
moeten we er hier iets van zeggen. De traditioneele voorstelling
is dat de ark 3 diende als bewaarplaats der twee steenen tafelen
der Wet. Het leek wel wat vreemd dat Israels grondwet werd
weggesloten in een kist, en dat deze kist werd gezet in het Allerheiligste en er blijkbaar nooit werd uitgenomen. In de latere
jaren is de kwestie van de ark opnieuw aan de orde gekomen,
vooral door het feit, dat bij de naburige volken dergelijke
kisten ook werden aangetroffen, met cherubs er boven op
(vgl. Ex. 25 : 17). De bedoeling dezer kisten is voldoende
duidelijk : in zulk een kist lag het beeld van de godheid, en
op de groote feesten werd het er uitgehaald en er boven op
gezet „tusschen de cherubs" en in processie door de straten
gedragen en den volke vertoond. Zulk een kist diende dus als
„godstroon".
Nu deed de vraag zich voor, of Israels ark oorspronkelijk ook
niet die bedoeling had. En men vond inderdaad allerlei gegevens
die in die richting wijzen. Laat ik er enkele noemen.
a Israels ark had geheel denzelfden vorm als de „arken" der
volken rondom, zelfs de cherubs op het deksel ontbreken niet.
Kon. 12 : 28 2 II Kon. 18 : 4 en 23 : 4 vv.

3 Ex. 25 : 16
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b Israels God wordt aangeduid als degene die „tusschen de
cherubs woont" 1, dat is dus : boven op de ark.
c In Jer. 3 : 16, 17 staat dat eens de tijd zal komen dat
niemand meer zal denken aan de ark, omdat dan Jeruzalem
des Heeren t r o on zal zijn. Daaruit volgt onmiddellijk dat
vroeger dus de ark des Heeren troon was. Vgl. of b. hieronder
en Plaat 3.
d In Num. 10 : 35, 36, waar de woestijnreis wordt beschreven, staat dat, zoo dikwijls de ark zou opbreken, Mozes zeide :
Sta op, Heer, dat uwe vijanden verstrooid worden. En zoo dikwijls de ark zou rusten, zeide hij : Laat U neder Heer, en zegen
de stammen Israels. Ook hier zien we dus de ark aangeduid als
des Heeren woonplaats.
e Als in I Sam. 4 : 7 de Israelieten de ark naar het leger brengen — wat voor zin zou dat hebben, als de ark niet anders was

De cherubs op de ark (reconstructie)

dan de bewaarplaats der wetstafelen ? — dan zeggen de Filistijnen : God is in het leger gekomen !
Al deze plaatsen zijn slechts te verstaan, indien ook in Israel
de ark gold als troon des Heeren waarop hij onzichtbaar werd
gedacht te wonen. Het lijdt m.i. dan ook geen twijfel, of de ark
is ook in Israel oorspronkelijk niet anders geweest dan een ledige
troon voor God, zoodat de tegenwoordigheid der ark voor Israel
beteekende de tegenwoordigheid Gods. Eerst later is zij geworden
de bewaarplaats voor de wetstafelen, zoodat Hebr. 9 : 4 inderdaad het latere gebruik aangeeft.
Indien dit alles juist is, dan hebben we hier weer een nieuw
bewijs voor de beeldloosheid van het Jahvisme.
Wat van de ark geworden is, is onbekend. Nadat Salomo
haar naar den tempel liet brengen 2 verdwijnt ze. Hoe hoog
zij overigens in later tijd nog werd geschat, blijkt uit de sym,

1

I Sam. 4 :4

2 I Kon. 8 :3
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bolische namen waarmee ze werd aangeduid : het teeken zijner
macht, en : zijn luister 1.
Op grond van dit alles mogen wij vaststellen dat in Israel geen
Jahvebeeld bestond. Wij hebben eenige moeite de -voile beia. ngfijitherd van dit feit te zien. Waar in de gansche oude wereld geen
godsvereering denkbaar is zonder godenbeeld, daar verschijnen
plotseling eenige Hebreeuwsche stammen op het tooneel, in kultuur, taal en vormen van samenleving geheel afhankelijk van de
alles domineerende omgeving, maar met het ongehoorde feit
van een beeldlooze godsvereering. Wanneer niet het wezen
van Israels God den beeldendienst volkomen onmogelijk had
gemaakt, dan had dit kleine groepje Semieten deze uitzonderingspositie niet kunnen volhouden. En het moet ons niet verwonderen dat Israels geschiedenis rijk is aan voorbeelden, waaruit
blijkt dat de groote massa niet steeds op deze hoogte kon blijven
staan, maar bevrediging zocht in den dienst der zinnelijke en
zichtbare goden der omgeving.
DE VERDERE WETGEVING

Over de verdere Isradietische wetgeving nog een enkel woord.
Reeds eeuwen voor Mozes gold de beroemde wetgeving van
den Babylonischen koning Hammoerabi (2123-2081 v. Chr.).
Zijn rechtsgebied strekte ziCh net alleen uit over het eigenlijke
Babylonia, maar over geheel Voor-Azie. Het zou dus al heel
vreemd zijn, indien er geen aanwijsbare aanrakingspunten waren
tusschen de Mozaische wetgeving en die van Hammoerabi. Inderdaad zijn er niet alleen aanrakingspunten, maar de overeenkomsten zijn bier en daar zoowel formeel als materieel zoo merkwaardig, dat aan afhankelijkheid moet worden gedacht. Dat
betreft vooral het zgn?'„Bondsboek", met welken naam wordt
aangeduid de wettenverzameling in Ex. 21-23.
Nu worden we bij vergelijking van Ex. 21-23 met de wet van
Hammoerabi, getroffen, zoowel door sterksprekende overeenkomsten als door merkwaardige verschillen. In het algemeen
kunnen we zeggen dat de overeenkomst meer is waar te nemen
in de burgerlijke en sociale wetgeving en de verschillen in de
zedelijke en religieuze wetten.
Bij nauwkeurig toezien blijken in Ex. 21-23 de wetten op
twee verschillende manieren geredigeerd te zijn. De eene groep
(de grootste) begint de wetsbepalingen met „als" of „indien" of
„wanner" stelt dus de mogelijkheid dat een geval zich voordoet, en zegt wat dan gedaan moet worden. Van deze groep
komen tal van wetten precies of bijna zoo ook in de wetten van
Hammoerabi voor. De overeenkomst is vaak zoo, dat niet aan
toeval gedacht kin worden.
1

Ps. 78 : 61.
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Daarnaast vinden we in het Bondsboek een tweede groep
wetten, (door de eerste groep heengewerkt) welke niet beginnen
met „als" of „wanneer", maar spreken in de bevelende wijs :
„gij zult" en : „gij zult niet", by. Ex. 22 : 21 (den vreemde zult
gij geen overlast aandoen) ; ook 22 : 22 (eene weduwe of wees
zult gij niet verdrukken) ; of 23 : 1 (gij zult geen valsch gerucht
verspreiden) enz.
En nu is merkwaardig dat bij deze imperatief gestelde wetten
van het Bondsboek geen parallel bestaat in den Codex van
Hammoerabi, terwijl van de wetten die met „indien" of „wanneer" beginnen, de meesten een voorbeeld hebben in Babel,
dat ze min of meer letterlijk volgen.
De zaak staat dus zoo : waar het Bondsboek een Babylonisch
voorbeeld volgt, daar wordt ook de vorm „indien" of „wanneer"
overgenomen ; is er geen Babylonisch voorbeeld, dan gaat het
Bondsboek, ook in den vorm, zijn eigen weg en kiest den imperatief. En nu valt het op, dat juist de wetten van meer religieuzen
inhoud graag den imperatiefvorm hebben. De wet van Hammoerabi heeft n.l. heelemaal geen religieuze bepalingen, maar
alleen maatschappelijk-sociale, zoodat het Bondsboek daar
geheel zijn eigen weg moet maken.
Beide wettengroepen hebben ook dit gemeen, dat ze worden
ondersteld door God zelf te zijn geschreven.
Maar de verschillen zijn niet minder merkwaardig, zoowel
wat de zedelijke als wat de sociale wetten betreft. In de geheele
wet van Hammoerabi komt geen enkele religieuze gedachte voor,
zelfs niet bij de wetten over tempelprostituees en tooverij. Dat
wat in Israel ten grondslag ligt : gij zult den Heer uwen God lief
hebben met geheel uw hart, wordt te Babel zelfs niet genoemd.
Terwijl Israels gansche wetgeving bedoelt het yolk g o d
v r u c ht te leeren, is de wet in Babel niet anders dan de regeling van maatschappelijke verhoudingen. Al waren dus de formeele en materieele overeenkomsten nog veel talrijker dan ze
zijn, dan nog bleef de kloof tusschen beide wetgevingen diep en
breed.
Niet alleen echter het godsdienstig standpunt brengt noodzakelijke verschillen mee tusschen de beide wetgevingen, maar ook
het verschillend kultuurniveau. In religieus opzicht stond Israel
torenhoog boven Babel, maar zijn kultuurstand was lager. Dat
komt ook uit in de wetgeving. Babel dat een hoog ontwikkeld
kultuurland was, met uitgebreiden handel en scheepvaart, kende
reeds lang het instituut van geld leenen op rent e. In Israel
was dat verboden 1. De St. Vert. die gemaakt werd in den tijd
toen „rente" niet als zonde werd geacht, heeft den Bijbel daarmee in overeenstemming gebracht en het Hebr. woord voor
1

Ex. 22 : 25
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rente vertaald door „woeker". In Deut. 23 : 20 wordt toegelaten van den vreemdeling rente te nemen, niet van den
volksgenoot.
Een ander punt waaruit de lagere kultuurstand van Israel
blijkt, is de b 1 o e d w r a a k. In Babel was de straf voor manslag reeds overgenomen door den staat, in Israel is ze nog overgelaten aan de beleedigde partij en is de instelling der vrijsteden
de eerste verzachting daarvan.
JAHVE EEN ZEDELIJK WEZEN

Uit het voorgaande blijkt wel hoe Israels God zich in alle
opzichten onderscheidde van de goden der omliggende landen.
Wij kunnen dat onderscheid het scherpst formuleeren door te
zeggen: Jahve is een zedelijke persoonlijkh e i d. Nu volgt daaruit een trek van het Jahvisme die ons op
het eerste gezicht vreemd aandoet, zijn o n v e r d r a a gzaamhei d. Want het is niet te ontkennen : van alle VoorAziatische goden is Israels God het onverdraagzaamst. Toch is
dat niet zoo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. We kunnen zelfs zeggen : die intolerantie vloeit voort uit het wezen van
Israels God. Natuurgoden zijn nooit onverdraagzaam. Immers
het spreekt van zelf dat de zonnegod den maangod naast zich
heeft en duldt. leder hunner heeft zijn eigen werkingssfeer. Maar
Jahve wil zijn de e e n i g e God, zijn werkingssfeer is de geheele
wereld en elke andere God naast hem is eene miskenning van
zijn universeel karakter. Dat wordt bedoeld met de woorden :
Jahve is een naijverig God '. De wijze waarop het Jahvisme zijn
intolerantie toont, by. in het uitroeien der Kanaanieten 2 , is ons
niet steeds sympathiek, maar de jongste wereldoorlog heeft ons
geleerd dat „beschaafde" volkeren om minder ideeele goederen
hetzelfde doen.

III — NA DEN INTOCHT
De vestiging in Kanaan had een diep ingrijpenden invloed op
Israels religie. Dat spreekt trouwens vanzelf. De Israelietische
stammen worden na den overtocht over de Jordaan en na zich in
het bezit te hebben gesteld van een goed deel van het land — het
vlakke veld bleef nog jaren lang in de macht der Kanaanieten —
van half-nomaden ineens een gezeten boerenbevolking, met al de
gevolgen daarvan. Wel werd door Jozua „het gansche land" verdeeld onder de stammen 3 , maar dat bleef den eersten tijd na de
vestiging een ideeele verdeeling, waaraan de werkelijkheid niet
1

Ex. 20 5

3

Joz. 11 : 23

2 Deut. 7 : 12 ; Richt. 5 : 31 ; I Sam. 15 ; II Kon. 10 : 16
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beantwoordde 1. De afzonderlijke stammen moesten maar zien
hoe ze het hun toebedeelde ook werkelijk in hun macht kregen.
Van de daartoe noodige oorlogen geeft het Richterboek een
summier overzicht.
DE KOMST IN KANAAN

Wij moeten den toestand na Jozua's dood aldus zien : De
Israelieten en de Kanaanieten wonen in elkanders onmiddellijke nabijheid en de verhouding is lang niet altijd vijandig. De
Israelieten leeren van de Kanaanieten den landbouw en den ooftbouw (vooral wijn-, olijven- en vijgenkultuur), en reeds hun
richter Gideon was landbouwer 2 evenals hun eerste koning Saul.
Het verband tusschen de verschillende stammen was gedeeltelijk verbroken door de tusschenliggende Kanaanietische niet
veroverde gebieden. De ark, Israels heiligdom, het natuurlijke
centrum voor het gemeenschappelijk religieuze leven, was dus
niet voor alle stammen bereikbaar. Ze stond te Silo, in het
gebergte van Efraim 3 Bovendien ontbrak de gemeenschappelijke leider voor alle stammen, zooals Mozes en Jozua eens
waren geweest. De Israelietische stammen die nog zoo pas zich
plechtig verbonden hadden 4 dat ze als een geheel in Kanaan
Jahve zouden dienen die hen uit Egypte had opgevoerd, waren
verbrokkeld en uiteengeslagen. Zelfs in den hoogen nood der
verdrukking gelukte het Debora niet, meer dan vijf stammen bij
elkaar te krijgen voor den vrijheidsoorlog 5
Deze versplintering werd voor de Israelstammen, vooral in
religieus opzicht, verderfelijk. Om dat te verstaan moeten wij
ons herinneren dat het centrale van alle oude godsvereering de
kultus is. Daarvoor zijn heiligdommen noodig, waar men op de
groote feesten (zaai- en oogstfeesten) samenkomt 6 Israel kende
slechts een heiligdom, de ark, die voor een groot deel der
stammen onbereikbaar was geworden. Ze moesten zich dus zien
te helpen op andere wijze. De oude heiligdommen der aartsvaders, waarvan de Israelstammen de herinnering hadden
bewaard (Hebron, Berseba, Bethel, Pniel enz.), waren onderwig
door de Kanaanieten als hunne heiligdommen ingericht. Er
schiet voor de Israelstammen niets anders over dan zich aan te
sluiten aan die heilige plaatsen, voor het vieren hunner landbouwfeesten. En als ze dat doen, dan beteekent dat niet een
dienen van de op die plaatsen vereerde Bags, maar een gevaar
school er toch in : men liep gevaar dat, nu Jahve evenals Baal
op, verschillende plaatsen zijn heiligdom kreeg, er nu ook verschillende „Jahve's" zouden worden onderscheiden, evenals de
Kanaanieten dat met hun Baals deden. M.a.w. dat men kreeg een
.
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joz. 13 : 1
Deut. 16

2 Richt. 6 : 11

3 I Sam. 4 : 3

4 joz. 24

5 Richt. 5 : 13 vv.
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God van Bethel, een God van Berseba enz. (vgl. Am. 8 : 14).
En dat niet alleen, maar ook het karakter van Jahve liep gevaar,
in dezen zin, dat gelijk ieder der Bags zijn eigen werkingssfeer
had en daarbuiten niets had to zeggen, op dezelfde wijze ook
Jahve tot een reeks lokale godheden zou worden. Geheel is
Israel aan dat gevaar niet ontkomen, blijkens verhalen als Ruth
1 : 15 en I Sam. 26 : 19, waar wordt ondersteld dat het vertrekken naar een andere plaats beteekent : het dienen van andere
goden.
Een nog grooter gevaar dreigde de zuivere godsvereering : de
Israelieten sloten verbonden met de Kanadnieten, waarbij de
Kanaanietische goden als beschermgoden optraden. Met alle
duidelijkheid wordt dat verhaald van de stammen die rondom
Sichem woonden ; de kinderen Israels bedreven afgoderij
met de Bags en maakten zich Baal-berit (de god van Sichem)
tot een god. Trouwens volgens Richt 2 : 11 vv. begon dat proces der verwording reeds onmiddellijk na Jozua's dood. Meer
welgestelde Israelieten hadden zelfs een partikulier
zooals by. de vader van Gideon 2
Daarmee begint een nieuwe periode in Israels geschiedenis.
Een merkwaardig proces speelt zich af, dat nu voortaan Israels
religieuze geschiedenis beheerscht tot de ballingschap toe. Dat
proces verloopt in vier perioden.
.

DE RELIGIEUZE ONTWIKKELING

De eerste periode is die van de argelooze verbinding van Jahvisme en Baaldienst. Trouwens niet alleen van verbinding. Er
waren er onder Israel aldoor die zich verzetten tegen dit syncretisme. En zoo wordt het een proces van aantrekken en afstooten,
van absorbeeren en assimileeren tusschen de beide religies, die
van Israel en die der Kanaanieten.
In de tweede periode, waarin Elia de hoofdrol speelt, wordt
het gevaar ontdekt dat voor het Jahvisme daarin schuilt en het
alternatief gesteld : Of Jahve of Baal ! En onder leiding van Elia
en Jehu wordt de scheiding (ten minste officieel) voltrokken 3
In de derde periode blijkt dat het van het Baalisme losgeweekte Jahvisme reeds zooveel Baal-elementen had opgezogen,
dat de uiterlijke scheiding onvoldoende was. Het verontreinigde
Jahvisme moet van de ingedrongen vreemde elementen worden
gezuiverd. Dat is het levenswerk van Amos en Hozea.
In de vierde periode treedt Jesaia op met den eisch : laat nu
het gereinigde Jahvisme doorwerken en zijn recht ontvangen op
alle gebied, politiek, religieus, sociaal. Het is de periode der
consolidatie.
De eerste en tweede periode dus : de zuiverstelling der uit-

.
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Richt. 8 : 33

2 Richt. 6 : 25

3 I Kon. 18 ; II Kon. 9
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wendige verhoudingen ; de derde en vierde betreft meer de
innerlijke ontplooiing van het Jahvisme.
Dit simpele gladde schema beschrijft echter niet den werkelijken gang van Israels godsdienst. Het is veeleer de aanduiding
van de ideeele ontwikkeling zooals de profeten die hebben
bedoeld. Evenwel zonder dat het gelukte. Het is meer wensch
dan werkelijkheid. De profeten bedoelden te zijn de geestelijke
leidslieden van Israel, maar ze stonden vaak tamelijk eenzaam.
Niet alleen dat het yolk teveel aan den zinnelijken Kanadnietischen kultus hing, maar ook de koningen stonden niet zelden
tegenover de profeten en begunstigden afgodische praktijken.
Kort na het gericht op den Karmel 1 zendt koning Ahazia om
raad naar den god Baal-zeboeb te Ekron 2 en liet koning Achaz
een altaar voor Jahve maken naar Damasceensch (d.i. heidensch)
model 3 Wat Manasse deed 4 overtrof al het vroegere 5 De
tempelreiniging van Josia is in dit opzicht leerrijk. Maar
ondanks alles zijn de profeten toch de scharnieren waarom
Israels religie draait.
De boven aangeduide (ideeele) gang van Israels godsdienst is
geen uitzondering op den regel. We zouden uit andere godsdiensten parallellen kunnen noemen. Ook in het Christendom.
Het is dit telkens wederkeerend schema : Een godsdienststichter
(bier : Mozes) zet hoog in. Daarna komen die hooge profetische
gedachten in de lage landen van het alledaagsche leven en worden
door de nuchtere praktijk gedwongen tot het aangaan van compromissen, waarbij de oorspronkelijke zuiverheid van voorstelling gedeeltelijk te loor gaat. Het is by. krachtens dit proces dat
de oude Christelijke kerk tot roomsche kerk vergroeide : een
verbinding van het Evangelie met de heidensche kultuur. Die verbinding was de psychologisch-noodwendige voorwaarde voor
het „slagen" van het Christendom.
.

.

KANAANIETISCHE INVLOEDEN

Met dezelfde psychische noodwendigheid werd Israel gedreven
in de armen van het Kanadnietisch heidendom, uit welke omarming het zich pas na eeuwen, en dan nog innerlijk geschonden,
kon losmaken. Voor Israel was die verbinding nog dwingender
doordat, gelijk wij reeds opmerkten, het wezen van alien ouden
godsdienst, ook van Israel, de kultus is, waarbij altaar, heiligdom en priester onontbeerlijk zijn.
Sommige der door Israel overgenomen praktijken waren van
tamelijk onschuldigen aard. Andere werden zeer bedenkelijk
voor de zuiverheid van het Jahvisme. We wezen vroeger (blz. 3)
reeds op de tempelprostituees die weldra ook bij de Jahveheiligdommen gevonden werden, en op de doodenpraktijken. Op
Kon. 18

2 II Kon. 1

3 II Kon. 16 : 10

4 II Kon. 21

5 II Kon. 21
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dezelfde lijn liggen de praktijken der wonderdoeners, waarvan
Deut. 18 : 10, 11 een heelen catalogus geeft. Uit plaatsen als
Ps. 58 : 5, 6 ; Pred. 10 : 11 ; Jer. 8 17 vernemen wij hoe ze
door bezweringen een slangebeet onschadelijk maken ; in
Ez. 13 : 8-20 hooren we hoe ze met banden en doeken „zielen
vangen". Daarmee wordt gezinspeeld op een gebruik dat ook
elders wordt gevonden. Het bestond waarschijnlijk hierin dat
men iemand een doek over het hoofd wierp en op die manier
zijn ziel „vangt", waardoor de persoon in kwestie sterft. Of
ook dat men de rondzwervende ziel van een zieke opvangt
en weer terugbrengt in zijn lichaam, om hem zoo te genezen.
Misschien moet ook I Sam. 25 : 29 op deze wijze worden verklaard. Abigail bedoelt dan dat de Heer Davids ziel in den
tooverdoek moge binden en hem zoo voor vervolging bewaren.
DE EFOD

Tot de meer onschuldige invloeden van buiten behoort o.a.
de e f o d, en — maar van veel vroeger datum — de t e r a f i m
Over den efod is veel geschreven. Vroeger werd hij, op grond
van Richt. 8 : 27 ; I Sam. 21 : 9 e.a. pl. voor een godenbeeld
gehouden. Maar een bezwaar was dat by. in II Sam. 6 : 14 werd
gesproken van een efod met de bijvoeging : „van linnen". Wij
hebben het in II Sam. 6 : 14 vertaald door „linnen schouderkleed", maar misschien is het beter te vertalen : priesterlijke
efod. Een tekst als II Sam. 6 : 14 en ook Hoz. 3 : 4 sluit de
beteekenis „godenbeeld" ten eenenmale uit en eischt een
beteekenis in den zin van : kleedingstuk. De onderzoekingen
der laatste jaren hebben dit tot zekerheid verheven : de efod
is een deel der priesterlijke kleeding en werd gebruikt bij het
verkrijgen van een orakel. De duidelijkste aanwijzing voor
dit gebruik van den efod vindt men in (de door ons niet
vertaalde teksten) : I Sam. 23 : 9 v. ; en 30 : 7 vv., waar wordt
verhaald hoe David, den Heer willende raadplegen, zegt : breng
mij den efod ! En zoodra hem de efod gebracht is, raadpleegt
hij den Heer.
DE TERAFIM

Het andere veelbesproken kultusvoorwerp is de terafim.
Ook dit voorwerp heeft men wel voor een godsbeeld gehouden,
met even weinig recht als de efod. Dat het met den efod in den
Israelietischen eeredienst in gebruik was en dit niet als zonde
werd gevoeld, blijkt uit Hoz. 3 : 4, waar het niet hebben van
een efod of terafim door den profeet als straf wordt beschouwd ;
het beteekent zooveel als : het ontbreken van den wettigen eeredienst. Een godsbeeld kan de terafim niet zijn, want dan zou het
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zoo klein moeten zijn dat het onder een kameelzadel liggen kon l,
en volgens I Sam. 19 : 13 zou het zoo groot moeten zijn als een
mensch. Alle bezwaren worden weggenomen als we bij de terafim denken aan een gelaatsmasker. In de heidensche godsdienplacht men bij
sten — want de terafim komt uit Babel 2
bepaalde religieuze handelingen zich te kleeden in het kleed van
den god dien men aanriep en zich een masker voor het gezicht
te doen waardoor men den god imiteerde. Efod en Terafim
behoorden dan bij elkaar en vormden samen het heilig gewaad
dat bij bepaalde kultushandelingen gedragen werd. Wanneer
wij bij de terafim aan zoo'n gelaatsmasker denken, dan wordt
het duidelijk dat Rachel dat platte voorwerp onder het kameelzadel kon leggen en er op gaan zitten, en tevens dat Michal het
in het bed kon leggen om een menschelijk aangezicht na te bootsen dat half door het bedkleed werd bedekt. Volgens II Kon.
23 : 24 behoort de terafim tot de „gruwelen" die Josia uit den
Jeruzalemschen tempel verwijderde.
-

OERIM EN TOEMMIM

We noemen hier ook het oude beproefde middel : de oerim
en de toemmim, een voorwerp dat nergens wordt beschreven
maar dat blijkens I Sam. 28 : 6 een orakelapparaat is om den.
Heer te raadplegen. Ook op andere plaatsen waar niet uitdrukkelijk de oerim wordt genoemd maar waar wel sprake is van het
werpen van het lot (als by. Joz. : 16 v.) zullen we aan oerim
en toemmim hebben te denken. Het staat dus naast het orakel
door middel van droomen of profeten 3 De namen oerim en
toemmim zijn nog niet met zekerheid verklaard. Mogelijk is
het woord oerim afgeleid van het Hebr. woord a r a r — vervloeken, en toemmim van t a m a m — onschuldig zijn. Maar
de afleiding is allesbehalve zeker. Oerim en toemmim beteekenen
dan : schuldig en onschuldig.
Ten slotte vermelden we in dit verband nog den eeredienst
der koperen slang (nechoestan), die door de Israelieten in navolging der hen omringende heidenen werd vereerd 4
Uit de dergelijke plaatsen blijkt duidelijk dat Israel met de
bovengenoemde dingen niet b e d o e 1 d e andere goden te
dienen. Ze werden aan den eeredienst van Jahve aangepast.
Toch waren ze een gevaar voor de zuiverheid van het Jahvisme,
zooals by. de roomsche heiligenvereering ook niet bedoelt
het Christendom te verzaken, maar nochtans een afwijking
beteekent van het Evangelie.
Hoe diep overigens deze insluipsels zijn ingedrongen in Israels
religie, blijkt wel hieruit, dat ondanks het verzet der oudste pro.

.

1

Gen. 31 :34

2 Ez. 21 : 21

3 I Sam. 28 :6

4 II Kon. 18 : 4
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feten nog Jesaia er over klaagt 1. Niet alleen de gebruiken maar
ook de daarmee gepaard gaande voorstellingen vertoonden steeds
duidelijker Kanaanietische invloeden. Israels God werd evenals
de Kanaanietische goden „Bag" genoemd. Gideon, die een
oprecht Jahvedienaar was, heet (Richt. 6 : 32) „Jerubbaal"
(= Baal strijdt) ; Sauls noon heette Isbaal (= man van Baal),
welke naam later, toen men er aanstoot aan nam, werd veranderd in IsbOset (= man der schande) 2 .
Uit dit alles is duidelijk hoe Israel in de eerste eeuwen van
zijn verblijf in Kanaan onder een Jahvistisch etiket allerlei heidensche voorstellingen en gebruiken noodgedwongen aanvaardde.
— HET KONINGSCHAP
DE MOTIEVEN

Een gebeurtenis van meer dan gewone beteekenis was de
instelling van het koningschap. We willen trachten dat duidelijk
te maken. We zagen reeds hoe de toestand van het yolk was na
den intocht in Kanaan : het eene heiligdom (de ark) had plaats
gemaakt voor vele heiligdommen in nauwe verbinding met
Kanaanietische godsvereering. De eenheid des yolks was te loor
gegaan door de verspreiding der stammen, met Kanaanietische
gebieden daartusschen, zoodat van gemeenschappelijk handelen
geen sprake meer was ; richters als Gideon, Debora e.a. hadden
niet de leiding over alle stammen maar telkens slechts over een
gedeelte van het yolk ; door de begeerte om zich van geheel
Kanaan meester te maken, leefden de Israelstammen in voortdurende oorlogen met de zich handhavende Kanaanieten en de
rondtrekkende bedoeinenstammen. Het Richterboek verhaalt
van die voortdurende botsingen. Nu eens zijn het de Kanaanietische stammen in Noord-Kanaan 3 die tegen de in het noorden
wonende Israelstammen opstaan, dan weer zijn het de Midianietische bedoeienen 4 in Midden-Kanaan, straks de Ammonieten uit het Overjordaansche 5 en het ergst van alles is het
steeds dreigende Filistijnengevaar 6, maar steeds zijn het slechts
enkele stammen die worden aangevallen en zich verweren. Het
geheele yolk treedt nergens handelend op om de eenvoudige
reden dat de centrale leiding ontbreekt en het yolk feitelijk
geen eenheid meer is.
Dat wordt hoe Langer zoo meer gevoeld als een bezwaar. En
als Gideon van zijn zegevierenden tocht tegen de Midianieten
terugkeert, trachten de stammen Manasse en Efrain hem tot
koning te maken om op die wijze te komen tot een vaster stam1
2

Jes. 2: 8, 20 2 II Sam. 2 : 8 ; 3 : 7 ; 4 : 5 vgl. I Kron. 8 : 33 ; 9 : 39
Richt. 4 en 5 4 Richt. 6 en 7 5 Richt. 11 6 Richt. 13 vv.

Inleiding tot den Bijbel I
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menverband. Het motief waarmee Gideon de eer van het koningschap afwees, is merkwaardig genoeg 1 : gij Israel, moogt geen
aardsch koning hebben ; immers Jahve is uw koning. Men krijgt
den indruk dat er toch meer gebeurd is dan het simpele verhaal
ons vertelt. Immers in Richt. 9 : 1 vv. lezen wij dat Gideon een
zoon had die Abimelech heette. Nu beteekent Abimelech :
mijn vader is koning. Ook schijnt in Richt. 9, waar Abimelech
koning wordt over Sichem, reeds het erfelijk koningschap ondersteld: Er schijnt dus toch zoo iets van een Gideon-koningschap
— tegen Gideons zin in — te hebben bestaan. Maar dan slechts
over een paar stammen, in geen geval over geheel Israel. Gideon
had (zie boven) een religieus argument gebruikt tegen het
koningschap ; in Richt. 9 : 7 vernemen we uit Jotams mond een
ander motief. De strekking van Jotams fabel is deze, dat wanneer
God zelf den leider aanwijst, dan telkens de b e s t e voorop
komt, maar wanneer men een erfelijk koningschap invoert
naar de wijze der volkeren rondom, zoodat de zoon van den
regeerenden vorst weer koning wordt, men dan alle kans loopt,
niet een olijf- of vijgeboom (de edelste onder de boomen) maar
een doornstruik tot koning te krijgen. In zooverre is dus ook
Jotams motief van religieuzen aard, dat hij Israels lot liever
wil leggen in Gods hand dan in de hand van een toevalligen
koningszoon. De verdere geschiedenis van Abimelech bewijst de
juistheid van Jotams zienswijze.
En toch is Israel tot het koningschap gekomen. De nood der
tijden dwong er toe. Van welken aard die nood was, lezen we in
het Richterenboek : de Simsongeschiedenis verhaalt van den
steeds zwaarder wordenden druk der Filistijnen. Tot nu toe
waren de perioden van druk van tijdelijken en plaatselijken
aard geweest, door het opdringen. der Filistijnen kreeg de verdrukking een heviger, algemeener en blijvender karakter 2
Simsons geweldig optreden was niet in staat dit roofzuchtig en
heldhaftig yolk terug te dringen ; onder den richter-priester Eli
drongen de Filistijnen door tot in het hart van het land en brachten Israel tot tweemaal toe een verpletterende nederlaag toe,
waarbij zelfs de ark verloren ging 3 Vlgs I Sam. 10 : 5 richtten
de Filistijnen te Gibea, in het hart van het land, hun zegeteekenen op. Niet meer enkele stammen, als in de dagen van Debora
en Gideon, verkeerden in nood, maar het geheele yolk dreigde
onder te gaan. Het was niet onduidelijk waar de schuld dezer
catastrofe te zoeken was : de versplintering der Israel-stammen
en het gebrek aan samenwerking maakte een doeltreffend verweer onmogelijk. Wat Israel allereerst noodig had om het pasverworven bezit te verdedigen, was een k o n i n g, om wien
de gezamenlijke stammen zich konden scharen en die voor hen
.

.

1 Richt. 8 : 22 vv.

2 Richt. 13 vv.

3 I Sam. 4
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uittrok om de „oorlogen des Heeren" te voeren 1. Wanneer bij
de zaak van het koningschap alleen politieke overwegingen in
het spel waren geweest, dan zou het reeds vroeger zijn ontstaan.
Maar bij de besten was er van meet of verzet. Dat verzet was
hoofdzakelijk van religieuzen aard. Reeds bij den Sinai was
Jahve zelf als opperste Leider van het yolk aangewezen. Niet
alleen in religieuze zaken maar ook in de politiek en den krijg.
In het lied van Mozes 2 was Jahve als krijgsman verheerlijkt ;
hij was het die de Egyptenaren had verdelgd ; hij was het die in
Debora's dagen als krijgsheld over Edoms velden voortschreed,
aan bet hoofd zijner troepen, Jabin tegemoet 3 en Gideon had
uitdrukking gegeven aan dat diep religieus besef van Israel, toen
hij het koningschap afwees met de woorden : ik zal niet over u
heerschen, ook zal mijn zoon niet over u heerschen, de Heer
zal over u heerschen 4 Dat Jahve zelf in staat was het yolk
ook zonder koning tot de overwinning te leiden, bleek nog in
Samuels dagen. Toen stonden de Filistijnen in het hart des lands,
vlak bij Mispa, en het verdeelde Israel kon ze niet weerstaan.
En toen bad Samuel tot God om redding, en door een geweldig
onweer versloeg de Heer de Filistijnen en joeg ze uiteen. De
steen der hulpe (eben-haezer) stond daar nog tusschen Mispa
en Jesana als een getuigenis van des Heeren macht 5 Door al
deze dingen kwam het, dat het verlangen naar een koning
ondanks den drang der omstandigheden slechts aarzelend en
schuchter tot uiting kon komen. Men voelde instinctief dat er
iets lag in het koningschap dat zich kwalijk verdroeg met Israels
verleden en des Heeren helpende hand.
Het gebeurde dan ook niet voordat Samuel een oud man was.
Zijne zonen bleken ondeugdelijke lieden te zijn, zoodat het yolk
zich tot Samuel wendde met bet verzoek om een koning 6
Samuel waarschuwt het yolk met klem van redenen 7 Maar als
ze volharden in hun eisch, geeft Samuel aarzelend toe 8
Er zijn dus twee lijnen in de zaak van het koningschap, twee
gedachtenreeksen, die elkaar eigenlijk uitsluiten. De nationaalpolitieke geest eischt het koningschap, de nationaal-religieuze
geest verzet zich. In den tijd der benauwdheid won de nationaalpolitieke geest, maar in de ontwikkeling van Israels koningschap
zou spoedig blijken dat Jotams fabel meer dan een fabel was
geweest en dat het koningschap niet alleen maar een politieke
kwestie was.
,

.

.

.

.
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HET OOSTERSCH KONINGSCHAP

Om den aard en de scherpte van dit conflict te zien, is het
noodig ons rekenschap te geven van het karakter van het oos1
6

I Sam. 8: 20 2 Ex. 15 : 3 8 Richt. 5: 4 4 Richt. 8: 23 5 I Sam. 7
I Sam. 8 7 I Sam. 8 en I Sam. 10 : 18, 19 8 I Sam. 12 : 1 .
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tersch koningschap. In de geheele oude wereld is de koning
allereerst een religieuze figuur en uit zijn religieuze positie vloeit
zijn politieke functie voort. Deze laatste is dus secundair tegenover de eerste. De oude opvatting aangaande het koningschap
was deze, dat de koning niet maar een gewoon mensch is, maar
hij staat tusschen God en menschen in, niet alleen wat zijn positie betreft, maar ook in herkomst : de koning is een godenzoon,
een halfgod, en krachtens die positie middelaar tusschen God
en mensch. DO& hem regeert God over het yolk. In Babel en
Egypte wordt de koning dan ook rechtstreeks genoemd : Gods
zoon, of zelfs : God. De persoon van den koning geldt dus niet
maar als een individu naast andere of desnoods boven andere
individuen, hij is veelmeer een soort „collectief" persoon, hij
representeert het geheele yolk, en dat wordt zoo letterlijk genomen alsof het geheele yolk in hem was geincarneerd. Zijn zonden
zijn de zonden van het yolk ; om zijne misdaden wordt het yolk
gestraft (vgl. II Sam. 24 : 10 vy.). Daarom wordt bij de oude
volken de koning ook niet door het yolk gekozen, maar — dat
volgt met noodzakelijkheid uit het voorgaande — door de godheid zelf aangewezen (vgl. I Sam. 9 : 16). Volgt op die aanwijzing nog een volkskeuze (zooals in I Sam. 10), dan heeft
die toch geen andere beteekenis dan aanvaarding van de goddelijke keuze door het yolk.
De centrale gedachte hiervan is : de koning is een godenzoon,
verheven boven de menschelijke sfeer. Het is niet moeilijk in
te zien dat deze oostersche god-koning-gedachte moeilijk past in
Israels monotheisme en eigenlijk beteekent een terugvallen in
het heidendom. Dat werd door de besten gevoeld en daar lag
dan ook de wortel van het verzet tegen het koningschap. Men
zegge niet dat Israel niet genoodzaakt was deze god-koninggedachte over te nemen en zijn koning zuiver menschelijk had
kunnen beschouwen. Immers dat is psychologisch onmogelijk.
Israel is nu eenmaal een deel van die oude kultuurwereld en
moet zich noodzakelijkerwijze bedienen van de daar aanwezige
uitdrukkings- en voorstellingsvormen. Verschuivingen van meer
of min ingrijpenden aard zijn natuurlijk steeds mogelijk en hebben onder den invloed van het monotheisme ook plaats gehad
maar het uitgangspunt is steeds het aanwezig materiaal. En waar
het geheele oosten het koningschap kent als een religieuze grootheid, daar treedt het ook in Israel als zoodanig op. Ook in Israel
heeft de koning allereerst religieuze plichten. David verstaat dat :
zijn eerste regeeringsdaad is het overbrengen van de ark naar
Jeruzaleml en het brengen van dffers 2 . En Salomo's eerste groote
daad is de bouw van een tempel 3 en het brengen van offers 4 .
Ook de oostersche terminologie wordt op Israels koning
II Sam. 6 :

2 II Sam. 6 : 17 a I Kon. 6

4 I Kon. 3 : 4
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toegepast. Hij beet Gods zoon 1, ja zelfs Gods eerstgeborene 2 .
In Ps. 45 : 7, 8, wordt Israels koning rechtstreeks „God"
genoemd, en ook het eeuwige leven en de wereldheerschappij
die aan oostersche vorsten placht te worden toegekend, worden
Israels koning toegezegd 3 .
Als we daarnaast stellen de oude situatie van Gods koningschap over Israel 4, die als opperste krijgsheer zijn troepen ten
strijde riep 5 , dan verstaan we dat er in de instelling van het
koningschap voor Israel iets lag dat zich niet best wou aanpassen
aan de oude idealen en zoo is ook het goddelijk woord uit
I Sam. 8 : 7 te verstaan : zij hebben niet u verworpen, maar zij
hebben mij verworpen, dat ik niet langer koning over hen
zou zijn.
SAUL EN DAVID

Zoo had clan Israel een koning. Na het bovengezegde is het
niet moeilijk in te zien aan welke voorwaarden Israels koning
zal moeten beantwoorden om een koning te zijn „naar Gods
hart". Niet dit is de hoofdzaak dat hij Israel verlost van de
onderdrukking der Filistijnen, maar dit dat hij regeert als plaatsbekleeder Gods en de goddelijke inzettingen en geboden verdedigt en handhaaft. M.a.w. dat hij zijne religieuze positie
verstaat.
Van uit dit oogpunt gezien kunnen we de O.T.sche beoordeeling van Saul en David verstaan. David, de man „naar Gods
hart", Saul de verworpene. Als mensch is Saul minstens zoo
sympathiek als David.Maar als Israels koning deugt hij niet. Hij
vat zijne koninklijke waardigheid uitsluitend aan van den politieken kant religieuze principes kent hij niet, hij kent enkel
de eischen van de praktische politiek, de taktiek van het bereikbare. Hij is een veldheer met den koningstitel. Dat is zijn vonnis.
Verhalen als I Sam. 13 en 14 zijn alleen begrijpelijk als we dit in
het oog houden. Wat Saul daar doet, is uit het oogpunt van
krijgstaktiek verstandig, ja geboden. Samuel komt niet op den
afgesproken tijd. Het yolk verloopt en de Filistijnen naderen.
Er is geen tijd te verliezen. Als veldheer mag hij niet langer
werkeloos toezien. Zoo brengt Saul het gewone offer aan het
begin van den slag. Dan komt Samuel en aanstonds boort
Saul zijn vonnis : gij hebt u niet gehouden aan des Heeren
bevel, uw koningschap zal niet bestaan 6 . Het lijkt een kleinigheid waarin Saul faalde het verwijt van Samuel die zelf te laat
kwam, lijkt onverdiend. Naar gewonen maatstaf is bier in
geen geval voldoende motief aanwezig voor afzetting uit de
koninklijke waardigheid. Maar het is dit : juist in wat de aller1
Sam. 7 : 14 ; Ps. 2 : 7
Num. 23 : 21 5 Richt. 5 : 13

2 Ps. 89 : 28
3 Ps. 72
6 I Sam. 13 : 14

4 Ex. 15 : 18,
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eerste eisch is van Israds koning : alleen te rekenen met Gods
wil en te wachten op Gods tijd, schoot hij te kort. Op dat
terrein zijn er voor Israels koning geen k 1 e i n e fouten, dat
is het terrein van het principieele. Samuel heeft het kort en
bondig geformuleerd in I Sam. 15 : 22. Sauls dood is symbolisch voor zijn leven : hij viel door eigen hand 1.
Toen kwam David. Bigot maar vroom. Weir alles is hij
Jahvist. Onmiddellijk nadat hij over geheel Israel koning was, is
zijn eerste regeeringsdaad dat hij de ark naar Jeruzalem brengt
en het plan maakt voor den tempelbouw 2 Dat gaat bij hem voor
alles. Men leze Davids gebed II Sam. 7 : 18 vv. Zoo'n gebed is in
Sauls mond ondenkbaar. Ondanks al zijn zwakheden — en die
waren vele — en a1 zijn zonden — en die waren groot — ziet
David in zijn koningschap toch alleen den religieuzen kant en
voelt zich in alles volkomen afhankelijk van God.
David is een pr i n c i p i e el man. Dat was Saul juist niet.
Saul was opportunist. Daarom had Saul geen oog voor religieuze
waarden. Aan de ark heeft Saul zelfs niet gedacht. Dat datgene
wat de Israel-stammen samenbond en hen tot een geheel kon
maken, van religieuzen aard was, was hem ten eenenmale ontgaan. David voelt het. Ook ziet hij met scherpen blik de noodzaak van een religieuze reformatie. Wat is het anders dan reformatie, als hij teruggrijpt op Mozes en het oude heiligdom zijn
plaats hergeeft in het midden des yolks ? Davids eerste regeeringsdaad heeft reformatorische beteekenis. Het praktische kan even
wachten, het principieele gaat voor. Zoo wordt voor het echte
Jahvisme een centrum geschapen dat voortaan Israels geschiedenis beheerschen zal.
.

DE TEMPEL

De tempelbouw, die door David was bedoeld, kreeg onder
Salomo zijn beslag. Salomo nam het met den dienst van Israels
God niet zoo nauw als zijn vader David had gedaan. Niet alleen
dat hij duldde dat het yolk „offerde op de hoogten" 3 maar hij
zelf deed het ook 4 ja zelfs ontzag hij zich niet om naast den
tempel te Jeruzalem heidensche tempels te bouwen voor Astarte,
Milkom en Kamos ten gerieve zijner vele heidensche vrouwen 5
En ook de tempel van Jahve te Jeruzalem werd door heidensche
bouwlieden naar heidensch model opgetrokken.
De godentempels van Voor-Azie waren meest naar een
bepaald schema gebouwd : in drie hoofdafdeelingen : voorhof,
heilige en allerheiligste. De voorhof was van boven geheel open,
lag dus onder den blooten hemel ; terwijl rondom een zuilengang liep. Daarachter lag het heilige, waarin gedempt licht viel.
,

,

.

1 I Sam. 31 :4
I Kon. 11 :

5

2 II Sam. 6 en 7

3 I Kon. 3 : 2

4 I Kon. 3 :4
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De zuilenrijen vulden bier de geheele ruimte. Daarachter lag het
allerheiligste dat geheel donker was. Hier stond het godsbeeld.
Het was de eigenlijke woonplaats van den god. V6Or de tempels,
aan weerszijden van den hoofdingang, stonden twee zware
pylonen. Deze hoofdingang was gewoonlijk naar het oosten
gericht. Het gewelf was niet zelden versierd met sterren, de vloer
met bloemen en planten, terwiji de tempelzuilen waren gevormd
als palmen of zware hooge lotusstengels waarvan de kapiteelen
de (open of gesloten) bloem- of bladerkroon voorstelde. Zoo
was het geheel een afbeelding van het heelal, een mikrokosmos.
Dit tempelbeeld beveelt zich voor een natuurgodsdienst, waar

Salomo's tempel (reconstructie)

de goden eigenlijk natuurkrachten zijn, van zelf aan. Daar, in
den tempel, is dan de „werkplaats" van den makrokosmischen
god. Zoo 'n heidensche tempel is dan ook wel eens genoemd :
„ein Laboratorium der Weltkrafte".
Bij de tempelwijding, die dus eigenlijk was een , wereldschep.
ping in het klein", werd een of ander scheppingslied gereciteerd.
Natuurlijk passen dergelijke voorstellingen, die aan de natuurgodsdiensten zijn ontleend, niet in den dienst van Israels God.
En wanneer wij in den tempelbouw to Jeruzalem 1 allerlei vermeld
vinden dat aan deze oostersche tempels herinnert, dan is dat
niet omdat men Jahve naar heidensch voorbeeld wilde dienen,
maar eenvoudig omdat Salomo met wiens buitenlandsche aspi1

I Kon. 5, 6, 7
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raties wij reeds kennis maakten, zich bij den bouw bediende van
heidensche architekten die slechts een tempeltype kenden en
dus ook den Jeruzalemschen tempel construeerden naar dit
voorbeeld. Voor Israels eeredienst hebben de in den tempel
aangebrachte symbolen geenerlei beteekenis. Het zijn eenvoudig
versieringen wier zinnebeeldige beteekenis Israel niet begreep.
Na drie mislukte pogingen (Gideon, Abimelech, Saul) was
het dus bij David en Salomo gekomen tot een werkelijk koningschap. Een kort overzicht over de politieke, sociale en religieuze
verhoudingen gedurende den koningstijd zal ons gelegenheid
geven verschillende teksten uit het O.T. nader toe te lichten.
GEVOLGEN VAN HET KONINGSCHAP

Welke voor het yolk onaangename gevolgen het koningschap
met zich zou brengen, had Samuel nadrukkelijk uitgesproken 1.
De door Samuel geuite bedreiging ging maar al te spoedig in
vervulling : reeds na Salomo's dood eischt het yolk verzachting
van den „harden dienst" 2 . Waarin die harde dienst bestond,
wordt deels gezegd en is deels te raden. Wanneer wordt bericht
dat Salomo het land in districten verdeelt voor het innen van
belastingen, waaraan Israel niet gewoon was (misschien moeten
we aannemen dat ook aan de volkstelling van David, waarover
II Sam. 24 spreekt, een dergelijk doel ten grondslag lag) ; wanneer ons wordt medegedeeld dat Salomo uit gansch. Israel.
30.000 werklieden „ontbood", wat naar toenmalig spraakgebruik beteekent : preste ; wanneer we vernemen 3 dat Israds
koningen er soms niet tegen op zagen met geweld te nemen
wat hun goedschiks niet gegeven werd 4 ; wanneer wij verder
bedenken dat de duizenden talenten zilver en goud 5 welke aan
den koning van Assur of Egypte als schatting moesten worden
opgebracht, door den koning op het yolk werden verhaald 6
dan kunnen we begrijpen dat de profeet met verlangen den dag
tegemoet ziet dat de Heer den koning den schepter weer uit de
hand zal nemen om dien zelf te voeren. Want dan zal geen schatting meer worden geheven en geen cijns meer worden geteld 7.
Samuel had het goed gezien : het koningschap zou niet enkel
glorie zijn.
Het koningschap was geboren uit behoefte aan meer eenheid,
en die eenheid was noodig om zich krachtiger teweer te kunnen
stellen tegen de Filistijnsche macht en om de verovering des
lands te kunnen voltooien. Het was pas onder Davids regeering
dat Jeruzalem op de Kanadnieten werd veroverd 8 en tot hoofdstad des Rijks gemaakt.
I Sam. 8: 11-18 2 I Kon. 12 : 4 3 I Kon. 21 4 I Kon. 21 5 II Kon.
15 : 20 ; II Kon. 18 : 14 6 II Kon. 23 : 35 7 jes. 33 : 18 8 II Sam. 5

1

41

HET KONINGSCHAP

De „oorlogen des Heeren" werden met verhoogde kracht
voortgezet hoewel niet altijd met succes. De oorzaak van de
herhaalde nederlagen die Israel leed tegen de Kanaanieten en
Filistijnen lag voor een deel ook daaraan dat deze volken hun in
krijgstoerusting een heel eind vooruit waren. In Richt. 4 : 2
lezen wij dat de Kanaanietische koning Jabin 900 ijzeren strijdwagens bezat. Israel had er niet een. Eerst Salomo voerde de
strijdwagens in. Volgens I Kon. 10 : 26 had hij 3400 strijdwagens,
waarvoor hij in de omgeving van Jeruzalem afzonderlijke wagenparken liet aanleggen. Ook het paard dateert in Israel waarschijnlijk uit dezen tijd, en deze nieuwigheden worden door Jesaia
ten scherpste gelaakt. Want nu gaat Israel op zijn krijgswagens
en paarden vertrouwen in plaats van op den Heer zijn God 2 De
profeetMicha spreekt reeds van den dag dat de Heer de krijgswagenen uit Israel zal wegdoen en de paarden zal verdelgen 3
.

.

STAMVERBAND EN STAATVERBAND

Een tweede verandering, door de vestiging van het koningschap ontstaan, betrof de sociale samenleving. Deze verandering
greep dieper in. Vroeger, toen de afzonderlijke stammen als zelfstandige grootheden naast elkander leefden, regelde elke stam
de aangelegenheden zijner eigen leden. De oudste leden van den
stam fungeerden als richters, priesters, raadgevers en leiders,
zooals dat overal is waar het nog niet tot staatvorming kwam,
en de menschen nog leven in stamverband. In speciale gevallen
wendde men zich tot een man van groote reputatie, een richter,
een ziener of een profeet (vgl. Ex. 18). Elke stam is dan een
gesloten geheel, dat zijne rechten en positie tracht to handhaven
tegenover de omwonende stammen. Zoo was het oudtijds ook
in Israel. Niemand zou zijne belangen toevertrouwen aan een
niet-stamgenoot ; immers dat beteekent hetzelfde als : vreemdeling. De eenige band die de oude Israelstammen samenbond,
was het gemeenschappelijk geloof aan Jahve, die hen uit Egypte
had geleid. Met de vestiging van het koningschap wordt dat alles
anders. Nu vormen de gezamenlijke stammen een volkseenheid ;
de banden van bloedverwantschap die de stamleden onderling
verbonden, maken plaats voor banden van gansch anderen, men
kan zeggen : meer kunstmatigen aard. Natuurlijk blijven ook
in dit nieuwe verband en in dit grooter geheel de oude zeden en
voorstellingen nog lang nawerken : ook tijdens het koningschap
hooren we nog van „oudsten" die de belangen hunner stamgenooten behartigen ; dergelijke dingen sterven niet zoo snel.
Voortaan geldt de koning als opperste rechter, wat vroeger
voor bepaalde stammen de richters waren geweest 4. En wij
Jes. 2 : 7 2 Jes. 30 : 16 ; 31 : 1 ; Hoz. 14 : 3
I Sam. 7 : 16

8 Micha 5 : 9

4 Richt. 4 : 5 ;
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krijgen den indruk dat Israels koning voor ieder zijner onderdanen gemakkelijk toegankelijk was 1 en de klagers persoonlijk
te woord stond. Natuurlijk was het in het zich consolideerende
staatssysteem niet mogelijk dat de koning persoonlijk steeds als
rechter optrad.
GERECHTSHOVEN

Weldra ontstonden dan ook gerechtshoven met officieele
rechters als waarvan Micha 7 : 3 en Zef. 3 : 3 sprake is. Blijkens
de wijze waarop in de genoemde plaatsen over de officieele
rechters gesproken wordt als omkoopbaar en buigende het
recht, werkten deze gerechtshoven niet onberispelijk. En misschien wordt in I Kron. 19 een poging van koning Josafat medegedeeld om deze gerechtshoven te reorganiseeren. Geheel duidelijk is het verhaal niet, maar de bedoeling schijnt te zijn, dat te
Jeruzalem een centraal gerechtshof wordt opgericht bestaande
uit levieten en priesters en familiehoofden, op welk gerechtshof
hooger beroep schijnt te hebben bestaan van de uitspraken
door de plaatselijke rechtbanken „in al de vaste steden van Juda."
De instelling dezer gerechtshoven was een noodzakelijk gevolg
van de veranderde situatie. Zoolang het nog niet tot statenvorming en monarchie gekomen is, en het yolk dus nog in stamverband leeft, wordt de enkeling beschouwd als onderdeel van
den stam ; voor wat hij doet, is de heele stam aansprakelijk,
het wordt als „stamdaad" beschouwd. De daarmee correspondeerende rechtsspraak is de zgn. „bloedwraak", waarbij de
verongelijkte stam als geheel zich wreekt op den verongelijkenden stam als geheel (zie hiervoor blz. 27). De miskenning van de
persoonlijkheid, van het recht van den enkeling komt bier duidelijk uit : het eene stamlid wordt om de zonde van het andere
stamlid gedood, en daarmee is het kwaad gewroken. Zoodra
echter het staatverband het stamverband verdringt, ontstaat een
volkseenheid, die niet meer is opgebouwd uit bloedverwante
groepen maar uit individuen, wier rechten door het geheel (d.i.
de staat) moeten worden gehandhaafd. Hier treedt niet meer de
beleedigde partij als rechter op in eigen zaak maar een onafhankelijke rechtbank, die den aard der misdaad beoordeelt, en den
schuldige zelf straft. In de wetgeving vindt deze nieuwe situatie
Naar uitdrukking in de bepaling dat de vaderen niet meer mogen
worden gedood terwille van de kinderen, noch de kinderen
terwille van de vaderen, maar dat een iegelijk slechts wegens zijne
eigene zonde zal worden gedood 2 Uit verschillende voorvallen
den koningstijd is evenwel met zekerheid te besluiten
dat de oude bloedwraakgedachte niet aanstonds uit de volksziel
dat
was uitgeroeid. (Zie mijn : Op bijbelschen bodem 2 blz. 264).
.

1

II Sam. 15 : 2 ; I Kon. 3 : 16 vv.

2 Dent. 24 : 16
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Ook werkten de nieuwe rechtsinstituten niet zoo, dat het
rechtsbesef van het yolk bevredigd werd. De rechters heulen
met de dieven 1 en zijn omkoopbaar Z, ondanks het uitdrukkelijk verbod 3 .
STAD EN LAND

Een andere oorzaak van de geleidelijke verdringing van het
stamverband ligt minder in de vestiging van het koningschap
dan wel in de verovering van Kanaan. Immers nu vestigt een
deel der bevolking zich in de steden, waar men veel moeilijker
familiegewijs kan samenwonen dan op het platteland en waar
spoedig een goede buur meer waard bleek dan een ver-afwonend
familielid. Zoo werden voor de stedelingen vanzelf de familieverhoudingen doorbroken, in elk geval doorkruist, door praktische levenseischen. Intusschen bleef Israel in hoofdzaak een
plattelandsbevolking, niet alleen omdat de meerderheid woonde
op het land, maar nog meer omdat de landbouw het voornaamste
bestaansmiddel bleef. Het is dan ook kenmerkend dat by. het
Spreukenboek, die spontane uiting van den Isragietischen
geest, geen stads- maar plattelandsverhoudingen weerspiegelt.
Zijn achtergrond is het landbouwleven. Want ook de handel,
die zich sedert Salomo ontwikkelt, betreft voor uitvoer bijna uitsluitend landbouwartikelen : tarwe, die, was, mirre, honig,
balsem 4. Israel heeft dat landbouwkarakter behouden en kon,
ondanks de pogingen van den naar buitenlandsche connecties
strevenden koning Salomo, die er zelfs een vloot op na hield 8 ,
geen zeevarend yolk van beteekenis worden. De handelsvloot
van Salomo moest met Fenicische zeelui worden bemand 6 .
Het renteverbod 7 toont wel heel duidelijk dat niet alleen de
rechte handelsgeest ontbrak, maar ook dat diep in het yolksbewustzijn een verzet leefde tegen dergelijke uitingen der kultuur. Voor dien anti-kultureelen geest, waarvan de Rechabieten
de ziel vormen, zie biz. 49 vlg. Toch bracht de ruilhandel met de
omliggende volken allerlei dingen binnen het bereik van dit
eenvoudige landbouwvolk : goud, zilver, ivoor, edelsteenen
(vgl. I Kon. 10), dingen die als „weelde" werden gevoeld en
veroordeeld door alien die gevaar vreesden voor de zuiverheid
van religie en zeden. Amos, de schaapherder uit Tek6a, hekelt
scherp de „grooten van Samaria", die, op ivoren rustbanken
liggend en geurenden wijn drinkend, luisteren naar het getokkel
der harp 8 , en Jesaia geeselt de „trotsche dochteren Sions", die,
omhangen met allerlei sieraden, met trippelenden gang en fonkelende oogen over de straten wandelen 8 . Zooals het meestal
Jes. 1 : 23 2 Jes. 5 : 23 ; Micha 3 : 1 1 8 Ex. 23 : 8 4 I Kon. 5 : 11 ;
Ez. 27 : 17 5 I Kon. 10 : 22 6 I Kon. 9 : 26 v. 7 Ex. 22 : 25 8 Am. 6 : 4
9 jes. 3 : 16 vv.

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT

44

gaat als een eenvoudige landelijk levende bevolking door de
„kultuur" wordt aangeraakt, zoo ging het ook bier : dronkenschap en losbandigheid zijn de eerste vruchten van kultuurleven op dezen bodem 1.
DE SOCIALE VERHOUDINGEN

Er dreigde nog een gevaar dat gedeeltelijk samenhing met de
vestiging van het koningschap en de daarmee veranderde sociale
verhoudingen. Aanvankelijk was het land gelijkelijk verdeeld
onder de stammen, althans bestond de bedoeling het gelijkelijk
te verdeelen, en elke stam zorgde natuurlijk weer dat elk zijner
leden zijn aandeel kreeg. Maar het koningschap had het stamverband losgeweekt ; de Israelieten begonnen enkelingen te
worden ; men voelde zich niet meer beveiligd door de beschermende omgeving der stamgenooten, die van stamgenooten concurrenten werden ; ieder moest nu zichzelf helpen, zijn eigen
weg banen en de een deed dat met meer verstand of met meer
geluk dan de ander ; en zoo begint ook in Israel het probleem te
ontstaan, dat alleen in kultuurstaten ontstaan kan : het probleem
van het privaat-bezit, met de daarmee verbonden tegenstellingen
van rijk en arm en de uit die tegenstellingen geboren conflicten.
Men kan nu „huis bij huis voegen, akker aan akker trekken",
totdat er voor den naaste geen plaats meer is 2 Op hoe gewelddadige wijze dat werkelijk geschiedde, daarvan getuigt Micha
2 : 2 : des morgens op hun sponde liggend, begeeren ze een veld ;
dan staan zij op en rooven het. Veelzeggend is ook II Kon. 4 : 1
vv. Een tragedie in het klein : de man sterft, de weduwe blijft
achter met wat schuld en twee zonen ; de schuldeischer komt en
neemt de zonen mee als slaven, immers hij is de sterkste, en
de klager wordt reeds in de poort onder den voet geloopen 3 de
rechter is omkoopbaar 4 waarom zou hij het dan niet doen ?
Zelfs koningen maken er zich aan schuldig 5 Hoe schaamteloos
de gegoeden te werk gingen, verhaalt ook Jer. 34 : 8-11. Volgens afspraak tusschen koning Sedekia en het yolk had ieder die
een volksgenoot als slaaf hield, hem vrijgelaten, „opdat geen
Joodsch man meer zou dienstbaar zijn." En zie, nauwelijks is
het gebeurd of ieder haalt heimelijk zijn slaaf of slavin met geweld
weer terug. De theorie was wel goed 6 de praktijk was anders.
Deze zucht naar vermeerdering van aardsche goederen, op zich
zelf reeds een begrijpelijk en menschelijk streven, vond bovendien een vruchtbaren bodem in de oud-Semietische voorstelling,
dat aardsche voorspoed een blijk is van Gods gunst en rampen
bewijzen zijn van zijn toorn 7. Zoo ontstaan de verwaten en
.

,

,

.

,

1 I Sam. 25 : 36 ; Jes. 5 : 11 ; 28 : 1

2 Jes. 5 : 8

3 Am. 5 : 12

I Kon. 21 6 Spr. 14 : 31 ; 17 : 5 ; 19 : 17 ; 22 : 9, 22 ; 28 : 27
3 : 13 ; Spr. 3 : 9 vv. ; 14—.16 ; 10 : 15 ; 22 : 4 ; Ps. 112 :
5

4 Jes. 5 : 23

7 I Kon.
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hartelooze rijken, waartegen de profeten niet nalaten te
getuigen 1.
De tegenstelling tusschen rijk en arm werd zoo op de spits
gedreven en kreeg zulk een hatelijk karakter, dat in de latere
religieuze litteratuur het woord voor „arm" of „verdrukt"
(wat hetzelfde is), identiek wordt met dat voor „vrome".
In sommige teksten geraakt men in onzekerheid of men het
betreffende Hebr. woord door „verdrukte" (nooddruftige)
of door „vrome" moet vertalen 2 . Zoo is ook Luk. 6 : 21
te verstaan. Dit is waarschijnlijk meer oorspronkelijk dan
Matth. 5 : 3, dat met de toevoeging „van geest" de (juiste)
toelichting geeft.
Ook afgezien van religieuze motieven is er niet de minste reden
tot verbazing dat het koningschap van den aanvang of geen onverdeelde toejuiching vond. Zelfstandige volksstammen laten zich
niet zoo gemakkelijk inpassen in een breeder volksverband,
waarbij noodzakelijkerwijze een deel hunner zelfstandigheid
verloren gaat. Tijdens Saul was er van rivaliteit nog niet veel
gebleken. Dat had zijn oorzaken. Ten eerste was Saul uit den
kleinsten en zwaksten stam. 3, zoodat voor overwicht van dien
stam over de anderen geen vrees bestond. Vervolgens had de
aanstelling van Saul tot koning plaats gehad ten overstaan Nan
het geheele yolk 4 en verschilde zijn optreden weinig van dat
der Richters. Saul was allereerst vechtgeneraal geweest. En eindelijk was er tijdens Sauls kortstondige regeering voortdurend
het dreigend gevaar der Filistijnen, en hield de gemeenschappelijke vrees de stammen bijeen.
SALOMO

Met Davids optreden werd het al anders. Hij werd alleen
door zijn eigen stam als koning erkend, terwijl de andere stunmen zich schaarden om IsbOset den zoon van Saul. En toen
later IsbOsets en Absaloms verzet was gebroken en David
koning was over geheel Israel 3, staken nochtans de noordelijke stammen onder leiding van Seba de vaan des opstands op 6 . Zonder blijvend succes evenwel. Toen kwam
Salomo. Aan zijne benoeming tot koning had het yolk geen
aandeel gehad. Hij was koning krachtens geboorte. Hier stond
dus feitelijk Israel voor het eerst tegenover een erfelijk koningschap, waartegen Jotam zoo ernstig had gewaarschuwd, en
dat de theocratisch voelende Isradstammen vreemd moest
aandoen.
1 jer. 5 : 27 vv. ; 17 : 11 ; Spr. 18 : 23 ; 28 : 8, 11
2 Jes. 29 : 19 ; Ps. 35 : 10 ;
40 : 18 ; 69 : 34 ; 70 : 6 ; 74 : 21 ; 86 : 1 ; 109 : 22, 31 3 I Sam. 9 : 1
4 I Sam. 10
5 II Sam 5 6 II Sam. 20
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DE SPLITSING

Behalve deze principieele faktor was er voor de noordelijke
stammen reden genoeg zich tegen Salomo's koningschap te verzetten : hij was uit den machtigen stam van Juda, die zoo licht
de andere stammen overheerschen kon ; de tempel, het centrale
heiligdom met de ark, lag in Juda, zoodat het geestelijk zwaartepunt al van zelf daar kwam te liggen ; Salomo met zijn uitheemsche neigingen, vreemde vrouwen en heidensche tempels beantwoordde weinig aan Israels oude idealen ; waarbij nog kwam
zijne prachtlievendheid die de stammen op zoo hoogen prijs
kwam te staan, dat allerwege werd geklaagd over de drukkende
lasten van het koningschap — dat alles was genoeg om het sluimerend verzet tegen het nieuwe instituut te doen ontwaken.
Jerobeam, een beambte van Salomo 1, maakte van de heerschende
ontevredenheid gebruik en onder Salomo's opvolger viel het
grootste deel van het rijk van Juda's koning af en werd het rijk
der 10 stammen gesticht 2 . Juda's grootste profeet Jesaia kwalificeert deze scheuring als een ramp 3 , en ook voor andere profeten
is een der voorwaarden voor de komst van het Messiaansche
rijk : de hereeniging der gescheiden rijken 4. Het eenige wat
gansch Israel nu nog gemeenschappelijk had, was de religie,
die in den Jeruzalemschen tempel zijn centrum had. In
I Kon. 12 : 25 vv. wordt verhaald hoe Jerobeam trachtte ook
dezen geestelijken band door te knippen om het noordelijk
rijk geheel zelfstandig te maken.
Door de splitsing was de macht der beide rijksdeelen gebroken. Bovendien putten ze hun krachten uit in broedertwist.
Het zuidelijk rijk had tweeerlei voorsprong. Allereerst : de
tempel, het oude nationale heiligdom, en ten tweede : het
Davidisch koningschap. Terwijl in het noordelijk rijk revoluties en dynastiewisselingen aan de orde van den dag zijn 5 ,
is dat in het zuidelijk rijk slechts uitzondering 6 . Toch spelen
zoowel in politiek als in religieus opzicht de belangrijkste
gebeurtenissen zich voorloopig af in het noordelijk rijk, waar
tot den ondergang van dit rijk toe, in alle opzichten het zwaartepunt lag (Elia, Omri, Achab, Jehu). Dat dit in het noordelijk
rijk zelf ook zoo werd gevoeld, blijkt scherp uit het (in de
verkorte vertaling niet voorkomende) verhaal II Kon. 14 : 8-11,
waar Amazia, koning van Juda, aan Joahaz, koning van Israel,
een uitdaging zendt : komt, laten wij ons met elkander meten !
Waarop de koning van Israel dit smadelijk antwoord geeft :
de distel van den Libanon zond naar den ceder op den Libation
1 I Kon. 11 : 26 vv. 2 I Kon. 12 8 Jes. 7 : 17 4 Hoz. 2 : 2 ; Ez. 37 : 15
I Kon. 15 : 27 vv. 16 : 9 en 16 ; II Kon. 9 : 24; 10 : 11; 15 : 10 en 14 ; 25 : 30
6 II Kron. 25 : 27 ; 22 : 10
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de boodschap : geef uwe dochter mijn zoon tot vrouw ! Maar
de wilde dieren van den Libanon liepen over den distel been
en vertraden hem. Blijf 'lever rustig thuis, waarom zoudt ge
uzelf in het ongeluk storten ?
HET NOORDELIJK RIJK JEROBEAM

Dat Israel ook politiek een staat van beteekenis werd, dankte
het aan het krachtige koningshuis van Omri.
Doch ook daar draait de geschiedenis om de spil der religie.
Wij willen eerst de belangrijkste feiten uit het noordelijk rijk
onder de oogen zien en daarna den gang der geschiedenis in
het zuidelijk rijk volgen.
Dat Jerobeam werkelijk bedoelde het noordelijk rijk ook
religieus zelfstandig te maken, blijkt niet alleen uit het stichten
der twee heiligdommen in verschillende deelen van zijn rijk,
maar vooral ook uit de wijze waarop hij dat deed. Hij maakte
twee gouden kalveren en zeide : dit zijn uwe goden, o Israel,
die u uit Egypte hebben opgevoerd 1. Jerobeam zet dus deze
nieuwe godsvereering opzettelijk en welbewust tegenover den.
Jeruzalemschen tempeldienst, en sluit daarbij zoo nauw mogelijk aan bij den in het land heerschenden godsdienst. Die
opzettelijke tegenstelling met Juda komt wel het duidelijkst
hierin uit dat hij op denzelfden dag, dat in Juda het feest der
tempelwijding werd gevierd (de 15e van de 8e maand), voor
Noord-Israel een feest instelde ter eere der gouden kalveren 2
Hij komt daarbij onmiddellijk in conflict met een ,man Gods"
uit Juda, die het oordeel uitspreekt over Jerobeam en zijn
huis 3 Typeerend is dat de man Gods „uit Juda" kwam. In
deze omstandigheid spreekt zich ongetwijfeld de tegenstelling
uit tusschen noord en zuid. Maar ook in het noordelijk rijk
zelf ontwaakte protest : dezelfde profeet Ahia, die Jerobeams
koningschap had uitgelokt 4, verkondigt hem reeds in I Kon.
14 : 10 den ondergang vanwege zijne afgoderij. Al bedoelde
Jerobeam niet direct afval van Jahve, zijne maatregelen m o est e n in dat milieu tengevolge hebben dat het noordelijk rijk
snel wegzonk in het oude heidendom.
.

.

ACHAB EN ISEBEL

Het chronisch proces werd acuut door het optreden van
Achab (876-855). Hij huwde met de Fenicische primes
Isebel, een krachtige vrouw die haar eigen tempel en haar
eigen goden wil hebben in haar nieuwe vaderland. Zoo bouwt
Achab voor haar te Samaria een Baal-tempel, hernieuwt den
1

I Kon. 12 : 28

2 I Kon, 12 : 32 3 I Kon. 13 4 I Ken, 11 : 29
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kultus van den ,,heiligen boomstam" en vereerde ook zelf den
„god der Sidoniers" 1. In beginsel was dat niet veel anders
dan wat Salomo indertijd ook gedaan had 2 maar nu was
het zooveel gevaarlijker omdat Isebel niet bedoelde Jahve
te eeren naast Baal, maar den Jahvedienst geheel te verdringen. Volgens 1 Kon. 18 : 4, 13 toch „roeide zij de profeten
des Heeren uit."
Achab zelf bedoelde dat niet. Hij wilde Jahvedienaar blijven.
Zijne kinderen heetten : Ahazia (= Jahve houdt vast), Athalia
(= Jahve is heerscher), Joram (= Jahve is verheven). Maar
hij is ultra-verdraagzaam. Welken God gediend wordt, Jahve
of Baal, laat hem koud ; in zijne omgeving bevinden zich
400 Jahveprofeten 3, maar ook 450 Baalspriesters 4. Voor
Achab was het een zaak van praktische politiek beide religieuze
partijen te vriend te houden. De religie staat bij hem volkomen
in dienst van de politiek. En dat is het ergste wat Israels koning
kan doen. Vooral wanneer naast hem staat een figuur als Isebel,
die het om den triomf van Baal te doen is.
,

ELIA

Dan komt op den donkeren achtergrond plotseling de
strenge figuur van Elia te voorschijn, met den eisch : Jahve
of Baal ; beide tegelijk 16.n niet. Daarmee begint de strijd
tusschen het exclusivisme en het syncretisme. Op den Karmel
wordt de strijd beslecht 5
Elia vertegenwoordigt een grooten stap vooruit in de geschiedenis van Israels godsdienst. Tot nog toe was de algemeene
opvatting deze : Jahve is Israels God ; de andere volken hebben
andere goden. Aan het bestaan dier andere goden twijfelt
Israel niet ; alleen Israel mag ze niet dienen. Maar de wijze
waarop Elia over Baal spreekt en met hem spot 6 onderstelt
dat Baal heelemaal niet bestaat. Hier breekt dus een nieuw
Godsbesef door, dat door de volgende profeten wordt uitgebouwd : Jahve is de eenige God ; andere goden zijn er niet.
Het praktisch monotheisme van den Decaloog 7 wordt nu ook
theoretisch vastgelegd en tevens de officieele scheiding tusschen
Jahvedienst en Baalkultus op principieele basis voltrokken.
• Maar niet alleen dat Jahve de eenige God is, is de inhoud
van Elia's prediking. Ook is hij een a n d e r s o or t i g God
dan de Baals. Achab zou aan den lijve ervaren dat hij niet
klaar was met den Baalkultus los te laten en Jahve alleen te
dienen, maar dat het dienen van Jahve ook andere eischen
stelde dan de Baals stelden aan hunne vereerders. Als Achab
de Baals dient dan stellen deze hem geen andere eischen dan
.
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dat hij op tijd zijne offers brengt en de Baalpriesters eert.
Zedelijke eischen stelt de Baaldienst niet. Jahve doet dat wel.
Jahve is een God van recht en gerechtigheid, en handhaaft
het recht ook onder de menschen. Zelfs een koning als Achab
kan zich niet ongestraft vergrijpen aan het goed van zijn onderdanen, zooals Achab met Nabots wijngaard meende te kunnen doen 1. Dat hij eerst aarzelt het te doen en er pas op Isebels
aandringen toe overgaat, bewijst dat hij van het Jahvisme niet
heelemaal los is. Isebel was dat in haar vaderland anders gewoon :
daar bepaalde de koning zelf wat recht was en wat niet, en de
onderdanen hebben zich slechts te onderwerpen. En als de
koning daar iets doet waar naar algemeen menschelijk oordeel
onrecht moet heeten, dan is er niemand die hem dat durft
zeggen. Figuren als Natan 2 of Elia die in den naam Gods zelfs
den koning durven tegenstaan, ontbreken in landen waar de
koning de god op aarde is.
Elia heeft het doorwerken zijner overwinning niet beleefit.
Hij verdwijnt van het tooneel als Isebel nog leeft. Maar EliE,
aan wien „twee deelen" van Elia's geest en diens mantel waren
toegevallen 3 nam die taak over. Hij zalft Jehu, wiens „ijveren
voor den Heer" 4 hem ongetwijfeld bekend was, tot koning
over Israel 5. En deze, vermoedelijk door nog andere dan
godsdienstige motieven gedreven, volbrengt zijn taak op een
wijze, die niet alleen in onze oogen veroordeelenswaardig
is, maar waarover reeds 100 jaar later de profeet Hozea zijn
vonnis uitsprak 6
,

.

DE RECHABIETEN

Een der figuren die bij de uitroeiing van Achabs huis op
den voorgrond trad, is Jonadab, de zoon van Rechab 7 Deze
Rechab is de vader der zgn. Rechabieten, een secte die nog
principieeler tegenover den Baaldienst stond dan Elia en Jehu.
Zij beschouwen den tijd van Mozes voor de verovering van
Kanaan als den idealen tijd van het Jahvisme. Alle ellende
en afval is volgens hen gekomen na den intocht in Kanaan,
toen Israel een landbouwend yolk werd, toen ze de zeden,
gewoonten en goden der Kanaanieten overnamen, huizen gingen
bouwen, geld verdienen, wijn drinken en een weelderig leven
leiden. Zij zijn dus niet alleen tegen deze, maar eigenlijk tegen
elke koningsdynastie. Jeremia (Hfdst 35) prijst hen om de
trouw, waarmee zij hun eenmaal gegeven woord handhaven.
Maar in die lofprijzing ligt ook sympathie met hun streven.
Datzelfde nomaden-ideaal speelt ook door in II Sam. 7 : 6,
waar Natan David moet verbieden voor Jahve een tempel te
.
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bouwen, omdat Jahve liever woont in een tent. Menschen
met dergelijke idealen die de ontwikkeling van de stammengemeenschap tot een staatsleven met leede oogen aanzagen
als een afval van het echte en zuivere Jahvisme en wilden terugkeeren naar de „oude paden", zijn er in Israel altijd geweest,
maar tijdens de dynastie van Omri sloten ze zich aaneen, en
wanneer, zooals in Jehu's dagen, de kans tot verweer schoon
was, grepen ze de gelegenheid aan.
DE NAZIRE1RS

Eenigszins verwant met het Rechabietendom is het Nazireaat.
De naam komt van het Hebr. woord n a z i r = gewijd. De
Nazireer is iemand die aan God gewijd is. De vormen waarmee
dat wijden gebeurt, wijst op gelijke idealen als die der Rechabieten. Het Nazireerteeken is de onthouding van wijn en het
laten groeien van het hoofdhaar 1. Want beide : wijn drinken
en haar scheren zijn voortbrengselen der kultuur, en pas sedert
den intocht in Kanaan bij Israel in gebruik gekomen. In
Num. 6 vinden wij de wettelijke regeling van het nazireerschap, waar blijkt dat het ook optreedt in den vorm van een
tijdelijke gelofte, die geheel individueel is en niet aan een
bepaalde groep gebonden gelijk het Rechabietendom. Dat
ook de Nazireers bij de profeten in hooge eere stonden en bun
streven aan het profetisch ideaal van een zuiver Jahvisme verwant was, blijkt by. uit Am. 2 : 12, waar Amos de Nazireers
en hunne g ewoonten in bescherming neemt.
V — HET PROFETISME
Wij zijn hiermee genaderd tot het belangrijkste verschijnsel
niet alleen in Israels geschiedenis, maar ook tot een der belangrijkste verschijnselen uit de religieuze geschiedenis der menschheid : het profetisme.
Alvorens een blik te slaan op het leven en werken der afzonderlijke profeten, zal het noodig zijn enkele woorden te wijden
aan het verschijnsel van het profetisme zelf.
We hebben reeds gezien dat Israel in allerlei opzicht is vastgegroeid aan het oostersch leven. Dat spreekt trouwens vanzelf.
In zeden, gewoonten enz. was er toen evengoed een algemeene
„oostersche kultuur" als wij nu spreken van een „westersche
kultuur". Nergens beter dan in het profetisme blijkt Israels
geestelijke zelfstandigheid. Israels profetisme is eenig in de
wereldgeschiedenis. Een werkelijke parallel is nog nergens
gevonden.
1
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PROFETEN

Ons uitgangspunt is I Sam. 9 : 9. Eertijds zeide men als
men ging om God te raadplegen : laat ,
tot den ziener gaan.
Want een profeet noemde men eertid
s „ziener". (Het Hebr.
woord voor ziener (roe) beteekent : ieman-a- die ,gezichten"
ziet en visioenen heeft.) Zoo'n ziener is Samuel. Men kan
hem raadplegen over allerlei, ook wereldsche dingen, by. over
verloren ezelinnen. En dan was het gewoonte dat men een
geschenk medebracht als belooning 1. Tot hoe groot aanzien
zulke zieners soms geraakten, toont de figuur van Samuel,
die zonder eenige aanstelling te hebben, door zijne zienersgave en zijne indrukwekkende persoonlijkheid een geestelijk
gezag onder de Israelstammen kreeg, als sedert Mozes nog
niemand had gehad. Zulke zieners zijn er in Israel waarschijnlijk
altijd wel geweest. Nog in Jesaia's tijd worden ze vermeld 2 Ook
de profeet Amos wordt „ziener" genoemd 3.
Nu wordt tezelfder tijd in Israel een tweede soort „godsmannen" vermeld, die zich van de zieners hierin onderscheiden
dat ze niet afzonderlijk Leven maar in groepen bijeen. Ze heeten
„profeten", en de leden van zoo'n profeten-gemeenschap
heeten.:profetenzonen 4. Het Hebr. woord is hetzelfde als
dat voor de zgn. „groote" profeten, Amos, Hozea, enz. n.l. :
n a b i. Toch is het verschil zoo groot dat Amos nadrukkelijk
constateert dat hij niets te maken heeft met de (in groepen
levende) „profeten" 5 Deze profetengroepen komen in Samuels
dagen reeds voor. Als Samuel Saul tot koning heeft gezalfd,
zegt hij tot hem : Als gij de stad Gibea binnenkomt, zult gij
een troep profeten ontmoeten, die van de hoogte komen,
en voor hen uit harpen en tamboerijnen en fluiten, terwijl
zij zelve profeteeren. En de geest Gods zal ook over u komen,
zoodat gij met hen profeteert en een ander mensch wordt 6
Die door Samuel bedoelde verandering bij Saul is zoo groot,
dat degenen die hem zien, met verbazing vragen : Wat is den
zoon van Kis geschied ? Deze vraag wordt duidelijk als we
weten wat het „profeteeren" van zulke profeten beteekent.
Dat leers ons I Sam. 19 : 24, waar we lezen hoe Saul profeteerde. Hij raakt in zinsverrukking, werpt zijne kleederen
af, werpt zich naakt op den grond en ligt daar den ganschen
nacht. Deze in troepen levende profeten zijn extatici, die zich,
als later de Mohammedaansche dervischen en de Indische fakirs,
door muziek en dans in een religieuze opwinding brengen
en in dien opgewonden, half-zinneloozen toestand „profeteeren". Elisa, die naar alle waarschijnlijkheid leider van zoo'n
.
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profetentroep is geweest, laat zich nog door een „speelman"
in de gewenschte extase brengen 1 om te kunnen „profeteeren".
Trouwens het Hebr. woord voor profeteeren dat hier gebruikt
wordt, beteekent zoowel „razen", „te keer gaan", „zich aanstellen", als profeteeren, by. I Sam. 18 : 10, waar Saul door
een boozen geest in een toestand van razernij wordt gebracht,
en Jer. 29 : 26 waar de priester Sefanja tot opzettelijke taak
heeft de „razende" profeten in toom te houden, door hen,
als ze in den tempel komen, in boeien te slaan. Hoe hoog die
razernij kon klimmen, blijkt uit het gedrag der Baalspriesters
op den Karmel, die in wilde dansen zich met messen verwondden tot het bloed hen langs het lichaam liep 2 Het is
dus wel duidelijk waarom Amos niets met hen te doen wilde
hebben. Niet alleen aan hun onstuimig gedrag, ook aan hun
kleeding waren deze extatische profeten kenbaar. Ze droegen
mantels van kameelhaar 3 een gebruik dat ook door de latere
„groote" profeten werd gevolgd 4 en dikwijls tatoueringen
aan voorhoofd en borst 5
Dit soort profetie is niet specifiek Israelietisch. Dat ook
Israelieten zich aan dit profetisme wijdden, blijkt niet alleen
uit figuren als Elisa, maar ook Amos zegt het nadrukkelijk 6
Een veelbesproken vraag is, of deze groepsprofeten in Israel
zijn ontstaan of dat het gebruik van de Kanaanieten is overgenomen. Er is veel dat voor overname pleit. Ten eerste dat
het woord voor „profeet" (= nabi) eigenlijk geen Hebr. woord
is. De herkomst van het woord is onzeker. Mogelijk hangt het
samen met den naam van den Babylonischen god Nebo, wiens
naam in het Babylonisch „naboe" luidt. Naboe was voor de
Babyloniers de god der verkondigingen. Maar zekerheid is
hier niet te krijgen. Voor overname van dit extatisch profetendom schijnt eveneens te pleiten dat het ook elders in VoorAzle voorkomt. Wij bezitten een verhaal uit de lle eeuw v. Chr.
van een Egyptenaar, die een refs naar Fenicie maakt en den
vorst van Byblus bezoekt. En dan vertelt hij : Toen de koning
eens aan zijne goden offerde, greep de godheid een van zijne
aanzienlijke jongelingen en bracht hem in zinsverrukking . . . .
en hij raasde gedurende den ganschen nacht (vgl. I Sam. 19 : 24).
De groep-profeten waren dus in den tijd toen Israel in Kanaan
kwam, daar blijkbaar reeds bekend. Waarschijnlijk was het
een sedert oude dagen in geheel Voor-Azie en ook bij Israel,
bekend verschijnsel. Wel is het opmerkelijk, dat het O.T.
er niet van spreekt voor den tijd van Samuel. Zoowel uit hun
verhouding tot Samuel als tot de Rechabieten, als ook uit hun
antikultureel gedrag, zullen we moeten aannemen dat ze staan
.
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nationaal-religieuze streven (zie blz. 35),
aan de zijde van,
dat zich in Samuls
tied openbaarde.
DE ZIENERS

Naast deze in groepen levende profetenhorden bestonden
reeds in oude dagen de bovenvermelde eenzame „zieners"
als Natan 1, Gad 2 Ahia 3 Soms zien we zoo'n ziener als hoofd
van een profetenbende 4 Uit het O.T. leeren we welk een
belangrijke rol deze mannen speelden in het publieke en private leven van Israels koningen. Natan komt tegenover den
koning op voor het goddelijk recht zelfs van den zwakste
zijner onderdanen en tegen oostersch despotisme 5 Ook neemt
hij het op voor den ouden eenvoudigen Mozaischen eeredienst
tegenover het naar pracht strevende koningschap 6 Gad verdedigt dezelfde voorvaderlijke goederen, als hij den koning
het oordeel aanzegt wegens zijn politieke plannen die zich
uiten in de volkstelling
En Ahia verzet zich tegen den door
Salomo ingedrongen weelderigen Kanadnietischen kultus 8
En als Jerobeam straks in dezelfde zonde valt, aarzelt hij niet
ook hem het oordeel Gods aan te zeggen 9. Zoo zijn deze
„profeten" reeds voorloopers van de latere „groote" profeten,
die eveneens — denk aan Jesaia — zulk een belangrijke rol
speelden in de praktische politiek als het geweten des yolks.
,
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SCHRIFTPROFETEN

Het hoogtepunt van Israels profetie vinden we in de reeds
genoemde „groote" profeten, ook wel „schriftprofeten" genoemd,
omdat zij zich hierin van de vroegere onderscheiden dat de
inhoud hunner prediking in de naar hen genoemde Bijbelboeken bewaard gebleven is. Zij staan op zich zelf en gelijken
daarin op de oude zieners, maar den naam hebben ze met de
groepsprofeten gemeen : nabi.
Ook zijn soms hunne gedragingen zoo, dat het yolk hen voor
uitzinnig houdt 10. Mogelijk echter doelt die tekst op bun (in
de oogen des yolks) vreemde symbolische handelingen (zie
beneden). Uit het O.T. is geen enkel voorbeeld bekend van
het „razen" der schriftprofeten. Ze zijn zich bewust door den
Heer zelf tot het profetenambt te zijn geroepen en deelen niet
zelden deze roeping tot in bijzonderheden mee 11. Tusschen
hen en de groepsprofeten is de afstand groot. Alle uitzinnigheid
is hun vreemd. Zij zetten meer de lijn der oude zieners voort,
de lijn van figuren als Natan, Elia, Gad en Ahia, die tusschenII Sam. 12 1 2 II Sam. 24 : 11 3 I Kon. 11 : 29 4 I Sam. 19 : 19
II Sam. 12 6 II Sam. 7 : 5 vv. 7 II Sam. 24 : 11
8 I Kon. 11 : 31 vv.
a I Kon. 14
10 Hoz. 9 : 7 11 Hoz. 1 ; Am. 7 : 15 ; Jes. 6 ; Jer. 1 ; Ez. 1
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beide kwamen als de koning den weg Gods verliet Maar de
schriftprofeten breidden hun werkkring uit tot het op dwaalwegen geraakte yolk : hun profetie draagt dikwijis het karakter
van een prediking, bestemd voor het geheele yolk. En dan
ook : ze treden niet meer nu en dan op, maar hunne werkzaamheid krijgt een permanent karakter. Zij zijn de vertrouwelingen
des Heeren, die in alle Gods plannen zijn ingewijd 1, wier taak
het is, koning en yolk op den weg Gods te leiden. Dat komt
ook typeerend uit in de kwalifikatie die Jeremia geeft van den
waren en valschen profeet 2 de ware profeet is niet hij wiens
profetie „uitkomt", maar hij die het yolk terugbrengt van den
boozen weg. Ze zijn dus nu tot een voortdurend functioneerend
volksgeweten geworden.
Om het eigene karakter van Israels profetie duidelijk te doen
uitkomen, zal het goed zijn het profetisme als algemeen verschijnsel nog eenmaal te beschouwen van uit het oogpunt der
openbaring.
:

OPENBARINGSMIDDELEN

Het is vooral op vier verschillende wijzen dat volgens het
O.T. God zich aan de menschen openbaart : door droomen,
door visioenen, door technische middelen en door normaalpsychische bemiddeling.
Voorbeelden van droom-openbaringen zijn : Gen. 28 : 11 ;
31 : 11 ; 37 : 5 en 9 ; 40 : 5 ; 41 : 1 en 5 ; Richt. 7 : 13 ; I Sam. 3 ;
I Kon. 3 : 5 ; Job. 33 : 15 ; Dan. 2 : 1 ; 4 : 1 ; 7 : 1. Wanneer
men onderscheid wil maken tusschen droomen en nachtgezichten, dan behooren tot deze laatste : Gen. 15 : 12 ; Zach. 1 :
7-6 : 7 ; Job. 4 : 12, 13 ; 33 : 15.
DROOMORAKELS

Wij moeten bij zulke droomorakels nog weer onderscheiden
tusschen de „spontane" en de uitgelokte godsspraken. Deze
laatste heeten ook wel : incubatie-orakels. Daarmee wordt
bedoeld dat de mensch ze uitlokt door zich in een heiligdom
te slapen te leggen, met de bedoeling in den droom een godsspraak te ontvangen. Dit gebruik komt buiten Israel zeer veelvuldig voor ; in Israel een enkele maal. Zoo wordt I Sam. 28 : 6
bericht dat Saul o.a. door droomen een godsspraak tracht
uit te lokken. Ook Num. 22 : 8 hebben we in Bileams houding
iets dergelijks te zien. In I Sam. 3, waar vermeld wordt dat
Samuel in het heiligdom sliep, blijkt niet dat het ook bier te
doen is om een godsspraak, zooals men wel eens meent.
Van eigenlijke droomopenbaringen is bij Israels groote
1
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profeten geen sprake. Integendeel : Jeremia waarschuwt nadrukkelijk tegen die profeten die zichzelf gezag aanmatigen door
zich op droomen to beroepen . In Egypte, Babel en geheel
Voor-Azie hebben we daarentegen talrijke berichten van al
of niet uitgelokte droomorakels, en het is opmerkelijk dat die
gedeelten van het O.T. waar veel van droomorakels sprake
is, Egyptische of Babylonische geschiedenissen verhalen : de
geschiedenis van Jozef en Farao en Daniel.
Er zijn echter ook principieele verschillen tusschen de
droomorakels in Israel en die in het buitenland, verschillen
die zelfs tot in het O.T. aanwijsbaar zijn. In alle O.T.-sche
droomverhalen die op buitenlanders betrekking hebben, is
tevens sprake van een droomuitlegger. Zoo in de droomen
van den Egyptischen schenker en bakker 2 de droomen van
den Farao 3 de droom van den Midianiet 4, de droomen van
Nebucadnesar 5, terwijl bij droomen binnen den kring der
Israelieten nergens van een droomuitlegger sprake is. De
droom is daar steeds in zich zelf volkomen duidelijk. Als voorbeeld noem ik alleen maar I Sam. 3. Dat verschil tusschen
droomorakels met en die zonder uitlegger lijkt gering ; inderdaad is het van principieele beteekenis. De droomuitlegger
staat tusschen den mensch en zijn droom en geeft er — verschillende Egyptische en Babylonische voorbeelden bewijzen
het — de uitlegging aan die hem goeddunkt ; waardoor de
innerlijke waarde van den droom geheel wordt weggenomen
en hij in handen van geraffineerde uitleggers een middel kan
worden van allerlei machinaties.
,

,

VISIOENEN

Als tweede openbaringsvorm noemde ik : het visioen. Dit
komt bij profeten veelvuldig voor 6 Dit visionnaire element
vinden we eveneens sterk ontwikkeld in de landen rondom
Kanaan.
.

HET TECHNISCH ORAKEL

Een derde middel tot het verkrijgen van godsspraken is
het technisch orakel. In hoofdzaak onderscheidt men : boomorakel, pijlorakel, leverorakel, staforakel, sterrenorakel, lotorakel, doodenorakel en het reeds genoemde incubatieorakel. Sporen van boomorakel vinden we in het O.T. by.
in den eikeboom More 7 De naam „More" duidt dien boom
n.l. aan als „waarzegger"-boom, orakelboom. En in II Sam.
5 : 24 (niet vertaald) vinden we een rechtstreeksch boomorakel.
Van pijl- en leverorakel is sprake in Ez. 21 : 21. In Jes. 47 : 13
.
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is sprake van Babylonische sterrenorakels. Deze kunst was
daar zoo ontwikkeld dat men den geheelen hemel in kaart
had gebracht en uit de sterren allerlei politieke en partikuliere
gebeurtenissen voorzegde, een kunst welke door het yolk
met eerbiedige vrees werd beschouwd '. De sterrekundigen 2
waren de voornaamste geleerden in Babel. In het O.T. wordt
met het woord „waarzegger" en „wichelaar" 3 deze kunst
bedoeld en veroordeeld. Tot het lotorakel behoort ook de
oerim en toemmin (zie blz. 32), misschien ook het in Hoz. 4 : 12
vermelde staforakel, waarvan wij echter niet zeker weten hoe
het werkte. Het klassieke voorbeeld voor doodenorakels is
I Sam. 28, het bezoek van Saul bij de toovenares te Endor.
Een eigenaardige naam voor de dooden is in het Hebr. jidd'onim
= de wetenden, d.w.z. men kan bij hen hoogere wijsheid halen,
zooals Saul dan ook doet, hoewel hij zelf het raadplegen van
doodengeesten verboden had 4, geheel in overeenstemming
met de Israelietische wetgeving en zeden 5 In II Kon. 21 : 6
wordt het als een der gruwelen van Manasse gendemd dat hij
doodenbezweerders aanstelt, en II Kon. 23 : 24 wordt vermeld hoe Josia bij de tempelreiniging de doodenbezweerders
uit den tempel verwijdert als heidensche afgoderij.
Gelijk wij zagen, heeft Israel al deze orakelvormen gemeen
met de volken rondom. Bij de profeten beginnen we reeds een
verschil op te merken ; zoo vinden we bij hen het droomorakel zoo goed als niet — wanneer men n.l. Zacharia's nachtgezichten niet voor gewone droomgezichten houdt. Ook maken
de profeten geen gebruik van technische middelen tot het
verkrijgen van een godsspraak ; pijl, lever, staf, lot enz. In
plaats daarvan vinden wij bij de profeten een openbaringsvorm,
die bij geen enkel ander yolk gevonden wordt ; het is die van
de normaal-psychische bemiddeling. Wij bedoelen daarmee
dit, dat de profeet, zonder zijne toevlucht te nemen tot eenig
speciaal openbaringsmiddel, bij vol bewustzijn over meer
dan gewone menschelijke kennis beschikt en vanuit zijn eigen
bewustzijn den goddelijken wil verkondigt. Voorbeelden
daarvan zijn II Kon. 5 : 26, waar Elisa „ziet" wat Gehazi veraf
doet, en II Kon. 6 : 12 „hoort" Elisa wat de koning in zijn
slaapkamer spreekt. Op welke wijze zij tot deze buitengewone
kennis komen, wordt niet gezegd.
.

DE GODSSPRAKEN

Regel is dat de profeten hunne godsspraken inleiden met
een eenvoudig „zoo zegt de Heer" 6 of : „alzoo heeft de Heer
,

Jer. 10 :2 2 Dan. 2 :27; 4 :4; 5 :7 3 Dent. 18 : 10 4 I Sam. 28 : 9
Lev. 19 :31; Dent. 18 : 11 6 Jes. 22 : 15; 30 : 15; 43 : 1; 44 :6; 45 : 1
en 11;49:7;56:1;66:1; Jer. 2:2; 6:9; 7:21; 8:4; 9:23

1

5

HET PROFETISME

57

tot mij gesproken" 1, of : „en de Heer zeide tot mij" 2, of :
„de godsspraak welke Jesaia heeft gezien" 3 , of : „de Heer
sprak door den dienst van Jesaia, zeggende" 4, of : „het woord
des Heeren kwam tot mij, zeggende" 8, of : „de Heer heeft
gezegd" 6 of : ,de Heer gaf het mij te kennen" 7, of ook
wordt in 'de godsspraak zelf ingelascht het plechtige : ,Spreekt
de Heer" 8, of ook „ik heb eene tijding van den Heer vernomen" 9. ?Uit geen dezer uitlatingen is op te maken op welke
wijze het woord des Heeren tot den profeet kwam.
Ezechiel geeft een uitvoerige beschrijving van een visioen 10, en
dan volgt : Toen hoorde ik eene stem spreken welke tot mij
zeide 11. Het geheel maakt den indruk van een machtige theofanie. Ook overigens vinden wij bij Ezechiel beschrijvingen
die bij de andere profeten ontbreken, b.v. 11 : 1 : de geest
des Heeren nam mij op en bracht mij naar de oostelijke poort
van het huis des Heeren. Of ook Ez. 37 : 1 : de hand des Heeren
kwam op mij en bracht mij in goddelijke gezichten naar het
land Israels. Hier hebben we dus blijkbaar met visionnaire
toestanden te doen. Dat zal trouwens wel in veel gevallen zoo
zijn, waar een simpelzoo spreekt de Heer" staat. Zoo staat
boven het boek van 'Obadja : Het gezicht van Obadja ; en
dan : Ik heb een tijding van den Heer vernomen.
Maar (en dat is van belang) dergelijke inleidingen komen
slechts voor bij de latere profeten. Verre de meeste godsspraken missen dergelijke aanduidingen. Soms zelfs loopen
de woorden Gods en de eigen woorden van den profeet zoo
in elkaar en door elkaar, dat wij niet alleen niet meer kunnen
onderscheiden waar God en waar de profeet aan het woord
is, maar dat de profeet zelf ook dat onderscheid niet wil maken.
Het woord van den profeet wordt dan zonder meer met het
goddelijk woord geidentificeerd. Dat is b.v. heel sterk in
Hozea 5. (In II Sam. 7 : 3, 4 hebben we een voorbeeld van het
tegenovergestelde ; de profeet heeft reeds goedgekeurd dat David
voor den Heer een tempel zal bouwen, maar den volgenden
dag komt hij er na een goddelijke openbaring op terug.)
DE VORM DER GODSSPRAKEN

De dichterlijke vorm waarin de profeten hun godsspraken
plegen te kleeden is overigens het krachtigst getuigenis voor
de meening dat de profeet zelf den vorm geeft aan de door
hem ontvangen openbaringen. De Hebr. poezie draagt een
cadans-achtig karakter, en nu is het eigenaardig dat in de gods'. Jes. 8 : 11 ; 31 : 4

2 jes. 8 : 1 ; jer. 3 : 6 3 jes. 13 : 1 4 jes. 20 : 1
Jes. 1 : 4, 11; Jer. 14 : 1 ; Ez. 6 : 1; 14 : 12; 15 : 1; 17 : 1 6 Jer. 6 : 16
7 Jer. 11 : 18
8 Jer. 23 : 2, 4, 5; 12 : 30-32 9 Ob. vs. 1 " Ez. 1 : 4-28
Ez. 2 1
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spraken het „zoo zegt de Heer" mee behoort tot den cadansvorm, dus zelf een deel der godsspraken is. Daaruit volgt
onverbiddelijk dat de godsspraak dus niet in volgroeiden vorm
van buiten of tot den profeet kwam, maar in de ziel van den
profeet is gerijpt. En deze vorm van profetie, waarin elk uitwendig en mechanisch middel wordt versmaad, en de menschelijke psyche bij vol bewustzijn met goddelijke gedachten
wordt gevuld, zoodat de profeet zich geheel beheerscht weet
door Gods geest, waarin zijn eigen ikheid verzinkt zoodat
het onderscheid tusschen Gods woorden en zijn eigen woorden
is opgeheven, en hij dus, ook zonder speciale openbaring, in
Gods naam kan spreken en zijne woorden inleiden met „zoo
zegt de Heer" — dat is een vorm van profetie, die in de gansche wereld haars gelijke niet heeft.
Niet alleen dat de v or m der Israelietische profetie uniek
is, maar ook naar den inhoud staat ze geheel alleen en onderscheidt zich scherp van alles wat ooit ergens „profetie" is
genoemd.
DE INHOUD DER GODSSPRAKEN

Al dadelijk dit : de heidensche profetie is nooit uitgekomen
boven het abrupte, atomistische, lokale van „losse" uitspraken. D.w.z. : elke profetie heeft daar betrekking op een geval
en op dat eene geval alleen. Voor latere, verdergelegen toestanden en verhoudingen volgt er niets uit. Zulke losse, geheel
op zich zelf staande „profetieen" vinden we natuurlijk ook
hier en daar in het 0.T., een enkele maal zelfs bij de „groote
profeten". Wij denken aan de profetie van Bileam 1, de godsspraak van Natan tot David 2 de godsspraak van den profeet
Gad na Davids volkstelling 3. Waar wij bij de „groote" profeten zulke losse godsspraken vinden, die betrekking hebben
op een enkel feit, daar verwijdt zich toch bijna steeds de geestelijke horizon tot wijder perspectief en wordt het enge historische felt tot type van algemeene waarden. Wij vinden het
reeds bij Samuel, als hij Sauls zonde veroordeelt in bewoordingen van algemeene geldigheid 4. Bij de schriftprofeten is
dit bijna doorloopend het geval. Ik wijs slechts op woorden
als Jes. 7 : 9 : „wanneer gij niet vertrouwt, dan wordt gij niet
gebouwd". Of Jer. 23 : 16 : „Ik ben een God van nabij spreekt
de Heer, en niet een God van verre". Of Hoz. 14 : 10 : „de
wegen des Heeren zijn recht de rechtvaardigen wandelen
daarop, de boosdoeners struikelen daarop". Of Am. 5 : 4:
„zoekt mij en gij zult leven". Al deze godsspraken zijn gesproken naar aanleiding van zeer bepaalde toestanden of gebeur,

1
4

Num. 23 : 9 ; 24 : 6-9
I Sam. 15 : 22, 23

2 II Sam. 7 : 5—.17

3 II Sam. 24 : 11-13
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tenissen, maar deze profetenzien niet meer het enkele geval
op zich zelf. In de afzonderlijke zonden zien zij openbaringsvormen van de zonde als de in de wereld werkzame macht. En
zoo verwijdt zich hun godsspraak tot ver over het apart gebeuren
been en krijgt een algemeen geldig karakter. Zoo ontstaat
bier — wat wij nergens elders vinden — een profetische
s f e e r, is er continuiteit en verband tusschen de verschillende godsspraken, die tijdelijk en plaatselijk ver uit elkander
liggen : de continuiteit van Gods geest. Zoo ontstaat er een
merkwaardig verschil tusschen de godsspraken die ons uit
Egypte en Babel bewaard gebleven zijn en die van Israels
profeten. Bij de eerste staat elke godsspraak volkomen op
zich zelf, er is niets dat ze tot een geheel verbindt ; ze zijn als
losse zandkorrels die een grooten zandhoop vormen zonder
innerlijk verband. Bij Israels profeten vormen ze een organisch
geheel, een geestelijk gedachteklimaat, waarvan rijkdom en
diepte door de psychische verscheidenheid der profeten te
scherper uitkomt.
DE PROFETISCHE SFEER

Want Israels profeten verliezen hun individualiteit niet,
door zich geheel ten dienste te stellen van hun goddelijke roeping. Wij behoeven de profetische geschriften maar in te
zien om aanstonds onder den indruk dier rijke verscheidenheid te komen. Jesaia, de koninklijke profeet met zijn breed
gebaar en breeden stijl, wiens profetische taal niet altijd vrij
is van oratorie, ziet en zegt de dingen anders dan de meer
teerhartig-e-a fijngevoelige Jeremia, in wiens smeekende strafpredikaties men nog de geboortesmart voelen kan. Men legge
eens Jes. 40 of 44 naast Jer. 4 : 19-31 of 46 : 2-24 om te
voelen hoe diep het verschil is. Of men hoore hoe de priesterlijke gevoelsmensch Hozea, gepijnigd bovendien door zijn
ongelukkig huwelijksleven, die alles wat hij van het leed en
de zonde zijns yolks zegt, in eigen gezin heeft doorgemaakt ;
men hoore hoe hij in zijn eigen smarten wroet als hij zijn
yolk smeekt terug te keeren van hun overspelige afgoderiP.
En men stelle dan daarnaast den ruwen, sterken boerenzoon
uit Tekoa : Amos, die in ergernis over de weelde der Samaritaansche dames, Naar, in een onbeleefd oogenblik, „koeien van
Basan" noemt 2, en ook overigens in zijn boek zijn boersche
afkomst verraadt. Kortom, men leze wat Israels godsmannen
ons hebben achtergelaten van hun werken en streven, en men
moet blind zijn om niet te zien de groote verscheidenheid in
zeggen en doen, een verscheidenheid waardoor de eenheid
niet alleen niet aangetast wordt maar verdiept.
1

Hoz. 11 en 14

2 Am. 4 : 1
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Deze eenheid nu vindt haar oorzaak in de profetische sfeer,
waarvan boven sprake is. Zij alien, ieder met eigen aanleg en
geaardheid, hebben zich geheel gesteld in dienst van hun God.
Ze hebben zich gegeven aan dat waaraan zij zich niet kOnden
onttrekken 1, en zoo heeft, wat God hun gaf, hun geheele ziel
gevuld. Vandaar hun zekerheid in het spreken, ook
daar, waar zij zich niet kunnen beroepen op een speciale openbaring voor een speciaal geval ; zij hebben dat niet meer noodig,
ze hebben een blik gekregen in Gods wezen en spreken nu
in Gods naam. Hun godskennis is hun zekerh e i d. De zekerheid der buitenbijbelsche profeten berust
op hun vaardige techniek in het waarnemen van voorteekenen
en verklaren van droomen. Wij voelen hoe groot de afstand
is. Bij technische orakels weet de „profeet" niets voordat de
godheid gesproken heeft over dat bepaalde punt waarover
het loopt. De inhoud zijner godsspraken is vooruit volkomen
onberekenbaar.
Hier raken we nog een punt dat met enkele woorden moet
worden belicht. De Voor-Aziatische goden worden gedacht
als oostersche despoten, aan niets anders gebonden dan aan
hun eigen wil. Eigenlijk is dat te gunstig geformuleerd ; we
moeten zeggen : aan niets anders dan aan hun eigen gril. Van
continuiteit in het goddelijk willen is geen sprake, en de mensch
kan nooit vooruit weten wat de godheid in een gegeven geval
goed of kwaad zal vinden. We hebben een uitspraak uit Babel
die dat heel duidelijk illustreert : „wat bij den mensch goed is,
is bij de godheid misschien kwaad". Op deze basis kan er
natuurlijk van zedelijke godskennis geen sprake zijn, want er
is geen bodem waarop het zedelijk besef groeien kan. Algemeene regels voor goed en kwaad zijn hier niet mogelijk, omdat
een godengril het heele gebouw der zedelijkheid weer in elkaar
doet storten. Israels profeten hebben God anders gezien :
zij hebben hem gezien als den handhaver van recht en wet,
als de bron der altijd vloeiende goddelijke liefde en ontferming ; en daarom durven de profeten de zedelijke waarden :
recht, gerechtigheid, ontferming, liefde maken tot basis van
hun geheele werkzaamheid. Wij moeten verder gaan en zeggen :
zij m o et en dat doen, zij kiinnen niet anders, zij zijn zelf
door dien geest Gods vervuld, die hen onweerstaanbaar in
beweging zet. En als zij dan spreken van Gods toorn, dan
spreken ze uit hun eigen ziel, want het zijn voor hen geen vreemde
dingen meer, het is hun eigen levenswerkelijkheid.
En zoo zien wij dan ten slotte dat Israels profeten in geen
enkele opzicht te vergelijken zijn met wat buiten Israel „profeet" heet. Het verschil is dieper dan dat tusschen charlatan
1

Jer. 20 : 7
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en medicus of tusschen dilettant en vakman : het is en in wezen
en in werking iets anders. Ook op het terrein waar men nog
de meeste en duidelijkste overeenkomst zou verwachten, is
de kloof onoverbrugbaar : bij de voorspellingen. Het is bekend
dat de voornaamste taak van Israels profeten niet is : voorspellen van de toekomst. Toch hebben ze ook dat gedaan. De
Babylonische zieners en waarzeggers deden het ook. Maar
zij deden het met alle hun ten dienste staande vaardigheid en.
orakelmiddelen. Het ging buiten hun eigen ziel om. Zoo voorspellen ze wat gebeuren z a 1. Israels profeten werken met
andere zedelijke middelen, die hen leeren voorspellen
wat gebeuren m o e t. „Moet" in den zin van zedelijke noodwendigheid : het kin niet anders. ZOO voorspelt Jeremia dat
Jeruzalem moet ondergaan, niet omdat hij daarvan bijzondere
tijding heeft gehad, maar omdat zijne godskennis hem leert :
wat afvalt van den hoogen God, moet vallen 1. Men voelt :
dit „voorspellen" heeft niets te maken met technische vaardigheid of waarzeggerij.
DE OORDEELSPREDIKING

Zoo is het ook te verstaan dat Israels profetisme een trek
vertoont die bij alle andere „profeten" ontbreekt : het is
0 or d e e 1 s -prediking. Immers de taak der profeten is :
het yolk terug te brengen van den verkeerden weg 2 Zij die
dat niet doen, zijn „valsche" profeten 3 Dat spreekt eig. vanzelf : de ware profeten leggen ethische maatstaven aan, en
alles wat naar die maatstaven gemeten, te kort is, wordt onherroepelijk veroordeeld. Samuel begon er al mee tegenover
Saul 4 Natan 8 Gad 8 Ahia 7 Elia 8 en Micha de zoon van
Jimla 9 zetten het voort, door bij bepaalde verkeerdheden het
oordeel Gods aan te kondigen over koning en yolk en met
Amos en zijne opvolgers krijgt deze oordeelsprediking een
permanent karakter, doordat zij niet de enkele verkeerdheden
in het oog vatten doch den algemeenen toestand van zedelijke
verwording en afgoderij. Ze zijn als stormvogels, vvier verschijning onweer voorspelt.
.
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VALSCHE PROFETEN

Daarnaast vervulden alle eeuwen door andere valsche —
profeten, hun taak. „Valsch" wil bier niet zeggen : eigengemaakte
profeten, maar profeten die hun taak verkeerd opvatten,
waartoe overigens aanleiding genoeg bestond. De Israelietische
jer. 21 2 jer. 23 : 22 3 jer. 23 14-17 4 I Sam. 15 : 22 s II Sam.
12 : 1-12 6 II Sam. 24 : 11-14 7 I Kon. 14 : 7-16 8 I Kon. 21 : 20-22
a I Kon. 22 : 8
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koningen plachten zich met zulke „godsmannen" te omgeven,
om ze, waar dat noodig was, te kunnen raadplegen. Ze waren
half en half hofdignitarissen, geheel afhankelijk van de gunst
van den koning, en nu ging aan hen maar al te vaak het bekende
spreekwoord in vervulling : wiens brood men eet, diens woord
men spreekt. Isebel onderhield er 450 1 ; Achab had 400
Jahveprofeten in zijn dienst, die hem naar den mond praatten 2
en alleen Micha de zoon van Jimla bewaart zijne zelfstandigheid
(vs. 14). In Micha 3 : 5-8 wordt in niet onduidelijke bewoordingen gezegd dat die officieele profeten steeds bereid zijn dat
te verkondigen waarvoor men hen betaalt. Ook Jeremia had
zijn profeet-tegenstander in Hananja, die het „vrede, vrede
en geen gevaar" predikte 3 en in Semaja die hem zelfs onschadelijk wilde maken 4 Het O.T. laat het natuurlijk niet in het
onzekere, wie van die twee, Hananja of Jeremia, de ware en
wie de valsche profeet is ; maar wij mogen niet vergeten dat
het voor de Israelieten van die dagen niet zoo gemakkelijk
was. Hananja's woorden zijn die van den patriot, Jeremia's
taal klinkt als die van een verrader of lafaard, die den moed
des yolks breekt en het willoos overlevert aan den vijand. De
onheilsprofeten stonden meestal alleen en hadden zoowel de
schare als den koning tegenover zich.
,

,

.

DE CHRONOLOGIE

Een der moeilijkheden voor het verstaan van de profetische
boeken is gelegen in de volgorde der verschillende godsspraken.
Het is niet zoo, dat by. Jesaia 1 geplaatst moet worden aan
het begin van Jesaia's werkzaamheid. Immers in Jes. 6 vinden
we het roepingsvisioen. In Am. 3 hebben we waarschijnlijk
de beschrijving van Amos' roeping tot profeet. Daarentegen
staat ze bij Jeremia aan het begin. De chronologische orde der
verschillende godsspraken is lang niet altijd vast te stellen,
vooral omdat we vaak niet weten naar aanleiding van welk
bepaald feit een of andere godsspraak gezegd is. Verder dienen
we ons te realiseeren dat de profetische boeken zooals wij ze
hebben, niet anders zijn dan bundels van een groot aantal
„losse" profetieen, waaronder er vele zijn die maar enkele
regels beslaan. Misschien vindt iemand dat we in onze vertaling
vele profetieen door opschriften hebben gescheiden die men
meent dat bij elkaar behooren. We hadden die splitsing eigenlijk nog verder moeten doorvoeren •; maar vooral de onzekerheid weerhield ons daarvan. Toch kan op verschillende plaatsen eenige aanwijzing betreffende de beteekenis van een of
andere godsspraak van nut zijn voor het verstaan van dit
1

I Kon. 18 : 19 2 I Kon. 22 : 6 3 Jer. 28 4 Jer. 29 : 24-32
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merkwaardig en belangrijk gedeelte der Heilige Schrift. Wij
gaan daarbij chronologisch te werk en beginnen bij de
VI — VOOR-EXILISCHE PROFETEN
AMOS

In Noord-Israel regeerde van 785-745 v. Chr. Jerobeam
Zijn regeering was niet alleen langdurig, maar ook voorspoedig.
In II Kon. 14 : 23 vinden wij een, trouwens onvolledig, beeld
van den politieken toestand. Het gebied dat door de ongelukkige oorlogen onder Achab 1 en jehu 2 voor Israel was verloren gegaan, werd heroverd. Van de sociale verhoudingen
lezen we in II Kon. 14 : 23 niets. Des te meer in de profetie
van Amos. We leeren daaruit dat het tijdperk van Jerobeam
werd gekenmerkt door groote welvaart en weelde, gepaard
met erge sociale wanverhoudingen, schijnvroomheid en onzedelijkheid. Tegen dit alles treedt Amos op tegen het einde van
Terobeams regeering (750 v. Chr.).
Hij komt uit het zuidelijk rijk : Tekoa ligt ten zuid-oosten
van Bethlehem. Men zou dus kunnen vermoeden dat de polltieke tegenstelling Noord-Zuid die sedert de regeering van
Rehabeam nooit geheel van de lucht was geweest, in Amos'
prediking een rol speelt. Toch is dat niet zoo : geen woord
over de politick of de rijksscheuring. Dat zijn dingen waar
Amos zich niet mee bemoeit ; zijn werk is van anderen aard :
het yolk terug te brengen van zijn zondigen weg. Dat hij zich
niet tot zijn eigen yolk (Juda) maar tot Noord-Israel wendt,
vindt wel zijn oorzaak hierin, dat daar de geestelijke en zedelijke verwording het hoogst gestegen is. Amos zelf verklaart
het zoo : de Heer nam mij weg van achter de kudde en zeide
tot mij : ga, treed op als profeet tegen mijn yolk Israel 3 Nadrukkelijk verklaart hij dat hij met de extatische profeten (blz. 51)
niets te maken heeft 4. De boodschap die hij heeft te verkondigen, komt hierop neer : Jerobeam zal sterven door het
zwaard en Israel zal uit zijn land in ballingschap gaan 5 De
vorm waarin hij het komende gericht aankondigt, is typisch
profetisch. Hij spreekt n.l. in den volmaakt verleden tijd,
een vorm dien de profeten dikwijls kiezen om iets toekomstigs
aan te duiden dat onafwendbaar is. Ze stellen het dan voor
als reeds liggend in het verleden (het zgn. perfectum_profeticum).
In dien vorm spreekt Amos het over Naiird-Israei Iomenci
oordeel uit 6 :
.

.

Gevallen is de jonkvrouw Israels,
zij stoat niet weer op 1
zij ligt uitgestrekt op den grond,
niemand die hoar opricht 1
1

I Kon. 22 : 13
Am. 5 :2

2

II Kon. 10 : 32 3 Am. 7 : 15 4 Am. 7 : 14

Am. 7 : 11
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Met tal van sprekende beelden schildert hij het naderend
onheil 1 :
Zie, ik zal het onder u doen kraken
gelijk het onder eene dorschslede kraakt

Of dit 2
gelijk de herder ontrukt aan den muil van den leeuw
twee pooten of een stuk van een oor,
zoo zullen de kinderen Israels worden gered.

Of 3

•

Zie, er zullen dagen over u komen,
dat men u zal omhoogtrekken met haken,
tot den laatste toe, als visschen met den angel.

Zijne beelden zijn sprekend. Sprinkhanen als beeld der verslinding 4, vuurregen als beeld der vertering 5, een paslood
(wat niet loodrecht aan Israel is, zal verdelgd worden) 6 een
korf met vruchten (beeld van den herfst, van het einde) 7 .
De ontsteltenis over deze oordeelsprediking was groot, en
Amos wordt smadelijk weggejaagd 8 . Geen wonder. Toen Amos
optrad was er nog geen wolkje aan den politieken hemel.
Israel leefde in voile gerustheid en genoegelijke weelde 9.
Amos' onheilsprediking was als een donderslag uit helderen
hemel. Niet alleen om de zooeven genoemde reden. Maar
bovendien om deze twee : le dat de Heer Israel zou verwerpen,
was een ongehoorde gedachte, en 2e de motiveering daarvan
door Amos was onaannemelijk. Het is noodig van beide iets
to zeggen. Ten eerste. In geheel Voor-Azie gold als vanzelfsprekend dat yolk en god bijeenbehooren en de god het yolk
evenmin kan missen als het yolk den god (zie hiervoor blz. 20).
De volksgod neemt het altijd en overal voor zijn yolk op,
en geeft zijn yolk tegenover alle anderen steeds gelijk ; de
volksgod m o et dat doen, want zijn eigen bestaan hangt
of van het bestaan van zijn yolk (= zijne vereerders) ; zijn er
geen vereerders meer, dan beteekent dat het einde van den
volksgod. Zoo is dus de ondergang des yolks tevens de ondergang van zijn god. ZOO was de overal gangbare voorstelling.
En de geschiedenis heeft die voorstelling gerechtvaardigd :
met de oude volkeren (Babyloniers, Egyptenaren, Hethieten,
Feniciers, Kanafinieten) zijn ook hun goden verdwenen. Die
godsvoorstelling was ook tot de Israelieten doorgedrongen,
en met de verwildering van het zuivere Jahvisme was ze, vooral
in Noord-Israel, de gangbare voorstelling geworden, ten
minste bij een groot deel van het yolk. In deze gedachtenreeks
is de voorstelling dat God zijn yolk v e r w e r p t, eenvoudig
,

Am. 2 13
e Am. 7 : 7

3 Am. 4 : 2
Am. 3 : 12
7 Am. 8 : 1
8 Am. 7 : 10-13

4 Am. 7 : 1
5 Am. 7 : 4
9 Am. 6: 1-6
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RAPE VIER DED BABYLON ISCII EN
ZONNEGOD (Hz. 25 en 145)

I — CYLINDER VAN
SANI1ERIB

PLAAT V

PLAAT VI

a — ZOOGENAAMD GEVECHT TUSSCHEN MARDOEK EN
TIAMAT (blz. 116)

b— TOREN VAN DAVID EN MUTJR DER JEBUSIETEN
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godslasterlijk. Dat God zijn yolk waarschuwt en kastijdt 1, is
met deze traditioneele voorstelling nog vereenigbaar ; ook in
Babel en Egypte vernemen wij wel dat de godheid toornt op
zijn yolk en hun deswege hongersnood of droogte of ziekte
szendt. Maar verwerping is onmogelijk. En Amos predikt dat
God liever geen yolk heeft dan een zondig yolk 2 en dat hij
ze om hun zonde zal verwerpen.
Het is duidelijk dat Amos betreffende de verhouding tusschen
God en yolk van andere, nieuwe praemissen uitgaat. Voor
Amos is de verhouding tusschen Jahve en Israel anders dan
die tusschen Kamos en Moab, omdat die verhouding op andere
wijze is o n t s t a a n. Tusschen de heidenvolken en hun
goden bestaat een f y s i e k e band. De godheid words daar
gedacht als bloedverwant met het yolk (de koningen by. stammen van de goden af) ; en het is duidelijk dat een bloedverwantschap niet ongedaan kan worden gemaakt. Maar Amos,
die zich in zooverre een echte reformator toont — reformatoren grijpen altoos op vroeger terug herinnert aan de
verbondsluiting tusschen Jahve en de Israelstammen, waarbij
Jahve zich de Israelstammen k o o s als zijn yolk 3. Hier is
dus een zedelijke verhouding tusschen God en yolk die door
onzedelijke gedragingen kan en moet worden verbroken.
Van hieruit vindt Am. 5 : 18 zijn verklaring. Er is daar
sprake van den „Dag des Heeren". Het yolk verstaat daaronder
de oordeelsdag die komen zal, waarop Jahve zijn yolk zal verheerlijken en Israels vijanden zal neerslaan. Daarom verlangen
ze naar den Dag des Heeren als naar Israels gloriedag. En nu
zegt Amos ; ja zeker, die Dag des Heeren komt, maar hij zal
ook voor u geen licht zijn, maar duisternis, geen hell maar
onheil. Want God zal op dien dag niet Israels vijanden maar
Israel zelf kastijden vanwege zijne zonden. Zoo krijgen voor
Amos de oude woorden nieuwe inhouden. De latere profeten
zetten ook in dit opzicht Amos' prediking voort ; ook voor
hen is de „Dag des Heeren" geen hells- maar oordeelsdag 4.
De Dag des Heeren, de dag van Israels verwerping — een
volkomen nieuwe en onnaanemelijke gedachte voor het toenmalige yolk. Mowinkel meent dat „de dag des Heeren" oorspronkelijk aanduiding was van „troonsbestijgingsfeest" van.
Jahve, dus een historisch feit, dat samenviel met het Nieuwjaarsfeest, en dat het uitgangspunt werd voor de"chatologische voorstelling van het godsgericht aan het einde. Zie hiervoor
nader blz. 97.
Als tweede punt waarop wij de aandacht moeten vestigen,
noemde ik dit, dat het argument waarmee Amos Israels ver,

Am. 4 : 6-11
Sef. 1 : 7 en 14

1

2 Am. 9 : 7

Inleiding tot den Bijbel I

-

10

s Am. 3 : 2

4 jes. 2 : 12 ; 22 : 5 ;

5
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werping motiveert, voor het yolk onaannemelijk is. Amos
had gezegd dat de Heer het paslood zou aanleggen 1 en alles
wat niet loodrecht staat zou omverwerpen. Nu legde de profeet
het paslood aan aan Israels godsdienst, en zie, hij is onvoldoende 2
Ik haat en verwerp uw feesten,
uwe samenkomsten kan ik niet uitstaan ;
in uwe offerfeesten heb ik geen behagen,
uwe slachtofferen zie ik niet aan.
Weg van mij met het getier uwer liederen 1
het spel uwer harpen wil ik niet hooren 1

Israel was in die dagen zeer godsdienstig ; het vierde weelderige offerfeesten te Bethel en te Gilgal, ja, men toog naar het
beroemde heiligdom te Berseba om den Heer te dienen. Maar
Amos spot met die vrome drukte 3, omdat de voornaamste
eisch des Heeren, recht en gerechtigheid, ontbreekt. En dan
stelt de profeet naast al dien kwasi-godsdienst de lakse, hartelooze en zelfzuchtige levenspraktijk der Israelieten. Voor den
verdrukte is geen recht, de zwakke wordt vertreden 4 en
temidden van de vrome feestvreugde verlangt men naar het
einde van den sabbat en 't feestgetij, om weer te kunnen voortgaan met valsche maat en weegschaal te gebruiken en afval
voor koren te verkoopen 5. Vroomheid en godsdienst zijn
geworden tot rite en offer zonder leven, tot uiterlijken eeredienst zonder recht en gerechtigheid : de armen worden verdrukt, de rijken zijn overmoedig. En nu stelt Amos dien eigenwilligen godsdienst tegenover den glorietijd van Israels geestelijk leven : den woestijntijd. Toen was het yolk Gode welgevallig, hoewel het toen geen offers bracht 6 En ook nu is de eisch :
doe die offers weg en dien den Heer op andere wijze 7
,

.

doe het goede en niet het kwade,
zoo zult gij leven ;
dan zal de Heer met u zijn 1
laat het recht als water stroomen,
gerechtigheid als een immer vloeiende beek 1

Dat was ongehoord. De geheele offerkultus, dus de geheele
officieele godsvereering waardeloos ! Men was zich bewust
den Heer te dienen en Gods welgevallen te genieten. En zou
die boerenzoon uit Tekoa het beter weten ? De priester Amazia
handelde stellig uit naam van alle „weldenkenden", toen hij
Amos uit het land wegjoeg 8
.

Toch was het niet heelemaal nieuw, de prediking van Amos.
Maar ze was vergeten. Was niet reeds Elia in den naam des
1
5

Am. 7 7 2 Am. 5: 21 3 Am. 4: 4; 5: 4 en 5 4 Am. 5: 7, 10-12
Am. 8 : 4-6 6 Am. 5 : 25 7 Am. 5 : 14 en 24 8 Am. 7 : 12
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Heeren opgestaan tegen het onrecht dat Israels koning deed ?
Had niet zelfs Samuel dezelfde gedachten uitgesproken tegen
koning Saul ? 1 Maar Amos ging verder. Wel is ook voor hem
Jahve in de eerste plaats Israels God, maar hij regeert en leidt
ook de andere volken 2 en straft ze vanwege hunne zonden 3
Het praktisch monotheisme wordt nu theoretisch al verder
uitgebouwd en tevens ethisch verdiept. Tot handelingen als
van Elia, die de Baalspriesters doodt, zou Amos niet meer te
vinden zijn. Hozea, die ongeveer gelijktijdig met Amos leeft,
veroordeelt een dergelijke daad van Jehu 4
In het middelpunt van Amos' prediking staat dus : Gods
g e r e c h t i g h e i d, en vanuit de goddelijke gerechtigheid
gezien, is Israel schuldig en wordt verworpen. Toch schemert
hier en daar de hoop des profeten door dat Israel door bekeering alsnog het ergste zal afwenden 5 Ook plaatsen als 3 : 12,
waar nog een paar pooten en een stuk van een oor uit den
muil van den leeuw worden gered, geven te verstaan dat het
voor Israel nog niet volstrekt hopeloos staat. Er is uitzicht dat
Jahve de vervallen but van David zal oprichten 8 Misschien
geeft Am. 9 : 9 den sleutel tot de vraag hoe hij zich dat voorstelt : Israel zal in een zeef worden geschud, waardoor het
koren van het kaf wordt gescheiden. Er zijn dus, ook volgens
dezen boetprofeet, nog korrels tusschen al dat kaf. En uit deze
korrels zal God een nieuw Israel doen ontspruiten.
,

.

.

.

.

HOZEA

Hozea, die ongeveer gelijktijdig met Amos optreedt, vult
diens prediking op merkwaardige wijze aan. De hoofdinhoud
van Amos' prediking was : ik heb geen lust in uwe offeranden,
maar in het doen van recht en gerechtigheid. Hozea zegt, met
een opmerkelijke wijziging, hetzelfde 7
:

in liefde heb ik behagen, niet in slachtoffers,
in kennisse Gods, niet in brandoffers.

Amos beoordeelde het yolk naar den maatstaf der gerechtigheid ; Hozea legt de maat der lie f d e aan. Hozea is een
burger van het noordelijk rijk ; zijn optreden begint ongeveer
gelijktijdig met dat van Amos (750 v. Chr.), maar zijne werkzaamheid duurt langer. Hij heeft het waarschijnlijk nog beleefd
dat Amos' profetie in vervulling ging 8 en Samaria werd veroverd (722). Hoz. 7 : 1-7 doelt waarschijnlijk op de talrijke
koningsmoorden tegen het einde ven het noordelijk rijk 9.
Trouwens in tegenstelling met Amos, die zich met de politiek
I Sam. 15 : 22 2 Am. 9 : 7 3 Am. 1 : 3, 6, 9, 11, 13; 2 : 1 4 Hoz. 1 : 4
Am. 5: 15 6 Am. 9 : 11
7 Hoz. 6 : 6 8 Am. 7 : 11 9 II Kon. 15 : 10,
14, 25

1
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en het koninklijke hof niet bemoeide en zich rechtstreeks wendde
tot het yolk, heeft Hozea geen woorden genoeg om het afgodische koningschap te laken 1.
De vorm van Hozea's profetie wordt beheerscht door een
machtige beeldspraak, ontleend aan zijn eigen ongelukkig
huwelijksleven, waarvan in de eerste drie hoofdstukken wordt
verh2 ald. Hij was gehuwd met Gomer, de dochter van Diblaim,
die hem ontrouw werd en het met andere mannen hield.
Nochtans heeft Hozea Gomer lief en tracht haar eerst met
geweld terug te brengen 2 en, als dat niet lukt, door vriendelijke overredingen 3. In dezen strijd tusschen zijne liefde en
zijne ontrouwe vrouw wint zijne liefde het. In dit huwelijk
ziet Hozea het beeld van Jahve's verhouding tot Israel. Israel
de ontrouwe vrouw, Jahve de liefhebbende echtgenoot die haar
door liefde tracht te lokken en terug te brengen van haren
boozen weg. Telkens weer beschrijft Hozea in bewogen woorden
hoe God Israel voortdurend met liefde omringde en Israels
liefde trachtte te winnen. Toen Israel nog een kind was, begon
het al : de Heer riep Israel uit het diensthuis van Egypte tot
zich, leerde het kind Israel loopen, nam het op en droeg het 4
hij zette die barmhartigheid voort in de woestijn 5 maar alles
is vruchteloos. Israel zocht het bij andere goden 6 en liep de
Baals als minnaars na. Dan ontsteekt de Heer in heiligen toorn
en dreigt de trouwelooze met zijn straffen 7
Trouwens, de zedelijke verwording des yolks is vreeselijk :
er is geen trouw en geen liefde meer ; liegen, moorden, stelen,
ontucht bedrijven is aan de orde van den dag 8 zij dienen
de Baals omdat ze behagen hebben in de bij den Baaldienst
gepleegde ontucht en dronkenschap 9 de heilige stad Gilgal
is een moordhol, de priesterschaar een rooversbende 10, de
heele godsdienst bij het kalf van Samaria, waarmede ze Jahve
meenen te dienen, is louter afgoderij n. En als Hozea waarschuwt, dan spotten ze : de profeet is verdwaasd, de man
des geestes is waanzinnig 12
Hozea ziet dus het geheele zondige bedrijf van Israel uit
het gezichtspunt eener echtbreuk ; uit gebrek aan waarachtige
liefde heeft Israel Jahve verlaten en is andere minnaars nageloopen 13 Wie die andere minnaars zijn, zegt Hozea nadrukkelijk :
het zijn de Baals 14 Wij vinden in dezen eigenwilligen godsdienst
dan ook, wat wij anders bij Israel hoogst zelden aantreffen,
godenbeelden 15 Men vat deze godenbeelden vaak op als beelden van Jahve. M.i. ten onrechte. Hozea noemt ze nadrukkelijk :
,

;

,

.

;

;

.

.

.

.

Hoz. 7 : 7 ; 8 : 4 ; 10 : 3 ; 13 : 10, 11 2 Hoz. 2 : 5-12 3 Hoz. 2 : 13
Hoz. 11 : 1, 3, 4 5 Hoz. 9 : 10 6 Hoz. 11 : 2, 3, 5 ; 9 : 10 7 Hoz,
9 :11; 12:15; 13 :3,14; 11 :6; 10:2 8 Hoz.4: 1,2 9 Hoz.4:11-14
12 Hoz. 9 : 7
13 Hoz. 2 :4
14 Hoz.
1 ° Hoz. 6 :8
11 Hoz. 8 : 4-6
2:15, 16; 11 :2 15 Hoz.8 :6; 11 :2; 13 :2
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beelden van den afgod 1 en beelden van de Baals 2 Zoo alleen
is ook te verstaan dat Hozea van echtbreuk spreekt, van wegloopen van den eenen man naar den anderen. Maar in Israels
bewustzijn zal de vraag : is het Jahve of Baal, weinig zijn doorgedrongen ; de vermenging van beider kultus was zoo volkomen,
dat voor die vraag eigenlijk geen plaats meer was.
Die echtbreuk van Israel blijkt ook nog op andere wijze :
in den politieken nood zoeken ze hulp bij vreemde goden.
Israel zoekt bescherming bij Assyrie en bij Egypte 3. Ook
dat is afval van Jahve en ontrouw, evenals het vertrouwen
op eigen kracht 4 of het vertrouwen op den koning 5 Trouwens wat het koningschap aangaat, haalt Hozea de oude
grieven op 6 Het koningschap is hem de wortel van alle kwaad,
een afval van den Heer 7.
Legde Amos een z e d e 1 ij k e n maatstaf aan, Hozea is
meer zuiver religieus; het gaat bij hem geheel om de
verhouding tusschen God en yolk ; die verhouding m o e s t
zijn die van een huwelijk, het i s echtbreuk. Amos zegt :
uw offerdienst deugt niet, want hij gaat gepaard met een onzedelijk leven ; Hozea zegt : uw offerdienst deugt niet, want er
zit geen lief de in. Maar beider streven is hetzelfde : Israels
religie los te maken van Kanaanietische invloeden en aldus
het werk van Elia te voltooien. Daar : de uitwendige scheiding, hier : de innerlijke zuivering.
Om dit alles zal het oordeel komen. Onafwendbaar 8, in
den vorm van ballingschap 9 Daar, in het vreemde land, zullen
ze hunne afgoderijen niet kunnen plegen 10, maar zich bekeeren
tot den Heer hunnen God 11. En dan zal de Heer zich opnieuw
met Israel verloven ; hij zal het weer aannemen zooals Hozea
zijne ontrouwe vrouw 12. Want Gods liefde zal het winnen van
Israels ontrouw 13 zooals Hozea's liefde het won van de ontrouw
zijner vrouw 14
De heilstijd die Hozea zich denkt, is dus anders dan bij
Amos. Bij Amos wordt slechts een deel van het yolk gered
(beeld van de zeef, waarin alleen het beste koren behouden
wordt). Hozea verwacht de bekeering voor geheel Israel,
als het door den nood der ballingschap zal zijn gelouterd.
In 722 kwam het oordeel. Na driejarige belegering door de
Assyriers werd Samaria veroverd, het yolk in ballingschap
gevoerd en daarmede een einde gemaakt aan het noordelijk
rijk ; het werd een Assyrische provincie en Israels geschiedenis
zet zich voortaan alleen in het zuidelijk rijk voort.
.

,

.

.

.
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.

Hoz. 8 :4; 9 : 10; 10 : 6; 13 : 2 2 Hoz. 11 : 2 s Hoz. 5 : 13; 7 : 11;
Hoz. 5 : 10 ; 8 :4 ;
Hoz. 10 : 3 6 I Sam. 8
8 : 9 4 Hoz. 14 :4
13 : 9 vv. 8 Hoz. 5 : 7-12; 9 : 3, 6, 7; 10 : 8; 11 :5, 6 11 Hoz. 9 : 3, 17
13 Hoz. 11 : 8, 9
12 Hoz. 2 : 18
10 Hoz. 3 :4
11 Hoz. 2 : 15, 16
14 Hoz. 2 : 13
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De voorwaarden voor een vreedzame ontwikkeling waren
voor het zuidelijk rijk van meet of gunstiger dan voor het
noordelijke. Al dadelijk omdat hier de onderlinge rivaliteit
der stammen ontbrak. Het zuidelijk rijk beteekent ongeveer :
Juda. Hier dus niet de voortdurende wisseling der koningsdynastieen ; het koningshuis van David bleef aan de regeering.
Verder de aanwezigheid van den tempel met zijne permanente
priesterschap, waardoor de verbastering der religie veel minder
makkelijk voet kon krijgen. En eindelijk de veilige ligging,
verder van Assyrie verwijderd. De beide grootste profeten
van het zuidelijk rijk zijn Jesaia en Jeremia. Hun werk en hun
levensloop hangt zoo nauw samen met de politieke geschiedenis
des lands, dat we ook aan deze laatste eenige aandacht moeten
schenken.
JESAIA

(Waar hier het boek Jesaia ter sprake komt, beteekent dit
alleen Jes. 1-39. De laatste 26 hoofdstukken zijn van de hand
van latere profeten en komen dus later ter sprake. Ook in
de eerste 39 hoofdstukken komen gedeelten voor van de
hand van later levende profeten : Hdst. 12 ; 13 : 1-14 : 23 ;
21 : 1-10 ; 24-27 ; 34 en 35).
Jesaia's werkzaamheid duurde van 740 tot 701. Hij was dus
reeds als profeet werkzaam toen het noordelijk rijk nog bestond.
Toen Damaskus in de handen der Assyriers viel (732), voorspelde
Jesaia ook den val van Samaria 1. Trouwens Jes. 6 :1 geeft
den preciesen datum van zijn optreden : het sterfjaar van
koning Uzzia. Dat was ongeveer 740 v. Chr. Jesaia had toen
een visioen in den tempel dat al dadelijk zijn geheele optreden
karakteriseert : Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen,
zijne heerlijkheid vervult de gansche aarde. Dat is de grondtoon
van Jesaia's prediking. Gelijk bij Amos Gods gerechtigheid en
bij Hozea Gods liefde, zoo staat bij Jesaia Gods heiligheid in
het middelpunt zijner prediking. Hij is een geweldig man. Bij
Jeremia en Ezechiel en ook, hoewel minder, bij Amos en Hozea,
zien we den profeet zelf lijden onder het harde oordeel dat hij
het yolk moet aanzeggen. Jeremia jammert het soms uit. Bij
Jesaia niets daarvan. Als hij eenmaal de goddelijke opdracht
heeft ontvangen, als hij eenmaal de goddelijke majesteit heeft
geschouwd, dan ziet hij niets anders meer ; dan treden ook
zijne persoonlijke gevoelens terug ; dan niets meer van aarzeling
of medelijden noch van eenige terughoudendheid of verstandelijke overweging ; dan is hij de onverschrokkene, principieele, geweldige oordeelsprofeet.
Reeds spoedig na zijn optreden als profeet, bij het uitbreken
1 Jes. 17 ; 1-11 Jes. 28
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van den Syrisch-Efraimietischen oorlog (735 v. Chr.), komt
deze onverzettelijke boeteprediker in botsing met den transigeerenden, weifelenden koning Achaz, gelijk weleer Elia met
Achab botste. Achaz wil hulp zoeken bij Assyrie tegen de hem
bedreigende vijanden ; want „zijn hart beefde gelijk de boomen
des wouds beven voor den wind" 1. Dan komt Jesaia : Vrees
niet, want wat gij vreest zal niet geschieden. Achaz aarzelt.
Jesaia biedt hem een teeken „beneden uit het doodenrijk of
boven uit den hemel" 2 Achaz aarzelt nog. Dan komt Jesaia
zelf met het teeken voor den dag : de Immanuel-profetie 3 In
deze ontmoeting met Achaz aan het begin zijner werkzaamheid
vernemen we reeds zijn program als de negatieve pool zijner
prediking 4
.

.

:

Wanneer gij niet vertrouwt,
dan wordt gij niet gebouwd.

En aan het einde zijner werkzaamheid de positieve tegenpool 5
:

Wie gelooft, zal niet wankelen.

Tusschen deze beide polen bewoog zich Jesaia's prediking
al die jaren door.
Bij Jesaia vergeleken is Achaz een kind, een kind in kracht,
ook een kind in geloof 6 Hij durft het met zijn beetje Godsvertrouwen niet te wagen en koopt de bescherming van Assur
tegen zwaar tribuut 7 en het verlies zijner onafhankelijkheid.
Voor Jesaia staat het vast dat het niet zal oaten. In Jes. 9 : 7-20
(waarbij ook 5: 25-29 behoort), verkondigt hij den val
van Samaria, maar ook Juda en Jeruzalem zullen ondergaan 8 en
het yolk zal in ballingschap worden gevoerd. Achaz werd opgevolgd door Hizkia (waarschijnlijk 727). Samaria viel in 722,
en Hizkia aarzelt of hij zich niet van Assyrie zal losmaken en
aansluiting zoeken bij Egypte, volgens het verlangen der patriottische partij aan het hof. En ook nu houdt Jesaia zijn principieel
standpunt vol. Toen Achaz het verbond met Assur sloot, had
hij zich verzet ; nu Hizkia dat verbond verbreken wil, verzet
hij zich weer 9 beide malen uit hetzelfde motief ; de redding
komt niet door verbonden te sluiten of te verbreken, maar
door vertrouwen op God":
.

,

;

In bekeering en overgave ligt uwe redding,
in stilheid en vertrouwen ligt uwe kracht.

Aanvankelijk houdt Hizkia zich aan Jesaia's advies, maar na
den dood van den Assyrischen koning Sargon (705) vormde
zich onder leiding van Egypte een verbond van westelijke
Jes. 7 : 2 2 Jes. 7 : 10, 11 3 Jes. 7 : 13-16 4 Jes. 7 : 9 5 Jes. 28 : 16
Jes. 3 :4 7 II Kon. 16 : 8, 9 8 Jes. 3 : 1-9; 5 : 13 ; 8 :5-8 3 Jes.
20 ; II Kon. 19 : 20-28 1° jes. 30 : 15

1

6

72

GItSCHIEDKUNDIG OVE1ZICHT

staten
Fenicie, Filistea) tegen Assur, en trok de Assyrische koning Sanherib tegen Juda op 1 . Men zie de prachtige
beschrijving van het aanrukkend leger bij Jesaia 2 Jesaia's
waarschuwingen 3 hadden niet mogen baten. Nadat Sanherib
in het Filistijnenland het Egyptisch leger had verslagen, rukte
hij tegen Jeruzalem op 4 Hizkia zonk de moed in de schoenen
en hij wendde zich tot Jesaia om raad 5 de eenige die in de
algemeene verwarring zijn hoofd niet verloor. En met dezelfde
rustige verzekerdheid waarmee hij het verbond met Egypte
had ontraden, verkondigt hij nu dat Sanheribs toeleg niet zal
gelukken 8 Hoe de redding komen zal zegt hij in vage, ondefinieerbare worden 7 waarbij hij o.a. het prachtige beeld van
den hongerige gebruikt die droomt dat hij eet 8
.

.

,

.

,

,

Gelijk een hongerige droomt dat hij eet,
maar als hij ontwaakt, zoo hongert hem nog ;
gelijk wanneer een dorstige droomt dat hij drinkt
maar als hij ontwaakt, zoo versmacht hij van dorsi ;
zoo zal het zijn met de menigte der volkeren
die den berg Sion bestrijden.

Jesaia kreeg gelijk. Tegen alle verwachting in brak Sanherib
het beleg voor Jeruzalem op. Waarom ? In II Kon. 19 : 35
staat : en het geschiedde in dienzelfden nacht dat de engel des
Heeren uitging en sloeg in de legerplaats der Assyriers 185.000
man. Het tweede verhaal van dit optreden vinden wij in Assyrie,
op het zgn. „prisma van Sanherib". Daar vertelt Sanherib :
,Ik sloot Hizkia als een vogel in de kooi in zijne hoofdstad
bersalimmoe ( = Jeruzalem) op. Ik wierp wallen tegen hem
op, en wie uit de stadspoort wou vluchten, dreef ik terug."
En dan gaat plotseling Sanherib over tot het verhaal van zijn
verdere veroveringen. Daar is dus een lacune. We begrijpen
dat, wanneer we bedenken dat de Assyrische hofschrijver nooit
nederlagen of mislukkingen van zijn machtigen gebieder vertelt.
Er is dus hier een mislukking weggelaten. Welke mislukking ?
Ongetwijfeld dezelfde die in II Kon. 19 bedoeld is met dat slaan
van den engel des Heeren. Nu hebben we nog een derde bericht,
n.l. van Herodotus 9, waar verhaald wordt dat des nachts
veldmuizen kwamen die de pijlkokers, boogpezen enz. van
het Assyrische leger stuk knaagden, zoodat ze machteloos
werden. Nu golden, reeds in de oudheid, muizen als symbolen
der pest, zoodat wij waarschijnlijk bij het slaan van den engel
des Heeren aan een plotseling uitgebroken pestziekte hebben
to denken. Dat pest ook in het O.T. als directe goddelijke werII Kon. 18
2 Jes. 5 : 26-29 en 10 : 28-32
3 Jes. 29 : 15 en 16 ;
30 : 1-17 ; 31 : 1-3
4 II Kon. 18 : 17
5 II Kon. 19 : 1
6 Jes.
10 : 5-19; 14 : 25; II Kon. 19 : 20-34 7 jes. 17 : 12-14; 33 : 1 8 Jes.

29 : 8

9 Herod. II, 141
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king wordt beschouwd, zien we uit I Sam. 5 en II Sam. 24 : 13.
Hoe dit zij : het profetisch woord was bevestigd en Jesaia's
invloed geweldig gegroeid. Het is niet onmogelijk dat de godsdienstige hervorming van Hizkia, de reiniging van den tempel,
de opruiming der „hoogten" en de verwijdering van de goddelijk
vereerde koperen slang I met de zooeven genoemde verlossing
samenhingen, want Jesaia's ijveren voor den Heer omvatte
gaandeweg alle levensterreinen.
Gelijk wij reeds zagen, staat bij Jesaia Gods heiligheid
voorop. Jesaia bedoelt met dat begrip „heiligheid" niet slechts
zedelijke volkomenheid, maar vooral ook Gods verheven
m a j es t e i t, dat zelfs allereerst. Hij is de Heer der heirscharen. Die gedachte van Gods majestueuze verhevenheid
doordringt Jesaia's geheele prediking, waartegenover de menschelijke nietigheid scherp uitkomt. Van zijn verheven woonplaats uit ziet God al dat menschelijk woelen rustig toe 2
en wat op aarde groot lijkt, is bij hem niets. Resin en Pekach,
de koningen van Syrie en Noord-Israel, zijn twee walmende
stukken brandhout 3 ; Assur met zijn gansche legermacht is
als verwaaiend kaf 4 het machtige Egypte is een gebroken rietstaf 5. Al die machten kunnen alleen wat doen, wanneer en
zooals God het wil 6 Want — en deze gedachte wordt door
Jesaia scherper uitgesproken dan door iemand voor hem —
de Heilige Israels is God der geheele aarde ! Hier wordt reeds
het woord van Jezus uit Joh. 4 voorbereid : God is Geest 7
Naar deze Godskennis nu beoordeelt de profeet het doen
van zijn yolk. En dan spreekt het van zelf dat hij, als Amos,
het „gerechtigheid beter dan offerande" laat hooren 8 en dat
hij, als Hozea, den onzedelijken en eigenwilligen godsdienst
veroordeelt 8 maar vooral dit dat hij het oordeel aankondigt
aan alles „wat hoog en verheven is" 10. Tegenover God geldt
slechts ootmoedig vertrouwen. En nu vindt, naar deze maatstaf gemeten, Jesaia den toestand van het yolk zoo, dat het
oordeel vaststaat 11 :
,

;

.

.

,

,

Gij zult wel hooren, maar niet verstaan,
wel zien, maar niet erkennen.

En ook vs. 11 :
. . .. Tot hoelang, Heer ?
En hij zeide : totdat de steden verwoest zijn,
zoodat niemand ze meer bewoont ;
totdat de huizen door de menschen verlafen zijn
en het akkerland tot wildernis is geworden.
II Kon. 18 : 4 ; II Kron. 29 en 30 2 Jes. 18 : 4 8 jes. 7 : 4 4 Jes. 17 : 13
8 Jes. 1 : 10-17 ; 2 : 8,
II Kon. 18 : 21
6 jes. 10 : 5-15
7 Jes. 31 : 3
20 ; 5 : 8-24 9 Jes. 28 : 7-13 " jes. 3 : 1-26 ; 2 : 12-17 ; 9 : 8; 14 :12;
17 : 12-14 11 Jes. 6 : 9
1
5
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Het is dan ook opmerkelijk hoe weinig v er man end
Jesaia's prediking is. Hij gelooft niet aan de mogelijkheid der
bekeering. Trouwens, gelijk wij reeds zagen, in het roepingsvisioen krijgt hij ook niet de opdracht het yolk tot bekeering
te roepen, maar uitsluitend om het oordeel aan te kondigen 1.
Toch zien we in plaatsen als 1 : 16 vlgg. dat zijn prediking een
roepstem tot bekeering wordt. Psychologisch is dat zeer goed
te verstaan : Het oordeel komt vanwege de zonde ; bekeering
wendt het oordeel af.
Prediking en onafwendbaar oordeel schijnen elkander uit
te sluiten. Op den achtergrond van Jesaia's prediking ligt dan
ook een element dat het bovengezegde schijnt te weerspreken.
In Jes. 8 : 11-18 is sprake van een kern, die door het oordeel
niet wordt getroffen, het is de profeet zelf en zijn kring. De
„kinderen" waarvan sprake is, zijn dezelfden als de tevoren
genoemde „leerlingen". Dat is de „rest" die zich bekeert
en voor wie dus het oordeel niet geldt. Die gedachte is ook
uitgedrukt in den zinnebeeldigen naam van Jesaia's zoon :
Sjear-Jasjoeb = de rest bekeert zich. En sedert door Gods
wonderbare beschikking Jeruzalem, de vuurhaard Gods 3,
gespaard bleef en Assurs machtig leger moest aftrekken 4,
weet Jesaia wairom dat is : Jeruzalem is de woning des Heeren 5
en daar zal de Heer zelf den grondsteen leggen voor het nieuwe
Jeruzalem 8 dat vast zal staan boven alle heuvelen 7. Daarheen
zullen de uit het oordeel ontkomenden vlieden, en die daar
wonen zullen „heilig" heeten, gelijk God zelf heilig is 8
Jesaia heeft dus hier, naast Amos en Hozea, een eigen voorstelling van de wijze, waarop het heil komt. Bij Amos vonden
wij het beeld van de z e e f, waarin Israel wordt geschud en
geschift en de goeden van de kwaden gescheiden, en daarnaast
het oorlapje, dat uit den muil van den leeuw wordt gered ;
bij Hozea het beeld van het h u w el ij k : door de lange
verwijdering van den Heer zal Israel weer naar hem terug verlangen, en blijft het yolks dus een geheel ; bij Jesaia vinden we
het beeld van den o 1 ij v e n h o f 3 :
,

,

.

er blijft een nalezing over,
• als bij het afslaan der olijven ;
twee of drie vruchten
boven in den top . . . .

Nu vinden we bij Jesaia nog een nieuw element : den persoonlijken Messias. Aangezien die gedachte bij de volgende
profeten telkens terugkeert, zal het goed zijn daarover te handelen in een afzonderlijk hoofdstuk : Israels heilsverwachting.
1
5

Jes 6 : 8-11
2 Jes. 10 : 20-27
3 Jes. 29 : 1
4 II Kon. 19 : 36
jes. 8 : 18 6 Jes. 28 : 16 7 Jes. 2 : 2 8 Jes. 4 : 2 9 Jes. 17 : 6
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MICHA

Micha is een tijdgenoot van Jesaia. Maar terwijl Jesaia's
werkzaamheid lag in Jeruzalem en aan het koninklijk hof, leeft
Micha, als Amos, op het platte land, waarschijnlijk in de nabijheid van het gebied der Filistijnen. Hij heeft dan ook denzelfden
kijk op het stadsleven als Amos. De „groote" steden, Jeruzalem
en Samaria, zijn voor hem de bron van alle kwaad 1. Daar zijn
de broeinesten van onrecht en geweld 2 ; daar huizen de leugenprofeten, die altijd dat profeteeren waarvoor ze het ruimst
worden betaald 3 daar zetelen de omkoopbare rechters, die
recht praten wat krom is 4 daar vloeit het bloed van duizend
rammen als offer voor den Heer, maar zonder liefde 5 . En nu
vloeit bij Micha de prediking der gerechtigheid van Amos en
de prediking der liefde van Hozea samen tot een dringende
vermaning 6 :
U is medegedeeld, o mensch, wat goed is,
en wat de Heere van u eischt :
rechtvaardigheid en liefde betrachten
en ootmoedig wandelen met uwen God.

Aan Bien eisch beantwoordt het yolk zoo weinig, dat Micha
het oordeel als onafwendbaar moet aankondigen '. Zelfs Jeruzalem zal er bij te gronde gaan 8 :
door uwe schuld zal Sion als een akker worden omgeploegd,
en jeruzalem zal een puinhoop worden,
en de tempelberg eene boschrijke hoogte.

Maar ook Micha is niet uitsluitend oordeelsprofeet. Toch
is bij hem het heil al weer anders dan bij Jesaia. Terwijl volgens
Jesaia Jeruzalem ter elfder ure van den ondergang wordt gered,
en de „rest" daar veilig zal wonen als het vernieuwde yolk,
gaat volgens Micha Jeruzalem werkelijk te gronde. En in stede
van de plaats waar nu de hoogen en machtigen zetelen, heeft
de Heer een onaanzienlijk plaatsje uitverkoren, om middelpunt der vernieuwing te zijn : Bethlehem in Juda, het kleinste
onder Juda's geslachten 9 . Vandaar zal de „Heerscher" opstaan,
die Israel weiden zal. En dat heerschen zal niet meer zijn met
wapengeweld en krijgsrumoer 10, maar uit kreupelen en verstrooiden zal de „rest" bestaan 11, en de Heer zelf zal hun
koning zijn. En dan komt ook Jeruzalem weer tot eere en
macht. Want dat nieuwe geheiligde koningschap zal reiken
„tot de einden der aarde" 12 . Voor de hierin liggende Messiaansche gedachte zie onder : Israels heilsverwachting.
Micha 7 : 14-20 zijn van de hand van een lateren profeet,
die na de ballingschap leefde.
4 Micha 3: 9-11
Micha 1: 5
2 Micha 2: 1.-11
3 Micha 3:
Micha 6: 1-7 6 Micha 6: 8 7 Micha 2: 3, 4 8 Micha 3: 12 9 Micha
5 : 1 10 Micha 5 : 9.-13 11 Micha 4 : 7 12 Micha 5 : 3

1
5
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SEFANJA

Jesaia had verkondigd dat Jeruzalem, de vuurhaard Gods,
door het over Israel komend oordeel niet zou worden aangetast.
En hij had gelijk gekregen. Op wonderbare wijze had God.
Israel verlost. Het was dus, zoo meende men, duidelijk gebleken, dat God het in elk geval opneemt voor zijn „heiligen
berg" en voor zijn yolk. En de Dag des Heeren, waarvan Amos
zulke schrikkelijke dingen had verteld 2 was gebleken een
dag des gerichts voor Israels vijanden, niet voor Israel zelf.
En dat had tengevolge een gerustheid en zelfvertrouwen, waartegen de profeet Micha reeds had gewaarschuwd 3 :
,

De Heer is immers in ons midden 1
ons kan geen onheil overkomen 1

Maar het zou nog erger worden. Ruim 10 jaar na Jeruzalems
wonderbare redding beklom Manasse den troon (690). Tijdens
zijne langdurige regeering steeg de macht van Assyrie aldoor,
en werd (690) Egypte grootendeels door Assur veroverd.
Manasse sloot zich aan bij den machtigen Assyrischen staat.
Om zijne trouw aan zijn machtigen bondgenoot te toonen,
begunstigde hij den Assyrischen godsdienst op in het oog
vallende wijze. In II Kon. 21 vinden wij een lange lijst van
de „gruwelen" waaraan Manasse zich schuldig maakte. Hij
herbouwde de „hoogten", die Hizkia had verwoest ; richtte
altaren op voor de Bags en een heiligen boomstam voor Asjera ;
hij introduceerde het „gansche heir des hemels" in Jeruzalems
tempel ; liet zijne zonen „door het vuur gaan", naar de wijze
der Molech-dienaren ; bedreef sterrenwichelarij en doodenbezwering — kortom, hij voerde dat alles weer in wat de profeten met zooveel ijver hadden bestreden. Dat „door het vuur
laten gaan" van zijne zonen wordt ons overigens ook reeds
van Achaz gemeld 4 en waarschijnlijk wordt in Micha 6 : 7 op
dit heidensch gebruik gezinspeeld. Dat Manasse het overigens
niet liet bij het gewelddadig invoeren van Assyrische godsdienstvormen, maar ook de tegenstanders van deze nieuwigheden hardhandig aanpakte, is II Kon. 21 : 16 te lezen. We
vinden dan ook gedurende de geheele regeering van Manasse
geen enkel profeet genoemd, die zijn stem tegen deze tyrannie
durft verheffen. Blijkens II Kron. 33 : 10 zijn ze er wel geweest,
maar hun stem werd in bloed gesmoord. Eerst nadat Manasse
en zijn in zijne voetstappen tredende zoon van het tooneel
zijn verdwenen, verschijnen de profeten weer. Allereerst
Sefanja. Omstreeks 630 treedt hij op. Reeds het begin zijner
prediking drukt zijne bewogenheid uit over den verdorven
toestand van vorst en yolk, van priester en profeet, van rechter
,

1

II Kon. 19 : 35

2 Am. 5 : 18-20

3 Micha 3 : 11

4 II Kon. 16 : 3
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en oversten. In hartstochtelijke bewoordingen verkondigt
hij den ondergang van Jeruzalem 1. Tegenover de valsche voorstelling van den „Dag des Heeren" stelt hij, evenals Amos dat
had gedaan, den schrik van dien dag, als zelfs de held het uitschreeuwt van angst 2. In bewegelijke woorden somt hij 3 den
zonden- en zondarencatalogus op, waarop niet anders dan het
strafgericht kan volgen. Toch niet enkel oordeel. Het is een
louteringsgericht ; de „rest" die overblijft, zal vertrouwen
op den naam des Heeren, en hem dienen als een eenig man.
Typeerend is dat hij die rest noemt : een deemoedig en nederig
yolk 4 Dat is nawerking van Jesaia, wiens geweldige prediking
tegen al wat hoog en verheven is, in Sefanja naklinkt. Als
type van het „hooge en verhevene" zal ook Assur moeten vallen
en Ninive moeten vergaan 5
.

.

NAHUM

Een tweede profeet die na Manasse's geestelijke tyrannie
over Israel zijn profetisch geluid laat hooren, is Nahum. Maar
het is een gansch ander geluid dan dat van Sefanja. Sefanja
toornde vooral tegen de gruwelen op sociaal en religieus gebied,
door den geweldenaar Manasse teweeg gebracht. In Nahums
profetie waait een andere wind. Geen woord over Juda's zonde,
geen veroordeelen van afgoderij of Baaldienst, geen oordeelsaankondiging als van Amos, Hozea, Jesaia, Micha, Sefanja.
Integendeel : er klinkt een Loon van tevredenheid over Israels
geestelijken toestand, die vreemd afsteekt bij dien der voorafgaande profeten. Tegenover den spot van Amos met Israels
vroomdoenerij, hooren we hier 6
Vier, o juda, uwe feesten,
betaal uwe geloften 1

Dat klinkt inderdaad anders dan het : houdt maar op met
die eigenvvillige vroomheid ; uwe offers behagen mij niet !
Men heeft om die reden wet gemeend dat Nahum behoorde
tot de „broodprofeten", die naar Micha's woord 7 steeds dien
van vrede spreken, die hun het best betaalt. Ik geloof niet
dat dit juist is. Er is blijkbaar iets gebeurd, waardoor Nahums
profetie zoo anders klinkt, dan wij van Israels profeten gewoon
zijn. Inderdaad. Twee gebeurtenissen beheerschen Nahums
profetie : de val van Ninive en de hervorming van Josia. Over
beide moet hier iets worden gezegd.
De val van Ninive is sedert 1924 in een geheel nieuw licht
verschenen. Tot nu toe meenden wij dat Ninive in 606 door
de Chaldeen werd veroverd. Maar in 1924 werd een spijkerschrifttekst uit het Britsch Museum gepubliceerd, met nieuwe
Sef. 1 : 7, 14-18
Sef. 1 : 2-12
2 : 13 6 Nah. 1 : 15 7 Micha 3: 5

1

3 Sef. 3 :

4 Sef. 3 : 12

b Sef,
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en onverwachte gegevens. Uit dien tekst blijkt dat reeds van
620 of Ninive werd bedreigd en dat het in 612 bezweek voor
de vereenigde strijdkrachten van Chaldeen, Meden en Scyten.
De taak der verovering van Assyrie, dat door Egypte werd
geholpen, duurde verscheidene jaren. Het reeds dreigende
gevaar werd in 616 acuut, in 614 begint de aanval op de hoofdstad Ninive, die na twee jaar hardnekkige verdediging in de
handen der belegeraars valt. In die jaren nu valt de profetie
van Nahum. Vandaar zijn krijgslied, waarmee hij aanvangt
en dat tegen de gehate stad is gericht 1 :
Wat zoudt gij tegen den Heer beramen ?
De Heer laat niemand ongestraft 1

Schitterend is Nahums beschrijving van de op Ninive losstormende legers 2 en van Ninive's wanhopigen tegenstand 3.
Straks is de bloedstad verdelgd, het leeuwennest uitgeroeid !
Nahums hartstochtelijke taal en zijn spottend leedvermaak
bewijst dat hij zeker is van Ninive's ondergang. Ook zijn
verwijzing naar den val van het sterke No-Ammon (= het
Egyptische Thebe), dat in 767 eveneens door Gods kracht
was bezweken, en dat nu amechtig Ninive te hulp wil komen,
is vol ingehouden ironie 4 Mogelijk was Ninive al half gevallen
toen Nahum zijn krijgslied zong. Deze situatie verklaart dus
den triomfeerenden toon in Nahums profetie.
Maar er is nog lets in deze profetie dat verklaring behoeft :
dat hij geen woord zegt over Juda's afgoderij, waartegen Jesaia,
Hozea en Sefanja zoo luide getuigden. Dat hangt samen met
Josia's reformatie van den eeredienst 5 Ook daarover is de
laatste jaren een nieuw licht opgegaan. lk bepaal mij bier tot
de algemeene lijnen, met verwaarloozing der bijzonderheden.
(Over allerlei bijzonderheden is trouwens nog veel verschil
van meening).
Na de regeering van de goddelooze koningen Manasse en
Amon beklom Josia als achtjarige knaap den troon te Jeruzalem
(637). Reeds zonder speciale berichten daarover kunnen wij
vermoeden, dat de Jeruzalemsche priesterschap de gelegenheid aangreep om dezen nog jeugdigen achterkleinzoon van
Hizkia in de sporen van zijn overgrootvader te leiden. Wat
hun gelukte. Reeds ongeveer 628 begon de jonge koning met
een religieuze reformatie, die hij gedurende 6 jaar doorzette
en die haar hoogtepunt vond in de proklamatie van een nieuw
religieus wetboek, regelende den nieuwen eeredienst. In
II Kon. 22 en 23 kan men den indruk krijgen, dat de reformatie
met het vinden en invoeren van het wetboek b ego n, maar
er zijn overwegende redenen in verband met het verhaalde in
.

.

1

Nah. 1: 9
II Kon. 23

2 Nah. 2: 1-10

3 Nah. 3:

14-19

4 Nah. 3: 8
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II Kron. 34, om te gelooven dat de promulgatie van dit wetboek
het hoogtepunt en de bekroning zijner reformatie was.
Josia begon dus in 628 met zijne hervormingsmaatregelen.
Hoever die reikten, is moeilijk te zeggen. In geen geval was de
religieuze reiniging van den eeredienst grondig, want als hij
6 jaar later het wetboek des Heeren onder de oogen krijgt (zie
beneden), dan schrikt hij hevig.
Bij die reiniging en herstelling van den tempel gebeurde iets
dat de kroon op het werk zou zetten : de hoogepriester Hilkia
vond een wetboek dat hij aan den schrijver Safan gaf, die
het den koning voorlas. En wat daar te lezen stond greep den
koning zoo aan, dat hij in tegenwoordigheid van priesters, profeten en het gansche yolk dit boek ten grondslag legde aan het
vernieuwde verbond dat hij en het yolk met den Heer sloot,
en beloofde „al de woorden van dit verbond" getrouwelijk
te zullen houden 1. Nu wordt de hervorming van den eeredienst
met kracht doorgezet : alle uitheemsche bestanddeelen worden
uit den tempel verwijderd en in het Kedrondal verbrand 2
We hebben hier voor ons een heelen catalogus van „gruwelen", die sedert Manasse in Juda burgerrecht hadden gekregen. Over de meeste (Baal, Asjera, heir des hemels, heiligen
boomstam, tempelprostituees, woestijngeesten, molochoffers)
is reeds vroeger gesproken. De in II Kon. 23 : 11 vermelde
zonnewagens en zonnepaarden zijn voorwerpen die in den
eeredienst van den Babylonischen god Sjamasj werden gebruikt.
Deze reformatie was niet alleen een religieuze maar ook
een politieke daad ; immers Manasse had dat alles ingevoerd
als vazal van Assyrie ; dat Josia ze liet wegnemen, beteekent
een zich losmaken van Assyrie, dat toen reeds teveel met zijn
vyanden had te stellen, om Josia tot de orde te kunnen roepen.
Verder vinden we in II Kon. 23 : 15, 19, 20 de verrassende
mededeeling dat Josia ook in Samaria, dat reeds bijna 100 jaar
lang een Assyrische provincie was geweest, de hoogtetempels
verwoestte. Daaruit blijkt dat ook in het noorden het Assyrisch
gezag was ineengezakt. Merkwaardig genoeg vinden wij in
de gelijktijdige profetieen plotseling weer de mogelijkheid
geuit van een hereeniging van Juda en Israel 3. Zelfs wordt ons
in Jer. 41 : 4, 5 verhaald hoe in de daarop volgende jaren menschen uit Sichem en Samaria komen om offers te brengen in
den tempel te Jeruzalem ! Onder den indruk dezer blijde verandering in den toestand heeft Nahum zijne profetie gesproken 4 Op deze wij ze wordt verklaarbaar dat hij een anderen
toon laat hooren dan de profeten voor hem.
Nu nog de vraag : wat was dat voor een wetboek, dat door
.

.

II Kon. 22 : 3-23 : 3
2 II Kon. 23 : 4—.14
31 : 1-6 4 Hah. 1 : 12-2 : 2

1

3 Nah. 2 : 2 ; Jer. 3 : 12 ;
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Hilkia in den tempel werd gevonden ? Met zekerheid is deze
vraag niet te beantwoorden. We herinneren ons dat Hizkia
vroeger ook een tempelreiniging was begonnen 1 van denzelfden
aard, doch in de voltooling daarvan misschien werd gestoord
door het dreigend Assyrisch gevaar 2 Josia nam dus het werk
van zijn overgrootvader, dat door Manasse's en Amons regeering volkomen was te niet gegaan, weer op. Hizkia beriep
zich vermoedelijk op een boek, waarin sprake was van toorn
en straf van Gods wege, wegens afgoderij en afval. Misschien
heeft Hizkia wel hetzelfde boek bedoeld dat Hilkia in den
tempel vond. Maar zekerheid daaromtrent is niet te krijgen.
Nu hebben we in het O.T. een boek, waarop de reformatie van
Hizkia en Josia volkomen past : het boek Deuteronomium.
En de vraag doet zich voor of het wetboek dat Hilkia vond,
niet inderdaad Deuteronomium is ? In geen geval het geheele
boek Deuteronomium, hoogstens het belangrijkste gedeelte
van Deut. 12-26. Dit staat in elk geval vast, dat de geest van
Deuteronomium geheel dezelfde is, als die uit Josia's reformatie
spreekt. Die geest zat trouwens sedert Amos in de lucht. Het
is een doorloopende lijn : Am. 5 : 21-25 ; Hoz. 8 : 4-13 ;
Jes. 1 : 10-17 ; Micha 6 : 1-8 ; Sef. 1 : 2-9. In al deze
profetieen klinkt dezelfde toon : Israels godsdienst is verbasterd en eischt Gods oordeel. Uit dezen geest is de kern
van het boek Deuteronomium geboren en zijn ook de hervormingen van Hizkia en Josia ontsproten.
.

JEREMIA

De grootste figuur uit deze periode is Jeremia. Hij werd
geboren tijdens de regeering van Manasse (ongeveer 650),
en profeteerde tijdens Josia (637 —607), joahaz (608), Jojakim
(608-597), Jojachin (597) en Sedekia (597-586). Van geen
anderen profeet hebben we zooveel historische gegevens. Men
zou bijna zijn biografie kunnen schrijven. Eenige kennis van
de tijdsomstandigheden is noodig voor het verstaan van vele
zijner uitspraken. Een kort overzicht over zijn leven en omgeving mope dus voorafgaan.
Bij Jeremia's geboorte was Juda afhankelijk van Assyrie,
zoowel politick als religieus. Toen Jeremia als profeet optrad,
begon de Assyrische troon reeds te wankelen (626). De wanden tusschen de toenmalige groote wereldrijken (Babel, Assyrie,
Medic, het Scytenrijk en Egypte) begonnen te kraken. Dadelijk
bij zijn eerste optreden zag Jeremia dat Jeruzalem en Juda tusschen deze machtige rijken zou worden platgedrukt 3 : het
visioen van den kokenden pot, en hij ziet dat als een straf
voor Juda's zonde 4
:

4

II Kon. 18 : 4 ; II Kron. 29 en 30

1

Jer. 2 : 13

2 II Kron. 18 : 13

3 Jer. 1 : 13-16
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Mijn yolk heeft een dubbele zonde begaan ;
mij, de bron des levenden waters, hebben zij yerlaten,
om zich regenbakken uit te houwen die gebarsten zijn
en die geen water kunnen houden.

Hoofdstuk 2 en 3 bevatten een harstochtelijke aanklacht
tegen Juda's ontrouw en afval, waarbij Jeremia sterk aan
Hozea herinnert. Ook hier het beeld van het huwelijk 1 en
het veroordeelen van den zinnelijken eeredienst 2 Overigens
ook hier dezelfde aanklachten van leugen, bedrog, omkooping
en zedelijke verwildering als bij zijne voorgangers (uitgenomen
Nahum) 3 Toch heeft Jeremia van meet of de mogelijkheid
van bekeering gesteld en een roepstem tot bekeering laten
hooren 4. Waarschijnlijk geschiedde dat mede onder den
indruk van Josia's eerste pogingen om den godsdienst te zuiveren. Immers die hadden plaats in den eersten tijd van Jeremia's
optreden. Jeremia heeft waarschijnlijk geloofd dat deze reformatie het oordeel kon afwenden. Het valt dan ook op, dat
Jeremia na de afkondiging van het wetboek door Josia (621)
tot Josia's dood toe niet meer profeteerde. Hij Wilde afwachten
welke uitwerking deze reform atie hebben zou.
Maar het zou anders uitkomen. In voorbarig vertrouwen
op Gods hulp vanwege de volbrachte hervorming, trok Josia
den naar Babel optrekkenden Farao Necho tegemoet en werd
bij Megiddo gedood S De indruk van verslagenheid was gewel.dig ! Niemand had zooiets verwacht. De profeten hadden altijd
verkondigd : zoekt den Heer en gij zult leven ! Josia had den
Heer gezocht, had de afgoderij uit het land weggedaan, en nu dit !
Daar staat Jeremia weer, die 13 jaar had gewacht en gezwegen.
Ondanks de kortstondige regeering van Joahaz (slechts drie
maanden) spreekt Jeremia het oordeel over hem uit 6 Nog
scherper over Jojakim 7 Het zijn weer de oude zonden : eerzucht en weelde, verdrukking en onrecht. Nu komen voor
Jeremia harde jaren en wordt zelfs zijn leven bedreigd. Bij het
begin van Jojakims regeering begeeft hij zich op goddelijk bevel
naar den tempelvoorhof 8 en houdt een rede, waarvan de hoofdzaak ons bewaard is in Jer. 7 : 1-14. Wat was het geval ?
Door de hervorming van Josia was het aanzien van den Jeruzalemschen tempel sterk gegroeid. In den klimmenden nood
klampte mere zich aan den tempel vast en trachtte men zich te
troosten met de redeneering : God kin zijne heilige plaats
niet prijsgeven, ze is zoowel het politieke als het religieuze
middelpunt der godsvereering. En tegen dat ijdel vertrouwen
komt Jeremia op 9
.

.

.

.

.

:

jer. 2 : 32, 33 ; 3 : 1, 6-13, 20 2 Jer. 2 : 20 3 Jer. 23 : 9-12 4 jer.
II Kon. 23 : 29 6 Jer. 22 : 10 7 Jer. 22 : 13-19
3 : 6-22 ; 4 : 1-4
8 Jer. 26 :2
9 jer. 7 :4
'
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Vertrouwt niet op leugenwoorden, zeggende :
des Heeren tempel
des Heeren tempel
des Heeren tempel is dit 1

Zijn waarschuwing tegen zulke schijnbaar vrome woorden
klonken godslasterlijk en onpatriottisch. Priesters en profeten
gaan hem te lijf. Hij moet sterven, hij heeft tegen God zelf
gesproken 1 . Hij wordt ternauwernood door enkele aanzienlijke Jeruzalemmers gered. Daarop begint weer een gansche
reeks straf- en dreigpredikaties tegen de goddelooze stad, waarin
de offerkultus als eigenwillige godsdienst wordt gebrandmerkt 2
Deze strafbedreigingen zijn waarschijnlijk niet in het openbaar
gehouden, maar door Baruch te boek gesteld, met al de vroegere
tegen Juda gesproken profetieen 3, en in den tempel voorgelezen 4 Wij krijgen n.l. den indruk dat de priesters Jeremia
den toegang tot den tempel hadden ontzegd 5.
Jeremia bereikte zijn doel niet. In plaats dat Jojakim tot
inzicht van zijn zonde kwam, verbrandde hij de door Baruch
geschreven boekrol en trachtte Jeremia en Baruch te dooden.
Jeremia zelf schijnt geen al te hooge verwachting te hebben
gehad van de uitwerking zijner profetieen, althans hij en Baruch
hadden zich tijdig uit de voeten gemaakt 6 Toen vervaardigde
Baruch op Jeremia's bevel een tweede boekrol met denzelfden
inhoud als de eerste, plus nog allerlei nieuwe profetieen 7.
Deze laatste rol bevatte wel in hoofdzaak wat in ons boek
Jeremia staat in hoofdstuk 1-25. Later zijn daar nog allerlei,
ook historische bijzonderheden, aan toegevoegd.
Hoe bitter Jeremia over de hem aangedane beleedigingen
is, blijkt uit zijn harde woorden Jer. 18 : 18-23 en 20 : 1-18.
Jeremia's woord ging in vervulling : in II Kon. 24 wordt verhaald hoe het oordeel over Jeruzalem kwam en een groot deel
der bevolking door Nebucadnezar (beter geschreven Nebucadrezar, zooals het in sommige teksten voorkomt) als ballingen werd weggevoerd (597). Over het armelijk troepje
dat achterbleef, werd Sedekia tot koning aangesteld 8 Jeremia's
taak werd hoe Langer hoe moeilijker. Zoowel in Juda als onder
de ballingen treden in dezen uitersten nood „profeten" op,
om het yolk te troosten met voorspellingen, dat de ballingen
en de weggevoerde tempelschatten spoedig zouden terugkeeren.
In Jeruzalem waren het Hanaja en Semaja 9 in Babel waren
het de profeten Achab en Sedekia die zoo spraken. Zij spraken
naar het hart van het yolk, en voor Jeremia lag hier wederom
de smartelijke taak een verrader zijns yolks te schijnen. Tegen.

.

.

.

,

jer. 26 : 10-12 2 Jer. 7 : 21-23 ; 6 : 20 ; 17 : 1 ; 8 : 18-22 ; 11 : 1-14
Jer. 36 : 1-4 4 Jer. 36 : 8 5 Jer. 36 : 5 6 Jer. 36 : 26 7 jer. 36 : 32
8 II Kon. 24 : 17
9 Jer. 28 : 1 ; 29 : 24
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over deze „heilsprofeten" verkondigde hij het ijdele van al zulke
verwachtingen ; ja zelfs nog erger : ook het armelijke overblijfsel zal naar Babel worden gevoerd 1. Alleen gelaten onderwerping aan den koning van Babel kan het onheil misschien
voorkomen 2 .
De chauvinistische partij was te sterk. Ze wist Sedekia te
• bewegen tot opstand tegen Babel. Weldra trok Nebucadnezar
tegen Jeruzalem op en belegerde de stad 3. In dezen nood
wendt Sedekia zich tot Jeremia om Gods hulp in te roepen.
En nu, in plaats van zich aan de zijde van vorst en yolk te
scharen, spreekt hij, de man die zijn volk en vaderland meer
dan iemand lief heeft, in den naam des Heeren de vreeselijke
woorden 4
Ik heb mijn aangezicht gericht tegen deze stad,
tot onheil en niet tot heil 1
zij zal worden overgegeven in de hand des konings van Babel,
en deze zal Naar met vuur verbranden.

De nood werd al grooter. In radeloosheid vroegen koning
en yolk zich of waarom toch God hen zoo zwaar beproefde ?
En zij herinnerden zich een der bepalingen van het wetboek
van Josia 5, welke niet was uitgevoerd : de vrijlating der
Hebreeuwsche slaven. Snel wordt besloten dat gebod alsnog
te vervullen, om zoodoende den toorn Gods te bedwingen 6 .
En werkelijk : de kans scheen te keeren. Farao Hofra trok in
588 met een groot leger op en Nebuzaraddan moest het beleg
van Jeruzalem opbreken. Het yolk juichtte : de verlossing is
er ! en onmiddellijk h.erriepen ze hun ,vrome" daad, waardoor
naar hun meening de verlossing verkregen was : ze brachten
de vrijgelaten slaven met geweld terug ', wat een harde strafpredikatie van Jeremia uitlokte 8 .
In dezen tijd dat het Babylonisch leger was opgebroken,
wilde Jeremia de stad verlaten 6 , maar hij werd gegrepen en
onder voorwendsel dat hij tot de Chaldeen wilde overloopen,
in de gevangenis gezet. Omtrent de gezindheid van koning en
yolk ten opzichte van Jeremia hebben we nog merkwaardige
staaltjes in Jer. 37 : 17-21 en 38 : 6-13.
Jeruzalem vie!. Aan Jeremia werd. de keus gelaten, of mee
te gaan naar Babel of te Jeruzalem te blijven 10. Straks sleept
men hem mee naar Egypte 11, waar hij zijn boetprediking vruchteloos voortzet 12 .
jesaia had verkondigd dat God zelf Jeruzalem redden zou 13 .
En zoo was het toen ook geschied. Een engel des Heeren had
Jer. 27 en 29 2 Jer. 27 : 12 8 II Kon. 25 : 1 4 Jer. 21 : 10 5 Deut.
15 : 12
8 Jer. 34 : 13-22 9 Jer. 37 : 11
6 Jer. 34 :8 jer. 34 : 11
11 Jer. 43 : 6 12 Jer. 44 : 15, 17 13 Jes. 29 : 1.-8
10 Jer. 39 : 11.-14
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den vijand verdreven 1. De vreugd en de verbazing weren
groot. En op grond daarvan had zich een voort „dogma"
gevormd (vaak ten onrechte het „Jesaiaansche dogme" genoemd)
dat Jeruzalem onverwoestbaar was. Bovendien had Josia den
tempel gereinigd en des Heeren wetboek ingevoerd men
voelde zich dus volkomen veilig, en in zorgelooze gerustheid
riepen volk en priesters als antwoord op alle waarschuwingen :
des Heeren tempel is dit ! geheel tegen Jesaia's bedoeling in.
Dat een gereinigde tempel en een gezuiverde offerkultus zonder
bekeering des harten, in Gods oogen minder is dan niets,
werd gemakkelijk vergeten. Bovendien : ondanks de invoering
van het wetboek waren na Josia's dood Badldienst en sterrekultus weer binnengedrongen en vierde de afgoderij weer
hoogtij.
Jeremia polemiseert dus tegen twee dingen : le tegen het
ijdel vertrouwen op den tempel. 2 en 2e tegen den weder ingeslopen afgodendienst 3. In zijn toorn tegen dat vrome ijveren
zonder hart neemt hij dezelfde houding aan als Amos 4 hij
grijpt terug op de Mozaische periode, den geestelijken bloeitijd van Israel, toen het yolk Gods gunstgenoot was, hoewel
het geen offers bracht 5 Dat is natuurlijk een beroep op het
feit dat Israels geestelijke grondwet, de Decaloog, niet van
offers spreekt : de eenige kultus dien Jahve verlangt, is een
rechte houding jegens God en den naaste. De offerkoeken, waarvan 7 : 18 sprake is, zijn gewijde koeken die in Babel — en
nu ook in Israel — gebruikt werden in den eeredienst der
hemelkoningin, d.i. Istar-Astarte (vgl. 44 : 17). Jeremia zegt
hier dat zij het doen „om" God to tergen. Dat is profetische
zegswijze. Bij de profeten komt dat veel voor, dat ze de uitwerking van de handeling stellen als Joel dier handeling.
Zulke zegswijzen moeten dus niet letterlijk worden genomen
maar als eigen aan den profetischen stijl. Uit 7 : 30-34 zien
wij dat ook de kinderoffers in het Hinnomdal weer waren
ingevoerd.
Maar Jeremia gaat verder dan de veroordeeling van dezen
offerdienst. Reeds Jesaia had aangewezen waar de font lag 6
.

:

Omdat dit yolk mij nadert met den mond,
en mij eert met de lippen,
tervvijl hun hart verre van mij is,
en hunne godsvrucht slecht is,
een van buiten geleerd gebod van menschen . .

Daar knoopt Jeremia aan. Hij zet die lijn voort. Of liever :
gij graaft nog dieper en komt terecht bij het zondig menschenhart, welks diepten God alleen peilen kan 7 en die hij ook
.

1
5

II Kon. 19 : 35
3 Jer. 7 : 16-20
2 Jer. 7 : 1.-15
jer. 7 : 22 6 jes. 29 : 13 7 Jer. 17 : 9, 10

4 Am. 5 : 21-25
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werkelijk peilt 1. Het yolk is in een zondigen t o e s t and
gekomen, die veel erger is dan de zondige d a d e n ; immers
zij kiinnen niet meer anders, zoo min een Koesjiet zijn huid
of een panter zijn strepen kan veranderen 2 Daarmee treedt
een nieuw element Israels profetie binnen, dat ook vroeger
(bij Jesaia en Sefanja b.v.) wel in het onderbewustzijn sluimerde, maar niet tot bewuste uiting kwam : het i n d i v
d u a 1 i s m e. In het algemeen gesproken, treedt tot op Jeremia
op den voorgrond de verhouding van Jahve tot het v o 1 k,
en van het v o 1 k tot Jahve. De enkeling treedt geheel achter
het yolk terug. Zoo kon Hozea zeggen dat Jahve een huwelijk
had gesloten met het yolk als geheel, en als bij Jesaia slechts
een deel aan het gericht ontkomt, dan wordt at deel toch
weer als geheel samengevat in den naam : de „rest" of het
„overblijfsel". En het nieuwe verbond dat den nieuwen tijd
zal inluiden, is wederom een verbond met „het yolk". Bij
Jeremia anders. In 31 : 33, 34 is sprake van de nieuwe wet die
God een iegelijk in zijn binnenste zal schrijven, zoodat zij hem
alien kennen. De nieuwe wet is dus niet meer een buiten hen
liggend gebod dat volbrenging eischt, maar de tot God bekeerde,
persoonlijke wil. Daarmee valt ook weg dat een menschengeslacht om de zonden van het voorgeslacht wordt gestraft,
wat Jeremia op zijne wijze uitdrukt 3
.

Te dien dage zal niemand meer zeggen :
de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten
en de tanden der kinderen zijn stomp geworden ;
want een iegelijk zal sterven om zijn eigene zonde.

Merkwaardig is het veelvuldig gebruik van het Hebr. woord
s j o e b bij Jeremia. De beteekenis van dit woord is tweeledig :
wederkeeren, en : zich bekeeren. Meestal is niet duidelijk
welke dier twee begrippen voorop moet. Vaak vloeien ze
ineen. Men leze : 3 : 1, 12 ; 4 : 1 ; 3 : 14 ; 15 : 19 ; 31 : 22 enz.
Hiermee is op den voorgrond geschoven het persoonlijk
geloof en de persoonlijke verhouding tot God, die aan zoovele
psalmen hun diepreligieus karakter geeft en die in het N.T.
haar hoogtepunt bereikt, geheel losgemaakt van nationale
beperking (Joh. 4).
De groote beteekenis dezer individualiseering zou straks
blijken, als het volksbestaan is opgelost en het Jahvisme zich
handhaven kan in de harten der enkelingen, om straks de Joodsche gemeente te vormen. Want daartoe moest het komen,
ook naar Jeremia's bedoeling. Deze profeet, die allereerst
tot taak heeft om „uit te roeien en te verwoesten, te verderven en te verdelgen" 4 predikt 66k het heil, en hij doet dat
,

1

jer. 11 : 20; 12 : 3

2 Jer. 13 : 23

3 Jer. 31 : 29

4 jer. 1 : 10 ; 9 : 10-16
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in beelden die nauw aansluiten bij die van Hozea 1. Over de
in 23 : 5 verwachte Davidsspruit zie blz. 103.
Jeremia is een geweldige figuur. En hij heeft ook op Israel
een blijvenden indruk gemaakt. Hij behoort tot degenen, die
men met den Messias zelf verwarren kan. Zijn leven was tragisch. Steeds was zijn hand tegen alien en de hand van allen
tegen hem. Tegen zijn zin tot profeet gedwongen 2, moest hij
altijd dat verkondigen, wat hemzelf het meeste pijn deed. En
als hij zijn profetische taak heeft aangevat, krimpt hij soms ineen
van smart over het ontzettende dat hij ziet en vonnissen moet 3
Zijn taal is dan ook soms uiterst hartstochtelijk, gansch anders
dan van den meer oratorischen Jesaia. Jeremia is heelemaal
niet oratorisch, maar juist daarom zoo aangrijpend. Terwijl
de persoon van Jesaia geheel terugtreedt achter zijne oordeelsprediking, als ging het hem zeif niet aan, trilt in Jeremia's woorden de smart van het innig medelijden. Men leze stukken als
8 : 18-22 ; 9 : 1 ; 17 : 22 ; of zijne beschrijving van de groote
droogte in hoofdstuk 14, of zijn medelijden met het veroordeelde Jeruzalem 4, of zijn luisteren naar Efraims boetelied 5
Een van de ontroerendste stukken is 12 : 7-13, waar hij
Jahve's smart beschrijft over het verlies van zijn erfdeel, Israel.
Bij Jeremia is alles gevoelig, teer, persoonlijk. Hij is op zijne
wijze een „lijdende knecht des Heeren".
.

.

OBADJA

Waarschijnlijk was Obadja een jongere tijdgenoot van
Jeremia. Zijn profetie gaat tegen het trotsche Edom, welks
ondergang hij verkondigt. Volgens Klaagliederen 4 : 21 heeft
Edom met leedvermaak Jeruzalems verwoesting in 586 aanschouwd. Ook Ez. 35 en Ps. 137 zinspelen op die vijandige
houding van Edom. Om die reden wordt hun door Obadja
het oordeel aangezegd 6 Vs. 16-21 wordt het oordeel over
Edom verbonden met den komenden „Dag des Heeren" die
voor de volken onheil, voor Israel heil zal zijn.
.

VII — DE BALLINGSCHAP
Toen Israels volksbestaan vernietigd was, kwam vanzelf
de oude maatschappij-vorm : het stamverband, weer naar
voren. In Babel werden de „oudsten" weer de natuurlijke
leiders '. Het contact met het vaderland en de daar achtergeblevenen ging niet geheel verloren 8 Uit de Klaagliederen
blijkt dat het gedeporteerde Israel minder klaagde over slechte
.

Jer. 23 : 1-8 ; 30-33 2 jer. 1 : 6 ; 20 : 7 3 jer. 4 : 19 ; 23 : 9 ; 9 : 1;
15 : 18 ; 20 : 18 4 jer. 15 : 5 5 jer. 31 : 15-20 6 Ob. vs. 1-15 Ez.
8 : 1 8 jer. 29
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behandeling dan over de verwoesting van stad en tempel,
en dat de religieuze vraag : heeft God zijn yolk verstooten ?
het meest pijnigde. Dat de maatschappelijke toestand in Babel
niet slecht was, is hieruit te besluiten, dat, na verkregen verlof
tot terugkeer, slechts een betrekkelijk klein deel der ballingen
daarvan gebruik maakte. Op de overtuiging dat God zijn yolk
niet verstooten ken, was de profetische prediking steeds afgestuit 1. De oordeelsaankondiging der profeten was uitgemaakt
voor ongeloof, gebrek aan vertrouwen op den Heer en gebrek
aan vaderlandsliefde. En nu was ze toch werkelijkheid geworden ! Het was waar gebleken dat God liever geen yolk wil
dan een zondig yolk 2 en uit Israels verwerping was Israels
zonde maar al te duidelijk gebleken. Het was dus waar dat
Israels God een h e i1 i g God is, die de ongerechtigheid der
vaderen bezoekt aan de kinderen. En toen het yolk dat erkende,
was de weg geopend om te doen wat Jeremia geeischt had 3
:

Onderzoekt de wegen der voorgeslachten,
vraagt naar de paden van weleer ;
ziet, wat de goede weg is en bewandelt dien,
zoo zult gu ruste vinden voor uwe zielen.

Nu, in de ballingschap, werd met dien eisch ernst gemaakt.
De oude geschiedenissen van Israels richters en koningen werden
nu in het raam gezet, waarin wij ze kennen. In het Richterboek
het telkens herhaalde : en de kinderen Israels deden wat kwaad
was in de oogen des Heeren en de Heer gaf hen in de hand
hunner beroovers. En dan : toen riepen de kinderen Israels
tot den Heer en de Heer verloste hen uit de hand hunner onderdrukkers. En in het Koningen-boek de nooit ontbrekende
mededeeling dat de koning deed wat kwaad was in de oogen
des Heeren en dat het over hem komend onheil een straf des
Heeren was voor zijne ongehoorzaamheid. Die v e r h a1 e n
bestonden al lang ; het r a am werd er nu omheen gezet.
Zoo kregen de boeken hun eindredactie.
Maar de ballingen bepaalden zich niet tot mijmeren over
het verleden. Ook het heden had zijn eischen. Tempeldienst
en offerkultus waren onmogelijk. Maar wat wel mogelijk was :
gebed, vasten, besnijdenis, sabbatsviering kregen nu vernieuwden nadruk. Het gebed werd gaarne verricht met het aangezicht
naar Jeruzalem 4 Ook het vasten nam steeds grootere plaats
in. In Zach. 8 : 19 is sprake van vasten op verschillende dagen.
Bedoeld worden daar : het vasten op den 9en dag der 4e maand
wegens de verovering van Jeruzalem 5 ; het vasten op den
Ten dag der 5e maand wegens de verbranding van den tempel 6
het vasten op den 3en of 24en van de 7e maand wegens de
.

;

1
4

Am. 7 : 17 ; Hoz. 9 : 3 ; Jer. 27 en 28
2 Am. 9 : 7-10 3 Jer. 6 : 16
I Kon. 8 : 48 ; Dan. 6 : 11 b Jer. 39 : 2 6 II Kon. 25 : 8
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vermoording van Gedalja 1 ; en het vasten op den 10en dag
der 10e maand, omdat toen de belegering van Jeruzalem begon 2
(In onze vertaling moet Zach. 8 : 19 worden gelezen : het
vasten in de vierde en de vijfde en de zevende en de tiende
maand . . . enz.).
Maar men deed meer. Waar de tempeldienst en de offerkultus onmogelijk waren geworden, daar verdiepte men zich
in de heerlijkheden van den vroegeren eeredienst, daar werden
de oude schriftelijke kultuswetten opnieuw geredigeerd, ongeschreven oude gebruiken te boek gesteld, aangevuld en uitgebreid en met de oude verhalen uit de Mozaische periode
tot een geheel verwerkt. Ezra, de schriftgeleerde, gaf aan dit
geheel waarschijnlijk de definitieve redactie. Zoo ontstond
onze Pentateuch. Zoo vermeide men zich — gelijk dat in decadente tijden steeds pleegt te geschieden — in de heerlijkheid
der voorbijgegane dagen en schiep tevens een religieus wetboek,
dat straks, bij de herstelling, als grondslag voor de nieuwe
samenleving kon dienen.

.

De meeste der in den tijd der ballingschap levende profeten
staan min of meer onder den invloed dezer naar het wettische
neigende geestesstrooming.
EZECHI1L

De priester-profeet Ezechiel was de zielzorger der in 597
naar Babel gebracht ballingen 3 Uit dit oogpunt moeten wij
zijn werk beoordeelen. Naar Babylonischen trant geeft hij
veel meer tijdaanduidingen dan de profeten voor hem. Zoo
kunnen wij den duur zijner werkzaamheid nauwkeurig bepalen.
Zijne eerst dateerbare profetie dateert uit 593, de laatste uit
572. Bovendien vinden we in zijne prediking nog een scherpe
scheidingslijn : de verovering van Jeruzalem in 586. *Weir
586 bevatten Ezechiels profetieen meest strafbedreigingen tegen
het goddelooze Jeruzalem 4, na 586 is het doorgaans heilsprediking tot de ballingen met belofte van herstel 5. En ook
daarin gaat Ezechiel zeer stelselmatig te werk : het herstel kan
alleen komen op grond van bekeering. Daarom gaat hfdst.
36 : 16-36 (de bekeering des yolks) aan hfdst. 37 (het herlevingsvisioen) vooraf. (De hoofdstukken 25-32 bevatten stilistisch
prachtige strafprofetieen tegen Tyrus, Sidon, Egypte, enz.)
De door Jesaia gepredikte „heiligheid des Heeren" heeft
doorgewerkt. Het breede roepingsvisioen van Ezechiel 1 is
geheimzinnig majestueus. En in de daarop volgende openbaring wordt de profeet aangesproken met het karakteristieke :
.

II Kon. 25 : 25 jer. 41 : 1
tot 24 5 Ez. 33 tot 48

1

2 II Kon. 25 : 1

3 Ez. 3 : 16--27

1 Ez. 4
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„menschenkind", waarin de majesteit Gods tegenover de
kleinheid des menschen tot uiting komt. De afstand tusschen
God en mensch is ontzaglijk vergroot. En in verband daarmee
dragen de goddelijke openbaringen een gewijzigd karakter.
Visioenen en symbolen spelen in Ezechiels profetie een veel
grooter rol dan bij eenigen profeet voor hem 2 Ezechiel gebruikt
prachtige beelden 3
Onmiddellijk na den val van Jeruzalem verandert Ezechiel
van houding. Vermaning en vertroosting treedt nu in de plaats
der strafbedreiging. Hij volgt daarbij den weg door Jeremia
gewezen : de bekeering van de enkelingen is het uitgangspunt
voor geestelijk en maatschappelijk herstel 4 Hoe persoonlijk
en hoe principieel hij dat bedoelt, blijkt b.v. uit plaatsen als
36 : 26 : „ik zal u een nieuw hart schenken en een nieuwen
geest in uw binnenste geven ; ik zal het steenen hart uit uw
lichaam verwijderen en u een hart van vleesch schenken".
En als dan straks Israel en Juda uit den dood zullen zijn
opgestaan (hfdst. 37) — het woord „dood" is in het O.T.
de gewone aanduiding voor ballingschap dan zal in het
heilige land een ideale toestand worden geschapen waarvan
niet het koninklijk paleis maar de tempel het middelpunt
zal zijn 5 Van onder den tempel vloeit het levenswater dat
het gansche land met al wat er op is, gezond maakt 6 Zoo is
dan volgens Ezechiel de vernieuwde vroomheid ten nauwste
aan den tempeldienst en den offerkultus verbonden en daardoor staat deze groote profeet op de grens tusschen Israel en
het Jodendom.
.

.

.

.

.

DEUTEROJESAIA

De 70 jaren van ballingschap waarvan Dan. 9 : 2 gewaagt,
moeten worden beschouwd als een rond getal. In 597 vond de
eerste wegvoering plaats, in 586 de tweede, en in 538 gaf Cyrus
verlof tot den terugkeer. Maar reeds Jeremia plaatst de „70
jaren" tegenover de meening der ballingen dat ze binnen twee
jaren zouden terugkeeren 7 . Vandaar dat Jeremia hun den
raad geeft in Babel huizen te bouwen en zich voor langeren
tijd te installeeren ; want het vreemde land zal voor langen
tijd hun woonplaats zijn 8
In 539 veroverde de Persische koning Cyrus (Kores) Babel.
De strijd tusschen Perzen, Meden en Lydiers had het al aangekondigd, en onder de ballingen verschenen weer de „stormvogels", de profeten, om te getuigen van het naderend gericht.
.

EZ. 2 : 1 2 Ez.2 : 9-15 en23 ; 4 : 1,4, 8, 9, 10 ; 5 : 1 ; 8 :2-12; 16 ;
17 : 1-15 enz. 3 Ez. 17 : 22; 19 :2-14; 22 : 17, 18; 24 : 6 ; 24 : 15-24;
27 : 3 ; 29 : 3 ; 31 : 1-8 ; 37
4 Ez. 18 : 1-25 5 Ez. 40-48 6 Ez. 47
7 Jer. 28 : 3
8 Jer. 29 : 5
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Hun namen kennen we niet, doch van enkele hunner hebben
we geschriften over, die later aan het boek Jesaia zijn gehecht 1,
of tusschen Jesaia's profetieen zijn ingelascht 2 Uit Jes. 21 : 11,
12 blijkt met hoe groote spanning deze „wachters" het naderend
gericht over Babel verbeidden, en Jes. 13 : 1-14 en 21 : 1 —10
getuigt van hun z e k e r h e i d dat de verdrukker zal vallen.
Reeds wordt het in het „perfectum profeticum" (zie blz. 63)
verkondigd 3 gevallen is Babel, gevallen !
Een dezer profeten, van wiens hand in elk geval Jes. 40-55
is, zijn we gewoon aan to duiden als „Deuterojesaia" ( = tweede
Jesaia).
Hier wordt de ballingschap en de verwoesting niet voorspeld, maar als bestaande ondersteld. Van dien toestand gaat
de profeet uit. Toon, taal en inhoud wijken ook merkbaar
van de eerste 39 hoofdstukken af. Vandaar dat deze groote
onbekende als Deuterojesaia wordt aangeduid.
Men heeft hem wel, en niet ten onrechte, den „evangelist
van het Oude Verbond" genoemd. Hij treks de lijn van de
„aanbidding in geest en waarheid", die reeds bij Amos zich
uitsprak, en door Hozea, Jesaia, Micha en Sefanja was voortgezet, door. Hij ziet de verlossing des yolks als nabij, maar
verwacht er alleen heil van als ze gepaard gaat met een innerlijke bekeering der ballingen. Zijne profetie is dus tweeledig :
le de aankondiging der naderende verlossing, en 2e de roep
tot bekeering, waaraan zich als derde aansluit de verkondiging
van den komenden heilsstaat als samenvatting van het herstelde
yolk, als een rijk van vrede, dat de gansche wereld omvat.
De zekerheid der verlossing rust bij hem hierin, dat hij in
het schudden van Babels machtige muren de hand des Heeren
speurt. En als de Heer optreedt, wie zal het keeren ? Daarom
begint hij zijn verlossingslied aanstonds met de schildering
van des Heeren ontzagwekkende kracht 4 Van hem moet het
heil komen ;• het yolk is machteloos 5 Maar de Heer heeft
niemands hulp noodig 6 hij zal het alleen doen '. Mocht Israel
vreezen voor Babels machtige goden, dan zingt de profeet
hun zijn spotlied voor op de macht dezer „niet-goden een
der schitterendste stukken uit het O.T. 8 Deuterojesaia is
de eerste die met ronde woorden zegt 9
.

.

.

,

.

:

Ik alleen ben de Heer,
buiten mij is er geen God.

En als Israel vraagt hoe het kan dat zulk een machtig God zijn
yolk niet heeft kunnen beschermen tegen het ongeluk, dan
zegt hun de profeet, dat het niet Gods onmacht was maar Gods
Jes. 40-66
3 Jes. 21 : 9
2 Jes. 13 : 1,-22 ; 14 : 1-21 ; 21 : 1-17
Jes. 40 : 12-31 5 Jes. 41 : 14 ; 42 : 18-25 6 jes. 41 : 21-29 7 Jes.
43 : 1-13 8 Jes. 44 : 6-19 ; 46 : 1-7 9 Jes. 45 : 5
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wil, dat het yolk in ballingschap ging 1. Er is in de geheele
wereld niets dat hem kan weerstaan, ja, er gebeurt in de wereld
niets zonder zijn wil. Ook Cyrus, de Perzische koning, is niets
anders dan een werktuig in zijn hand 2 en de machtige goden
van Babel bukken voor hem in het stof 3 En omdat de zaak
zoo staat, is de redding gewis, en eischt de profeet dat men
alvast den heerweg van Babel naar Kanaan gereed zal maken,
waarlangs de Heer zijne verlosten zal voeren 4
Maar dat kan alleen met het verloste yolk. En een verlost
yolk beteekent voor dezen profeet een b e k e e r d yolk 5
Dat nieuwe Israel krijgt den eeretitel : „Knecht des Heeren" 6
in wien God zich verheerlijken wil. Deze titel heeft hierom
zooveel moeilijkheden voor de verklaring, omdat daarnaast
in een heele rij teksten de „Knecht des Heeren" duidelijk van
Israel is onderscheiden. Over deze teksten is nader te spreken
bij het Messianisme.
,

.

.

.

,

VIII — DE NA-EXILISCHE PERIODE
EZRA en NEHEMIA

Reeds in het eerste jaar zijner regeering (538) gaf Cyrus aan
de Joden (na de ballingschap spreekt men van Joden, d.i.
Judeers, v6Ordien van Israelieten) verlof tot terugkeer naar
hun land en tot den herbouw van den tempel 7 Onder leiding
van Jesua en Zerubbabel werd een begin gemaakt met het
herstellen van den tempel 8 maar de rechte animo was er niet,
zoodat de profeet Haggai het yolk moet aansporen om
voort te gaan 9 Wat inderdaad succes had 10 . Weer kwam er
stagnatie 11 , maar Darius, sedert 522 koning der Perzen, geeft
opnieuw verlof om den bouw voort te zetten. De hoogepriester Jesua en de stadhouder Zerubbabel, een nakomeling
van David, zetten de schouders onder het werk, en zoowel
Haggai 12 als Z a c h a r i a 13 verlevendigden de hoop van het
yolk op een spoedig herstel der oude glorie door Zerubbabel
aan te wijzen als den toekomstigen koning over het vernieuwde
yolk. En ze doen dat in Messiansche termen ter uitdrukking
van de gedachte dat de langverbeide heilseeuw eindelijk is
aangebroken. De herstelde tempel kon in 516 worden ingewijd,
20 jaar na den terugkeer.
Maar de door Haggai en Zacharia aangekondigde heilseeuw
bleef uit. Zerubbabel, in stede van op te treden als de Messiaansche koning, verdwijnt zwijgend van het tooneel.
.

,

.

Jes. 48 : 9-11 ; 54 : 7 2 jes. 41 : 2-4; 44 : 28; 45 : 1 8 Jes. 46 : 1
Jes. 40 : 3, 4 5 jes. 51 : 1 en 7; 52 : 11; 55 6 jes. 41 : 8, 9; 42 : 19;
44 : 1, 2, 21 ; 45 : 4 ; 49 : 3 7 Ezra 1 : 1 ; 6 : 3 8 Ezra 3 : 8 9 Hag.
1 : 2-8 10 Ezra 5 : 1, 2 n Ezra 5 : 3—.17 12 Hag. 2 : 21-24 18 Zach.
3 : 8 ; 6 : 9 vlgg.
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Van de halve eeuw die nu aanvangt (516-458), hebben
we geen andere berichten dan de profetie van Mal e a c h i.
„Maleachi" is geen eigennaam ; het woord beteekent „mijn
bode" (vgl. Mal. 3 : 1). Maar omdat men meende dat de schrijver met dien bode zich zelf bedoelde, en men zijn naam niet
kende, maakte men van Maleachi een eigennaam, en beschouwde
hem als schrijver van het profetisch boek. Hij leefde ongeveer
470 —460. Hij treedt op als boetgezant tegen allerlei misbruiken, die later door Ezra zijn afgeschaft : het brengen van onwaardige offers op het altaar 1, de gemengde huwelijken 2 en de
onbekeerlijkheid des yolks 3 Maleachi heeft zeer eigenaardige
stilistische wendingen. Hij spreekt graag in vraag- en antwoordvorm : de vraag van het yolk en het antwoord van God. Over
de zonden des yolks zal Gods oordeel komen, en voOr dat
oordeel de komst van Elia 4 Door dat oordeel zal Israel worden
gelouterd en zal het onderscheid openbaar worden tusschen
hem „die God dient en die hem niet dient" 5 Hoezeer hier
overigens de priesterlijke en de profetische lijn samenloopen,
blijkt uit plaatsen als Mal. 3 : 10. In 3 : 1 wordt gezegd dat
vsziOr den grooten gerichtsdag de „bode" komt, met bijvoeging
dat die bode zal zijn de „engel des verbonds". Een later schrijver — want 4 : 5, 6 zijn van een latere hand — noemt den
naam van dien bode : Elia. Mozes en Elia golden bij de latere
Joden als de grootste profeten der oudheid (waarschijnlijk
werkte daarbij mee dat zij op ongewone wijze de aarde verlieten), en nog in Jezus' dagen verwachtte men hun wederkomst. Het zijn ook de typische vertegenwoordigers van
„Wet en Profeten" 6 Ook Openb. 11 : 3 —14 ziet blijkbaar
op Mozes en Elia.
In Perzie kwam in 464 koning Artaxerxes (Artachsasta)
aan de regeering. Dan beginnen ook onze berichten weer met
de mededeeling dat de in Palestina wonende bevolking, die
ook reeds bij den tempelbouw moeite had gegeven 7, nu weer
trachtte den bouw der muren te beletten 8 Het is dus voldoende
duidelijk waar het haperde : rivaliteit tusschen de in Palestina
achtergeblevenen en de uit de ballingschap teruggekeerde Joden.
Uit Jer. 41 : 5 blijkt dat die achtergeblevenen reeds spoedig
na de wegvoering de tempelplaats weer in zooverre herstelden,
dat men er offeren kon. Ook waren er weer priesters aangesteld 9 Er was dus, bij den terugkeer der ballingen te Jeruzalem, reeds zoo iets als een tempeldienst (vgl. ook Ezra 4 : 2).
Toen kwamen de ballingen uit Babel en begonnen altaar en
tempel te „herstellen" 10. Het spreekt haast vanzelf dat daaruit
.

.

.

.

.

.

Mal. 1 : 7, 8, 13, 14 2 Mal. 2 : 10-14 3 Mal. 3 : 6-8 4 Mal. 4 :5
Mal. 3 : 18 6 Matth. 11 : 14 ; 17 : 10 ; Joh. 1 : 21, 25 Ezra 4 : 1 vv.
8 Ezra 4: 8-16
9 Klaagl. 1: 4 10 Ezra 3
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botsingen moesten ontstaan met de achtergeblevenen, wier
offerkultus evenmin „zuiver" was als hun maatschappelijk
leven. Men zie slechts Ezra 9 en 10 over de gemengde huwelijken. Misschien is Jes. 66 : 3 eveneens een veroordeeling van
den offerdienst der achtergeblevenen. Vgl. Jes. 65 : 2-7 ;
57 : 3-13.
Dan komt in 458 de wetgeleerde Ezra met een volmacht van
den Perzischen koning naar Jeruzalem 1, en grijpt krachtig in.
In Ezra 8 : 32 wordt de aankomst van Ezra te Jeruzelem gemeld.
Maar de in Ezra 9 en 10 gemelde maatregelen tegen de heidensche vrouwen komen pas veel later. Eerst worden, in samenwerking met den in 445 uit Perzie gekomen hofbeambte Nehemia
de muren en poorten der stad herbouwd 2 de toestanden in
de Joodsche gemeente gezuiverd 3, en het nieuwe wetboek
afgekondigd 4. Het wetboek, dat Ezra voorlas 6 vormt thans
een deel van den Pentateuch : vooral de priesterlijke wetten.
Het is dus later met andere wetten vereenigd. Tot welke drastische maatregelen Nehemia soms zijn toevlucht nam, vertelt
ons Neh. 13 : 21, 25, 28.
De hierboven gegeven volgorde der feiten is aanvechtbaar,
evenals elke andere. Er bestaat omtrent het geschiedkundig
verloop dezer periode nog veel onzekers.
,

,

DE LAATSTE PROFETEN

Over Haggai en Z a char i a spraken we reeds bij
den tempelbouw. Zij traders ongeveer 520 op. De profetieen
van Zacharia omtrent den Messiaanschen tijd zijn gegeven in
den vorm van nachtgezichten, wat er een apokalyptisch-geheimzinnig karakter aan geeft. Hfdst. 9-14 zijn waarschijnlijk van
een nog later levend profeet, wiens naam ons onbekend is.
De eerste twee nachtgezichten 6 zijn in zich zelf duidelijk.
Het derde is merkwaardig vanwege de zich daarin uitsprekende
verwachting dat Jeruzalems muren niet meer zullen worden
herbouwd en dat die herbouwing ook niet noodig is, omdat
de Heer zelf de stad tot een muur zal zijn. De boeken Ezra
en Nehemia met hun verhaal van den herbouw der muren
kunnen ons leeren hoe spoedig die verwachting ijdel bleek.
Het 4e gezicht 8 leert dat de gereinigde gemeente voor alle
aanvallen van buiten veilig zal zijn. Het 5e 9 dat voortaan het
koningschap en het hoogepriesterschap de beide zuilen zijn,
waarop het vernieuwde Israel rust. Het 6e en 7e gezicht beveelt,
de als vrouw gepersonifieerde zonde die nog in het land aanwezig is, te verwijderen, opdat de vloek (de boekrol in 5 : 1)
het niet treffe. En ten slotte het befaamde gezicht der 4 paarEzra 7 2 Neh. 4 en 6 8 Neh. 13 4 Neh. 8 5 Neh. 8 :2 vv. ° Zach.
1 : 7.-21 7 Zach. 2 : 1-9 8 Zach. 3 : 1.-7 ° Zach. 4 1.-10
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den, dat aansluit bij het eerste visioen en als raam voor den
geheelen visioen-cyclus dient : de komst des Heeren (vgl.
Openb. 6 : 1-8).
Met zekerheid is niet te zeggen in welken tijd J o e 1 leefde.
Het meeste schijnt te pleiten voor den tijd na Ezra, vooral
wanneer men aanneemt, dat in zijn boek oud materiaal is verwerkt, dateerend van voor de ballingschap. Grondslag voor
het boek is de schitterende en plastische beschrijving van een
sprinkhanenplaag 1. Daar sprinkhanenplagen in Palestina telkens
voorkwamen, is daaruit natuurlijk niets te besluiten omtrent
den tijd van ontstaan van het boek Joel. De beschrijving is
zoo plastisch dat men geneigd kan zijn, het voor een symbool
te houden van een optrekkend leger, doch er zijn werkelijke
sprinkhanen bedoeld. Joel gebruikt die plaag als zinnebeeld
van den komenden oordeelsdag, den Dag des Heeren 2 En
naar aanleiding daarvan roept hij het yolk op tot boete en
bekeering 3 De rol die daarbij het altaar en de priesters spelen,
bewijst dat deze profeet niet past in den tijd van Amos-Sefanja.
Ook is de „Dag des Heeren" bij hem weer — anders dan bij
Amos — heil voor Israel, gericht over de volkeren 4. Die
dag wordt aangekondigd door geweldige teekenen aan den
hemel en de uitstorting van Gods geest 5
.

.

.

Even onzeker is de dateering van het boek H a b a k u k.
De vraag wordt beheerscht door de onzekerheid of in 1 : 6
moet gelezen worden Chaldeen of Kittiers ( = Grieken).
In het laatste geval dateert deze profetie uit den tijd van Alexander
den Groote, wiens vermetelheid 6 wordt gelaakt. Hij zal vanwege zijne hebzucht, zijn overmoed en afgoderijen vallen
En
dan volgt het lied van het geloofsvertrouwen van hem die
zich bij den Heer geborgen weet 8
'.

.

Het boek Jona dat ook in den na-exilischen tijd is ontstaan, is eigenlijk geen boek van een profeet. Dat verhaal van
Jona's wedervaren dateerde reeds van eeuwen her, want de
profeet Jona, de zoon van Amittai, leefde volgens II Kon. 14 : 25
tijdens de regeering van Jerobeam II (750). Maar de schrijver
van het boek Jona haalt die geschiedenis weer op met zeer
bepaalde bedoeling. Tegenover de nationale bewustzijnsverenging en de afsluitingszucht der Joden na Ezra, stelt de
schrijver de geschiedenis van Jona ten voorbeeld. Immers
uit dat verhaal blijkt dat Gods barmhartigheid veel verder
reikt dan het afgesloten troepje Joden in Palestina. Om dat
Joel 2 : 1-11 vgl. Openb. 9 : 3 —11 2 Joel 2 : 1, 2, 11 3 Joel 1 : 13,
14 ; 2 : 12-18 4 Joel 3 : 1-21 5 Joel 2 : 28-32 6 Hab. 2 : 4 7 Hab.
2 :6-20 8 Hab. 3
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goed te doen uitkomen, stelt de schrijver de vroomheid der
heidensche zeelieden 1 en der Ninevieten 2 in een helder
licht tegenover de ongehoorzaamheid van Jona, die meende
dat het heidensche yolk niet waard was dat hun de genade
van Israels God gepredikt werd 3 Tegenover den hardvochtigen
Jona die om zijn eigen positie te redden de stad zou willen
verdelgen 4 komt Gods barmhartigheid, zelfs jegens de dieren,
duidelijk uit 5 . De strekking van dit boek is dus dat Israel
tot taak heeft de volkenwereld te bekeeren tot Israels God
en niet zich angstvallig op te sluiten in eigen beperkten kring.
Die uitbreiding van de heilsprediking tot de heidenwereld is
blijkbaar ook de oorspronkelijke bedoeling van „het teeken
van Jona", waarvan Jezus spreekt in Matth. 12 : 39 vlg. ;
16 : 4 ; Luk. 11 : 29 v.v.
.

,

In zekeren zin is het boek Ester een tegenhanger van
het boek Jona. Terwijl het boek Jona een sterk universalistischen
trek vertoont, is Ester geschreven vanuit den partikularischen
Joodschen geest. Het is een typisch oostersch verhaal : de
levendigheid van voorstelling, de snelle wisseling van tafereel,
vooral de geraffineerde vertelmanier, waarbij het beslissend
moment telkens nog even wordt verschoven om de spanning
bij de hoorders (lezers) te vergrooten, de overdrijvingen naar
alle kanten, de groteske teekening van figuren als Haman e.d.
zijn alle kenmerken van oosterschen verteltrant.
De naam van den auteur is onbekend. Ook de tijd van ontstaan is niet met zekerheid aan te duiden. Mogelijk is het een
der jongste boeken van het O.T. waarin oud materiaal is verwerkt. Het boek is waarschijnlijk geschreven om den oorsprong
van het Purimfeest te verklaren. Eigenaardig is dat de naam
van God er, blijkbaar opzettelijk, Been enkele maal wordt
genoemd, ook niet als daartoe alle aanleiding zou zijn. In
4 : 14 wordt by. gezegd, dat, als Ester weigert de belangen
der Joden te behartigen, deze dan „van andere zijde" hulp
zullen erlangen. Dat „van andere zijde" is een in het O.T. ongebruikelijke eufemisme voor „God". Met koning Ahasverus
wordt bedoeld Xerxes, die van 486 tot 465 regeerde. Men
heeft wel gemeend dat het boek Ester een in historischen vorm
gekleede Babylonische mythe is. Mordechai zou dan beantwoorden aan den Babylonischen god Mardoek, en Ester aan
de godin Istar ; Haman en Vasti zouden namen zijn van Elamietische goden. De mythe zou dan vertellen hoe Elamietische
goden het tegen Babylonische hebben moeten afleggen. Maar
het verhaal is uit een dergelijke onderstelling in het geheel
niet te verklaren.
1

Jona 1: 14

2 Jona 3: 5

8 Jona 1: 3 4 Jona 4: 2 5 Jona 4 : 11
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Meer zekerheid dan omtrent de zooeven genoemde boeken,
wat betreft den tijd der opteekening, is er aangaande het boek
D a n i e 1. Het is geschreven in den Maccabeentijd, toen
Antiochus Epifanes zijn schrikbewind voerde (165 v. Chr.).
De schrijver van het boek heeft een oud geschrift, dat over
Daniel handelde en in het Arameesch geschreven was, omgewerkt, uitgebreid, en het den vorm eener profetie gegeven.
Bedoeling is : zijne tijdgenooten te sterken in den zwaren
strijd door hen te wijzen op Gods wonderbare hulp in tijden
van nood. De eerste 6 hoofdstukken verhalen hoe Daniel
en zijne vrienden naar Babel worden gevoerd en hoe ze daar
hun God dienen. Hoofdstuk 7 tot 12 beschrijven visioenen van
Daniel betreffende den ondergang van Babel, de verlossing
van Israel, de daarop volgende verdrukking door Perzische
en Grieksche overheerschers tot Alexander den Groote en
Antiochus Epifanes toe. De vier dieren 1 zijn het Babylonische,
het Medische, het Perzische en het Grieksche Rijk. Het boek
beschrijft dus in symbolische kleuren de geschiedenis eener
periode van bijna 400 jaren. Hoe dichter bij den tijd van Antiochus Epifanes, hoe vollediger en nauwkeuriger de symbolische
aanduidingen zijn. Zoo ziet Dan. 7 : 25 en 12 : 7 duidelijk op
het door Antiochus uitgevaardigde verbod van den Joodschen
eeredienst gedurende ongeveer 3 jaar (een „tijd" is = een
jaar). Na den tijd der verdrukking komt het eindgericht
en daarna de Messiaansche eeuw 2
Het boek Daniel is daarom niet zoo zeer een profetisch
als wel een apokalyptisch boek, d.w.z. een boek dat niet opwekt
tot bekeering, maar tot geduldig wachten op het eindgericht,
waarover onthulling (= apokalypse) wordt gedaan.
.

IX — ISRAELS HEILSVERWACHTING
DE HISTORISCHE ACHTERGROND

Bij de bespreking der verschillende profeten heb ik opzettelijk het Messianisme ter zijde gelaten, om dat beter als een
gesloten geheel te kunnen behandelen. Het Messianisme is
een onderdeel van Israels heil4verwachting, waarover reeds
vroeger een en ander werd opg4rkt. Men kan misschien zeggen dat het de bekroning ervan is. Ons doel is hier aan te toonen
hoe de v or m der heilsverwachting, en dus ook die van het
Messianisme, vast zit aan allerlei historische gegevens. Op
die manier valt het beste verklarend licht op de zgn. „Messiaaansche" teksten.
In de laatste jaren is er op gewezen van hoe groote beteekenis
de oude cultus voor de ontwikkeling van de eschatologische
Dan. 7

2 Dan. 7 : 9—.14

PLAAT VII

DE BERG GERIZIM

KANAANEESCHE MUUR TE JERICHO

PLAAT VIII

a—

VEREERING VAN DEN BABYLONISCHEN ZONNEGOD

b ASTARTE-BEELDEN (blz. 4)
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verwachting moet geweest zijn. Evenals in Babel het Nieuwjaarsfeest het telkens herhaalde troonsbestijgingsfeestvan
den koning is geweest, zoo zou in Oud-Israel het Nieuwjaarsfeest zijn opgevat als het troonsbestijgingsfeest van Jahve. Het
zou zijn de vernieuwing van het verbond en tegelijk het bewerken van het hell voor het nieuwe jaar. Daaruit zouden dan
te verklaren zijn de troonsbestijgingspsalmen van Jahve, zooals
wij die vinden in Ps. 47, 93, 95-100 enz. Hier wil men vinden
de geheele terminologie, die ook bij de heilsverwachting wordt
aangetroffen. Wat niet in het nieuwe jaar tot stand kwam,
bleef men verwachten van de toekomst, en zoo ontstond de
eschatologie. Waarom ontstond zij nu wel in Israel en niet in
Babel, waar er toch ook een troonsbestijgingsfeest op Nieuwjaar
gevierd werd ? Dit ligt aan het eigenaardige, het geheel bijzondere
van Israels Godsvereering, aan het specifieke van het Jahvisme.
Hiertoe droegen bij zoowel de bijzondere leidingen van het
yolk als de werkzaamheid der profeten. Deze theorie vond evenwel bestrijding, zoowel in haar geheel als in haar onderdeelen.
(Eissfeldt, Pap, Baumgartner e.a.). Er zit inderdaad teveel
constructie in. In het voor-exilisch Israel is niets positiefs
bekend omtrent een nieuwjaarsfeest. De door Mowinkel als
„troonsbestijgingsfeest" aangehaalde psalmen zijn goeddeels
gewrongen verklaard. Zelfs in de na-exilische periode is er
van een nieuwjaarsfeest in Israel in het O.T. eig. geen sprake.
In het na-exilisch Jodendom begon het op te komen en bestaat
tot heden toe voort. Vgl. bl. 65.
Vroeger merkten we reeds op hoe Israels verlossing uit
Egypte den stempel heeft gedrukt op Israels religie. Dat de
kern van Israels religie, het profetisme, dien invloed eveneens
ondervond, spreekt haast van zelf. Bij den uittocht uit Egypte,
die vele eeuwen later nog werd bezongen als „de" machtdaad
des Heeren, ontving het yolk van den verlosser-God de dubbele
belofte : Ik zal uw God zijn, en : Gij zult gaan naar een land
vloeiende van melk en honig om dat erfelijk te bezitten. Deze
dubbele belofte was de grondslag voor de „verbonds"-sluiting
bij den Sinai. Deze twee, verlossing en belofte, zijn de karakteristika van Israels godsdienst gebleven. Als het donker was
en moeilijk in Israels nationale leven, dan herinnerde men
zich Gods uitverkoren yolk te zijn, herinnerde men zich ook
de belofte van goddelijke hulp tot het heerlijk einde was bereikt.
Maar het ging Israel als zijn aartsvader Abraham : in het
land waar God hem zegenen zou, kwam hongersnood in plaats
van voorspoed 1. Het land van melk en honig werd slechts
na zwaren strijd hun eigendom, en toen het grootendeels hun
eigendom was, dreigde nog het gevaar aan alle kanten : FilisGen. 12 : 10
Inleiding tot den Bijbel I
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tijnen, Midianieten, Kanafinieten. De besten onder Israel zagen
hoe dat kwam : gehoorzamen is beter dan offerande en opmerken is beter dan het vet van rammen 1. En zij begonnen van
bekeering te spreken. Maar de groote massa wilde den anderen
kant uit, en zich zonder bekeering vrijvechten en zij eischten :
geef ons een koning ! Het eerste koningschap mislukte. Toen
kwam Davids glorieuze regeering, en velen meenden dat eindelijk
Gods beloften in vervulling gingen. Het zou anders uitkomen.
De rijkssplitsing na Salomo was het begin van het einde. De
geschiedenis der beide rijken geeft met enkele zwakke uitzonderingen een droevig beeld, sterke tegenstelling met wat
men zich van Gods yolk in het beloofde land had voorgesteld.
Jahve scheen de God van Israel, zooals Kamos de god der
Moabieten en Dagon die der Filistijnen was. Van een wereldregeering met Israel als middelpunt was niets te merken. En
bij elken nood troostte Israel er zich mee, dat God zijn yolk
niet ken loslaten, omdat het zijn yolk was, en dat hij ten slotte
wel uitkomst zou geven, zoodra de „Dag des Heeren" kwam !
Want onder den druk en de versmaadheid had zich bij Israels
chauvinisten (de groepsprofeten) geleidelijk een voorstelling
gevormd die zich kristalliseerde tot den „Dag des Heeren" :
dag van oordeel voor de volken, dag van verheerlijking voor
Israel. Hoe donkerder het heden, hoe verder weg die lichtende
toekomst lag. Zoo kreeg ze geleidelijk haar eschatologisch
karakter : e i n d e 1 ij k zal God recht doen !
Ook bij Israels groote profeten leeft dat besef. Maar ethisch
en religieus verdiept : zeker, God zal Israel recht doen, maar
voor het z o n d i g e Israel beteekent dat : oordeel, niet :
verlossing. Eerst n a het oordeel, en door het oordeel heen,
komt het heil. En dat heil is niet voor alien, maar voor het
b e k e er de Israel (Hozea) of voor het g e z i f t e Israel
(Amos), of voor de rest van Israel (Jesaia), of voor het
herle e f de Israel (Ezechiel).
Maar terwijl deze profeten het toekomstig heil prediken,
wordt dit heil tegelijkertijd verdiept en verwijd ; verdiept, door
het te gronden op de persoonlijke bekeering der Israelieten ;
verwijd, door het uit te strekken tot de geheele aarde, met
Israel als middelpunt. De heilsverwachting heeft daarmee den
nationaal-beperkten bodem verlaten en heeft een universeelindividueel karakter verkregen. De diepere godskennis heeft
dezen profeten geleerd, dat het empirisch Israel het heil niet
dragen kan ; immers het heil is niet meer de nationale welvaart
van een yolk, maar het op aarde verwerkelijkte koninkrijk
Gods, waarvan de grondslagen zijn : recht en gerechtigheid.
1

I Sam. 15 : 22
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DE VORMEN DER HEILSVERWACHTING

Hoe stellen de profeten zich dat komende eschatologische
godsrijk voor ? Daaromtrent vinden we in het O.T. vijf
gedachtenreeksen.
1 Het godsrijk komt doordat God zich niet meer van
zwakke en zondige aardsche koningen bedient, maar zelf het
wereldregiment ter hand neemt.
2 Het godsrijk komt door de instelling van een Messiaskoning, die in de mogendheid des Heeren heerscht.
3 Het godsrijk komt door den wereldheiland die als kind
geboren wordt.
4 Het godsrijk komt door den lijdenden knecht des
Heeren.
5 Het godsrijk beteekent een algeheele vernieuwing van
hemel en aarde.
Deze vijf zijn eigenlijk nauwelijks vijf verschillende voorstellingen, maar veeleer vijf verschillende aspecten van dezelfde
zaak. Over ieder dezer voorstellingen willen we iets zeggen.
Allereerst dus :
JAHVE ZELF BRENGT HET HEIL

Jahve's koningschap.
Bij deze toekomstschilderingen voelen we voortdurend hoe
de vorm waarin ze zijn gegeven, is opgebouwd uit door Israels
geschiedenis geleverd materiaal : Israels overwinningen op
de vijanden zijn typen van de uiteindelijke zege. Het schema
dezer heilsvoorstellingen vinden we reeds in het eerste overwinningslied 1, besluitend met : De Heer is koning in alle
eeuwigheid. Eerst het verslaan der vijanden, dan de troonsbestijging. Ook het Deboralied 2 de Mozesspreuk 3 en het
Bileamsorakel 4 hebben denzelfden achtergrond. De Heer
zelf verlost zijn yolk, de Heer zelf is Israels koning. Na elke
nieuwe overwinning verwacht men de voile heerlijke openbaring van Jahve's koningschap maar ook : na elke overwinning
volgt teleurstelling. Vandaar dat het yolk het nu eens wil
probeeren met een aardsch koning, maar vandaar ook dat dit
begeeren is een verwerpen van Jahve 5 Deze ervaringen werkten
op tweevoudige wijze in op den vorm der heilsverwachting,
die zich nu voordoet in dubbel aspect. De eerste lijn is : God
zal de regeering van zijn yolk niet langer laten in de handen
van zwakke en zondige menschen, maar straks als Israel zelf
door het verteringsvuur van het oordeel is heengegaan (de
Dag des Heeren !), dan zal Jahve zelf het regiment ter hand
nemen en het uitbreiden over de geheele wereld. Hier treedt
,

.
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dus God zelf als verlosser, redder, heiland op 1. Dan zal, gelijk
in de dagen van ouds, Israel Been aardsch koning meer hebben,
maar Jahve zelf zal hun koning zijn en op Sion regeeren 2
dan zal de Heer hun koning zijn,
op Sions berg, van nu aan tot in eeuwigheid 3 .
DE MESSIAS-KONING BRENT HET HEIL

De tweede lijn is, dat Jahve niet zelf het wereldregiment
ter hand neemt, maar dat hij in plaats der ondeugdelijke aardsche koningen een anderen idealen koning op den Sion zal
installeeren, wiens lendengordel het recht en wiens heupgordel
de waarheid zal zijn 4 Ook zal hij gansch andere wapenen
gebruiken ter handhaving zijner macht dan de vroegere koningen, die eigen glorie verdedigden met het zwaard in de vuist 5
.

.

Den geweldenaar zal hij slaan met den staf zijns monds,
den booze dooden met den adem zijner lippen.

Vroeger, bij het optreden van een nieuwen koning, plachten
hofdichters zijn troonsbestijging te verheerlijken met liederen
die de deugden van den nieuwen koning verhieven tot boven
de wolken. In uitbundige bewoordingen werd bezongen het
geluk van het land onder zijne heerschappij, de vrede en het
Neil dat het yolk onder zijne rechtvaardige heerschappij ten
deel zou vallen. In Ps. 21 hebben we nog zulk een koningverheerlijkend lied. In Ps. 45 dat ook tot deze categoric behoort,
wordt Israels koning zelfs, naar oosterschen trant, rechtstreeks
goddelijk genoemd ; en vooral Ps. 72 en 110 doen ons zien
hoever men wel ging in de verheerlijking van den nieuwen
koning, waarbij hij werd voorgesteld als stichter van een wereldrijk van liefde en vrede.
Israels koningen faalden. Niet alleen dat zij niet konden
voldoen aan zulke hooggestemde verwachtingen maar ook
in hun taak als stedehouders Gods schoten ze te kort. Toen
verrees voor Israels oogen het beeld van den idealen koning,
die dat alles wat de empirische koningen niet hadden gekund,
verwerkelijken zou : God zelf zou zich den koning kiezen, die
den koningstitel — Messias — met eere zou voeren. En zoo
leverden de oude koningshymnen, die vroeger slechts muziek
waren geweest bij het troonsbestijgingsfeest, het materiaal
om het beeld van den Messias, den idealen koning te teekenen.
Zelfs liederen en spreuken uit lang vervlogen dagen herleefden
ter eere van den Messias-koning, die komen zou. Wij denken
Jes. 43 : 3 en 11 ; 45 : 21 ; 49 : 26 ; Hoz. 13 : 4 2 Micha 4 : 7 a Vgl.
Jes. 41 : 21 ; 44 : 6 ; 52 : 7 ; Zach. 14 : 9 ; Ps. 48 : 3 ; 93 ; 95; 99
s Jes. 11 : 4
4 Jes. 11 : 5

1

ISRAELS HEILSVERWACHTING

101

aan de Jakobs-spreuk uit Gen. 49 : 10 van den „Silo" die zou
komen ; aan de Bileams-spreuk uit Num. 24 : 17 :
een ster gaat op uit Jakob,
een schepter verheft zich uit Israel.

Steeds klaarder komt dat beeld van den Messias-koning
Israels dichters en profeten voor oogen te staan, steeds duidelijker wordt zijne koningsheerlijkheid geteekend, waarbij de
teekening zich voortdurend orienteert aan Davids koningschap,
dat in te grooter heerlijkheid straalt, naarmate het zich verliest in den nacht der eeuwen. Reeds in zijn oorsprong zal
de Messiaskoning toonen dat zijne heerlijkheid van anderen
aard is dan de koningstrots der vroegere vorsten : uit Efrata,
de kleinste onder Juda's geslachten, zal de heerscher komen 1 ;
uit den afgehouwen tronk zal een lootje spruiten 2 , dat wordt
tot een grooten boom, en Zacharia drukt de tegenstelling
tusschen hem en den trotschen aardschen koning uit door zijn
rijden op een gewonen eze1 3.
Deze Messias-koning, die in werkelijkheid zal zijn wat de
historische koningen niet hebben kunnen dragen : Gods zoon 4 ,
zal de heilseeuw brengen : vrede, niet alleen in Kanaan, maar
over de geheele wereld 5 . Dikwijls echter, vooral in Jes. 11 :
6-9, maar ook Hoz. 2 : 17-22, Ez. 34 : 25, Jes. 41 : 18-20
e.a. wordt de heilseeuw geteekend met kleuren die uitgaan
zelfs boven een ideaal koningschap : het is de hernieuwde
paradijstoestand ; niet alleen tusschen menschen, maar ook
tusschen dieren zal vrede zijn.
HET MESSIAS-KIND BRENGT HET HEIL

Het is duidelijk dat op deze wijze de afstand tusschen het
empirisch koningschap en den Messiaskoning hoe langer hoe
grooter wordt. Het scherpst komt dit uit in de voorstelling
dat de Messiaskoning zal komen als een k i n d. Dezelfde
profeet die het als een strafbedreiging aankondigt, dat Israel
een kind als heerscher zal hebben, omdat het yolk een verstandig koning niet waard is °, kondigt de heilseeuw aldus aan :
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven ;
de heerschappij is op zijn schouder,
en zijn naam wordt genoemd :
Wonderraad, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.

Dat zijn vreemde worden. Een kind dat heerschappij heeft,
Micha 5 : 1 2 Jes. 11 : 1
Zach. 9 : 9 4 Ps. 2 ; 72; 110
11 : 6-9 ; Micha 4 : 3, 4 ; 5 : 3 ; Zach. 9 : 10; Ps. 72 : 1, 4
3: 4 7 Jes. 9: 5

1
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dat „Sterke God" heet en „Eeuwige Vader". Wat heeft Jesaia
die deze woorden sprak en wat hebben de Israelieten die ze
hoorden, daarbij gedacht ? Aan de empirisch gegeven werkelijkheid zijn ze niet ontleend. Door Jesaia „bedacht" kunnen
ze ook niet zijn. Niemand zou het hebben begrepen. Ook is
dat psychologisch onverklaarbaar.
We zagen reeds dat ook overigens de vorm der profetie
een historischen achtergrond heeft en aanknoopt aan het
gegevene. Dat is ook hier het geval. Het is Jesaia er om te doen
dat zijne hoorders verstaan dat het gaat om de heilseeuw, waarin
al Israels idealen tot vervulling komen : verlossing van de
vijanden en vrede rondom. Nu kiest hij een voor hen begrijpelijken vorm. Men placht n.l. in het oude Oosten de geboortegeschiedenis van groote persoonlijkheden, bepaaldelijk van
„verlossers-figuren", in den breede te vertellen ; meestal met
de voorzegging hunner geboorte er bij. Als voorbeelden noemen
we : Sargon, Cyrus, Hatsjepsoet e.a. Israel kende dat ook.
In den breede wordt Mozes' geboortege'schiedenis geschilderd,
wordt Gideons geboorte voorspeld, wordt van Simson voor
zijne geboorte voorzegd dat hij Israel zal verlossen 1, wordt
aan Hanna een zoon, Samuel, toegezegd 2 Deze alle zijn verlossers geweest in tijdelijken nood. En als nu Jesaia denzelfden
gebruikelijken vertelvorm aanwendt om den toekomstigen
Verlosser-koning aan ge kondigen, dan is hij voor zijne omgeving dadelijk verstaanbaar. Zoo wordt ook de veelbesproken
plaats uit Jes. 7 : 10-26 duidelijk : de Immanuel-profetie 3.
Jesaia wil den aarzelenden Achaz een hart onder den riem steken
en begint weer met den gebruikelijken vorm : de jonge vrouw
is zwanger, straks schenkt ze het Leven aan een zoon . . . .
en Achaz weet dat er sprake is van een „verlosser". En dat,
wat hier in eerste instantie bedoeld is als eene verlossing van
vijanden die Achaz bedreigen, levert straks weer de kleuren
voor de profetie van den toekomstigen wereldheiland 4 waarbij
able tijdelijke grenzen doorbroken zijn. De nationale grenzen
zijn nog niet geheel uitgewischt : de komende Messias zit op
Davids troon te Jeruzalem 5
.

,
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DE LIJDENDE KNECHT DES HEEREN

De vierde voorstellingsreeks is die van den lijdenden knecht
des Heeren. De moeilijkheden voor het recht verstaan zijn
hier het grootst. De uitdrukking „Knecht des Heeren" komt
speciaal voor bij Deuterojesaia ( = Jes. 40-66), en dan nog
in minstens tweeerlei zin. Op sommige plaatsen 6 is de knecht
des Heeren duidelijk Israel zelf ; in 49 : 5 daarentegen wordt
1
5

Vgl. Mafth. 1 : 23
Richt. 13 : 5
2 I Sam. 1 : 17
Jes. 9 : 6 6 Jes. 41 : 8 ; 42 : 19-22 ; 44 : 1

4 Jes. 9 : 5 ; 11 : 1
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hij even duidelijk van Israel onderscheiden. Dit laatste gebruik
van den term Knecht des Heeren is overheerschend 1. In
bijna al deze plaatsen is duidelijk sprake van een enkel persoon,
niet van het yolk of van een groep (bv. de kern van Israel).
Van dezen Knecht des Heeren wordt gezegd 2 dat God hem
van zijn geboorte of tot zijne taak heeft geroepen (dus hier
weer de verlossersgedachte) en dat zijn taak is 3
om Israels stammen op te richten
en Israels geredden terug te brengen.

Dat is dus in eerster instantie weer een tijdelijke historische taak : na de ballingschap Israel te herstellen. Ook hier
knoopt de eschatologie dus weer aan bij het historisch gebeuren. Aan die taak heeft hij zich gegeven 4, maar hij ontving
smaad en verachting als loon 5 ja zelfs werd hij zonder rechtspraak of vonnis ter dood gebracht 6 En dat alles leed hij
terwille van anderen 7 Maar geheel vergeefsch zal zijn smart
en zijn lijden niet zijn 8 zijn arbeid zal vruchten dragen.
Wanneer we deze stukken onbevooroordeeld lezen, dan
dringt zich sterk de gedachte op aan een of ander historisch
persoon, die voor zijn yolk leed en smaadheid droeg en ten
slotte werd gedood. Men heeft wel aan Jeremia gedacht of
ook aan Zerubbabel, die inderdaad bij den terugkeer uit Babel
als Messias-koning werd geeerd 9 Jeremia had geprofeteerd
van den „rechtvaardigen Spruit" 1 ° uit Davids stam, en nu
wordt in Zach. 6: 12 daarop teruggegrepen en Zerubbabel
„Spruit" genoemd. Het kan niet worden ontkend dat de
„Knecht des Heeren" allereerst de opdracht had het yolk terug
te brengen uit de ballingschap naar het verloren vaderland
maar zijn taak reikt verder. Reeds in Jes. 49 : 6 wordt hij
gesteld tot een „licht der heidenen" en in 55 : 4 tot een gebieder
der natien. En in het geheele hoofdstuk Jes. 53 reikt zijn werk
ver buiten alle nationale beperking uit. Laat de profeet een
historisch persoon op het oog hebben gehad in wiens smarteleven hij het verlossend element heeft erkend zoo ooit dan
is hier op dien historischen achtergrond het beeld verrezen
van hem die onze krankheden droeg en onze smarten op zich
nam, en geeft Filippus in Hand. 8 : 35 de voor alle eeuwen geldende verklaring van den lijdenden knecht des Heeren.
Dr. Palache slaat een merkwaardige verklaring voor. Hij
gaat uit van Jes. 42 : 19b (in mijn verkorte vertaling als onvertaalbaar weggelaten). In dien tekst komt het woord mesjullam
voor. De Stat. Vert. geeft het weer door „volmaakte". De
,
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jes. 42 : 1-9 ; 49 : 1-10 ; 50 : 4-11 ; 52 : 13 —53 : 12 ; 55 : 1-5 ;
61 : 1-3 2 jes. 49 : 1, 5 3 Jes. 49 : 6 4 Jes. 49 : 4 a jes. 50 : 6 6 Jes.
53 : 8 7 Jes. 53 : 4-6 8 Jes. 53 : 10 —12 9 Hag. 2 : 24 Zach. 6 : 10.13
" Jer. 23 : 5 11 Jes. 42 : 7 ; 49 : 6, 8
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nieuwere vertalingen zeggen „vertrouwde", maar dr. Palache
vat den naam op als eigennaam van een bepaald persoon en
wel als de zoon van Zerubbabel (1 Kron. 3 : 19). Deze Mesjullam
zou dan de „Knecht des Heeren" zijn.
DE NIEUW HEMEL EN DE NIEUWE AARDE

Met historische gegevens wordt in den lijdenden knecht
des Heeren een eschatologisch perspectief geopend. De in
de voorgaande bladzijden besproken gedachten breiden zich
geleidelijk uit en krijgen universeele perspectieven. De geheele
wereld, ja de geheele kosmos wordt er in betrokken. In de
plaats van het herstelde Israel treedt de herstelde kosmos : een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde is op komst 1, want de oude
hemel en de oude aarde zullen vervallen 2 Dit alles doet de
Heer zelf, maar volgens Maleachi komt een bode dat einde
aankondigen 3 en volgens Joel gaat het gepaard met kosmische
gebeurtenissen over de geheele wereld. Nu worden verschillende oudere profetieen (Obadja) in eschatologischen zin
bijgewerkt en aangevuld.
Nu treedt een nieuw element op : de opstanding der dooden 4
dat zich evenwel nog met een bescheiden plaatsje moet vergenoegen. In de oudste boeken van het O.T. wordt van de
opstanding nog geen spoor gevonden ; deze gedachte is eerst
na de ballingschap ontstaan. In den tijd tusschen Oud- en Nieuw
Testament kwam zij tot voile ontplooiing. In de voorstelling
der persoonlijke, lichamelijke opstanding blijkt hoezeer . de
kollektieve (volks)gedachte is verindividualiseerd. Ook vroeger
was er sprake van opstanding of herleving (vgl. Ez. 37), maar
dan werd steeds bedoeld het politieke herstel van het Joodsche
yolk (= de terugkeer uit de ballingschap). En Job vraagt
nog aarzelend : Zou een mensch die sterft, herleven ? 5 Uit
de bij Job voorafgaande verzen 7-12 blijkt wel dat hij er een
ontkennend antwoord op geeft. En de Prediker is nog stelhger
in zijn ontkenning 6 Ps. 73 : 24 is eigenlijk de eenige plaats
die na den dood een blij uitzicht kent voor den enkeling. Het
doorbreken van dit individueele element beteekent tevens
het wegvallen van alle beperking voor het komend Godsrijk.
Het omspant de geheele wereld. Het is volkomen universeel.
Maar Israel blij ft steeds het middelpunt. Eerst in het onderwijs
van Jezus (en daarna van Paulus) valt ook dit partikularistische
middelpunt weg.
Die uitbreiding van het Jahvisme is echter niet het gevolg
van zendingsarbeid ; het is Jahve's eigen werk, niet dat der
.
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geloovige gemeente. Het sterke bewustzijn van Gods uitverkoren yolk te zijn, maakt het geloof aan de bekeering van hun
onderdrukkers, de heidenen, mogelijk als wonderdaad van
Israels God.
X — DE DICHTERLIJKE BOEKEN
Van geen enkel der vijf dichterlijke boeken (Job, Psalmen,
Spreuken, Prediker, Hooglied) is de tijd van ontstaan of de
naam van den schrijver vast te stellen. Deels omdat de naam
van den schrijver onbekend is (Job, Prediker), deels omdat
het samengestelde geschriften zijn, van de hand van verschillende verzamelaars (Psalmen, Spreuken, Hooglied). Wel
worden sommige namen van auteurs van bepaalde gedeelten
dezer boeken genoemd : David, Asaf (bij sommige psalmen) ;
Agur, Lemuel en Salomo (bij Spreuken) ; Salomo (bij Hooglied
en Prediker) ; maar deze bijschriften zijn van later datum en
geven geen zekerheid. Maar van alle dichterlijke boeken, die
hun tegenwoordigen vorm pas na de ballingschap hebben
gekregen, staat wel vast dat er oud materiaal in is verwerkt,
dat door latere overwerkers pasklaar is gemaakt voor het
toenmalig denken. Gelijk in Oud-Israel de uittocht uit Egypte
het groote feit is, in welks licht de geschiedenis wordt gezien,
zoo is het na het exil de ballingschap. Het koninkrijk heeft
plaats gemaakt voor de religieuze gemeente, en de plaats der
oude profetie die nu is verstomd, wordt ingenomen door wijsheids-leeraren, die peinzend zich verdiepen in de lessen der
geschiedenis, en het resultaat hunner overpeinzingen neerleggen
in spreuken, liederen en verhalen, goeddeels dateerend uit
oude dagen, maar aangevuld en pasklaar gemaakt voor de
nieuwe tijdsomstandigheden. Ongeveer op deze wijze zijn de
vijf dichterlijke boeken van het O.T. ontstaan, die we nu
kortelijk moeten toelichten.
JOB

Het boek Job behoort tot de meesterwerken der Hebr.
litteratuur. Het is een goed voorbeeld van de wijze van behandeling der oude volksverhalen in dezen tijd. Dat er een oud
verhaal over Job bestond, bewijst Ez. 14 : 14, 20, waar Job
naast Noach en Daniel als voorbeeld van vroomheid wordt
voorgesteld, zonder nadere aanduiding. Het verhaal van Jobs
vroomheid was dus toenmaals reeds bekend. Nu is de verhouding van dat oude verhaal tot ons boek Job niet in alien deele
duidelijk. Het meest waarschijnlijk • lijkt mij dit : Het boek
Job is een gedicht, ingesloten door een proza-raam. Begin en
slot van het boek Job zijn in proza geschreven (zie vertaling).
Dit in proza geschreven gedeelte was ongeveer het oude Job-
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verhaal. Dus : Job 1 : 1-2 : 10 en 42 : 10-17. Deze verzen
achter elkaar gelezen, geven een goed sluitend geheel, maar is
in zijn simpelen eenvoud een type van een antiek verhaal :
Job is vroom en rijk ; hij verliest alles wat hij heeft, maar volhardt in zijne vroomheid. Dan geeft God hem alles terug en
herstelt hem in vroegere grootheid. Dat is het schema. Dit
schema weerspiegelt de oude voorstelling : vroomheid en
welvaart gaan altijd samen, evenals goddeloosheid samengaat
met stoffelijke ellende. Welvaart is dus een teeken van vroomheid : armoede, rampen en ziekte een bewijs van slechtheid 1.
leder heeft dus in zijn rampspoed een oordeel Gods over
zijne zonde te zien. Maar, zooals we vroeger reeds zagen, gaat
oudtijds de enkeling schuil achter de volksgroep waartoe hij
behoort. Daardoor krijgt de vergeldingsgedachte een collectief
karakter. De zonde wordt gewroken of aan den dader zelf of
aan zijne nakomelingen, maar er is in elk geval hier op aarde
verband tusschen vroomheid en voorspoed. Dat is een dwingende eisch van het geloof aan Gods rechtvaardigheid, zoolang
aan het hiernamaals nog geen of weinig aandacht wordt geschonken. Deze voorstelling is heel oud ; ze steunt reeds op de Tien
geboden 2 Op dat standpunt staat ook het oude Job-verhaal 3.
De dagelijksche levenservaring echter is niet zelden met deze
voorstelling in strijd. Ze leert dat de goddeloozen vaak voorspoed
hebben en dat het den vrome slecht gaat. Deze botsing tusschen
geloof en levenservaring hield Israels dichters en denkers
bezig, vooral in den tijd der ballingschap. In Ps. 37 wordt
het probleem opgelost door te stellen dat de voorspoed der
goddeloozen slechts kort van duur is en straks wordt gevolgd
door ellende 4 of anders dat de nakomelingen er voor worden
gestraft 5 terwijl het den vromen steeds voorspoedig gaat 6
Ps. 73 grijpt alweer dieper door te erkennen dat het niet alleen
den goddeloozen goed gaat, maar dat ook den vromen velerlei
smart overkomt 7. Maar als men in Gods heilsgeheimen indringt,
dan blijkt dat de goddeloozen ineenstorten als puin, terwig
voor de vromen zelfs uitzicht is ook na den do o d.
Door dit laatste wordt een nieuw element ingevoerd : het
voortbestaan na den dood. Dat geloof geeft aan de geheele
kwestie een andere wending : zoolang de mensch niet aan een
hiernamaals gelooft, eischt Gods rechtvaardigheid dat de
vromen hier op a a r d e hun loon en de goddeloozen
hier op aarde hun straf ontvangen. Waar het geloof aan het
hiernamaals opkomt, wordt — de geheele godsdienstgeschiedenis leert het — de uiteindelijke vergelding steeds na den dood
verplaatst, en kan de rampspoedige vrome zich troosten met
.

,

,

.

Vgl. Luk. 13 : 1, 2 en Joh. 9 : 2 2 Ex. 20 : 5, 12 3 Job 1 : 1-2 : 10
en 42 : 10-17 4 Ps. 37 : 2, 9, 10, 14, 15, 17, 20 5 Ps. 37 : 28, 38
6 Ps. 37 : 25, 40
7 Ps. 73 : 13, 14
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de gedachte dat hij hiernamaals het voile loon zijner vroomheid
zal ontvangen.
Dat vergeldingsprobleem wordt nu ook in het boek Job
behandeld. De schrijver van het boek Job kan zich met de
voorstelling van het oude populaire verhaal : Job is rijk —
hem wordt alles ontnomen — toch blijft hij vroom — dus
ontvangt hij alles terug — niet vereenigen, en nu neemt hij
dat oude verhaal als uitgangspunt voor zijn gedicht, om zijn
nieuwe voorstellingen onderdak te brengen. De drie vrienden
vertegenwoordigen — ieder op zijn wijze — het traditioneele
standpunt : het gaat den vromen goed, den goddeloozen slecht 1.
Job gaat het slecht, dus : Job is goddeloos 2 Zoo vatten zij, kouddogmatisch redeneerend, het vraagstuk zuiver theoretisch op,
als een stuk oude theologie dat verdedigd moet worden ; zelfs
verwijten ze Job, die het met die eerwaardige theorie niet eens
is, dat hij door zijne tegenspraak de „godsvrucht" schade doet ! 3
Voor Job, den lijder, is het vraagstuk alles behalve theoretisch,
het is voor hem vreeselijke levensrealiteit. In dezen genialen
opzet, waardoor hetzelfde probleem eenerzijds als leer probleem, anderzijds als 1 e v en s -probleem wordt gesteld
en benaderd, toont de schrijver van dit boek zijn meesterschap.
Wij kunnen bier den loop der discussies natuurlijk niet
weergeven. De lezers gelieven nauwkeurig te letten op de
opschriften bij de verschillende perikopen onzer vertaling.
Het is de moeite waard het been en weer der argumenten te
volgen. De hoofdzaak van hfdst. 4-31 komt hierop neer, dat
de „vrienden" op grond van de traditioneele theorie Job
beschuldigen, waartegenin Job zijn onschuld handhaaft 4. En
daar Job op het standpunt staat dat er geen leven is na den
dood 5 en hij dus zijn loon in dit leven moet ontvangen, komt
hij tot bittere aanklachten tegen God 6 De redeneeringen van.
Jobs vrienden munten uit door logica en vrome woordenpraal ; in Jobs spreken kermt een gepijnigd menschenhart.
Geen wonder dat die twee partijen elkaar niet kunnen vinden :
het redeneerend verstand en het gepijnigd menschenhart liggen
op verschillend niveau. De „verstandige" redeneeringen der
vrienden hebben dan ook precies de omgekeerde uitwerking
van wat ze bedoelen : ze prikkelen Job tot verzet, zoodat in
31 : 35-37 de woordenstrijd uitloopt op een uitdaging. Job
daagt God uit hem van schuld te overtuigen. En God antwoordt
hem in een stormwind 7 een machtige lofzang van Gods majesteit, uitloopend op 39 : 35 :
.

,

.

:

Wil de berisper twisten met den Almachtige ?
De aanklager Gods antwoorde nu 1
Job 15 :4
Job 4:7-9; 8 :13; 11:20 2 job 11:4-6; 22:4.-11
6 job 7 : 11-21;
5 Job 14 : 7-22
job 6 : 24-30 ; 10 : 7 ; 16 : 17
9 : 19 ; 10 : 2-49 ; 23 : 13
job 38 : 1-40 : 9
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En wat de „vrienden" niet hebben vermocht, dat heeft
God bereikt : Job tot zwijgen te brengen :
Ik sprak in onverstand,
over dingen, mij te wonderbaar, waarvan ik niet wist.
Daarom herroep ik wat ik heb gesproken,
ik verootmoedig mij in stof en asch.

Is dat een oplossing ? Stellig niet voor het redeneerend
verstand, wel voor het geloovig vertrouwend hart : Er zijn
levensproblemen die alleen door den levensstrijd heen hun
oplossing vinden in de ziel van den strijder zelf. En daarmee
keert het slot van het boek weer tot den proloog terug : het
ligt alles in Gods hand en de mensch erkenne dat. Over de
vraag of de redenen van Elihu later zijn ingevoegd of dat ze
tot het oorspronkelijk boek behooren, is veel verschil van
meening.
In het N.T. wordt het probleem van het lijden, in aansluiting
aan Jes. 53 — den lijdenden knecht des Heeren evenwel
dieper opgevat.
PSALMEN

Het psalmboek, zooals het voor ons ligt, is een bonte verzameling van hymnen, liederen, gebeden, dateerend uit zeer
verschillenden tijd. Tusschen den oudsten en den jongsten
psalm ligt zeker een tijdruimte van meer dan 700 jaar. Ook
zijn niet alle psalmen, die Israel kende, in onzen bundel opgenomen. Vele daarvan zijn ons in andere bijbelboeken bewaard
gebleven, by. het uittochtslied 2 het lied van Mozes 3, het
gebed van Hanna 4 het gebed van Salomo 5 Ezra's gebed 6
Nehemia's gebed 7, het laatste hoofdstuk van Habakkuk. Al
deze stukken zouden geheel passen in onzen psalmbundel,
maar zijn er om ons onbekende redenen niet in opgenomen.
Reeds sedert Davids tijd bestonden er liederenbundels, wier
getal en omvang voortdurend aangroeide, zoodat er ten slotte
vijf verzamelingen ontstonden, die tot ons Psalmboek zijn
samengevoegd. Die vijf bundels zijn nog te onderscheiden,
doordat elke bundel eindigde met een lofverheffing die in ons
psalmboek bleef bestaan. Die bundels bevatten Ps. 1-41 ;
42-72 ; 73-89 ; 90-106 en 107-150. Achter Ps. 41, 72,
89 en 106 vinden we dan ook de bedoelde lofverheffing. De
psalm die de heele verzameling sloot (Ps. 150), was geheel
loflied, terwijl Ps. 1 (lofzang op de wetsonderhouding) en Ps. 2
(verwachting van den Messias) als inleiding twee hoofdgedachten van de Israelietische vroomheid aangeven.
,

,

,

job 39 : 36-38 ; 42 : 2-6
2 : 1-10 b I Ion. 8 : 15-33

2 Ex. 15 : 1-18
6 Ezra 9 : 5-15

,

3 Deut. 32
4 I Sam.
Neh. 1 : 5.-11
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De opschriften boven de afzonderlijke psalmen zijn van
veel later datum ; wij hebben ze in de vertaling dan ook weggelaten. Wel weten wij dat er vroeger Davids-psalmen, Korachpsalmen en Asaf-psalmen enz. hebben bestaan, maar het is
niet meer na te gaan welke liederen in die afzonderlijke bundels
waren opgenomen. Sommige psalmen kwamen in meer dan
een bundel voor en bleven bij de samenvatting dier bundels
beide staan. Zoo is het te verklaren dat by. Ps. 14 nog een
keer voorkomt als Ps. 53, dat Ps. 60 : 7-14 identiek is met
Ps. 108 : 7-14, en Ps. 57 : 8-12 met Ps. 108 : 2-6.
Ps. 40 : 14-18 is hetzelfde als Ps. 70, Ps. 31 : 2-4 is gelijk
aan Ps. 71 : 1-3, enz.
Omtrent den tijd van vervaardiging der psalmen komen wij
hoogstens tot waarschijnlijkheden of tasten geheel in het
duister. Van David of uit Davids tijd zijn wellicht : Ps. 3-8 ;
16 ; 18 ; 23 ; 24 ; 29 ; 32. Zeer jong (Maccabeeentijd) zijn :
Ps. 44 ; 74 ; 79 ; 83 en mogelijk enkele andere. De zgn. „koningspsalmen" (Ps. 2 ; 20 ; 21 ; 45 ; 61 ; 63 ; 72 ; 101) dateeren
goeddeels uit den tijd van voor de ballingschap. De gedachte
Jahwe is Koning" is uitdrukking voor Jahwe's absolute macht.
Hij kan alle vijanden overwinnen. In den na-exilischen tijd
krijgt het koningschap van Jahwe een eschatologisch karakter,
waarvoor de uitdrukkingsvormen van de Koningspsalmen reeds
voldoende aanknoopingspunt gaven.
De Hebr. poezie, waartoe ook de psalmen behooren, kent
slechts bij uitzondering rijmwoorden. De poetische vorm wordt
hoofdzakelijk gekenmerkt door twee factoren : het parallellisme
en het rythme. Het laatste verliest in de vertaling goeddeels
zijn eigenaardig karakter ; het eerste kan ook in vertaling scherp
uitkomen. Men onderscheidt drieerlei parallellisme : het overeenkomend, het tegenstellend en het aanvullend parallellisme.
Overeenkomend parallellisme, waarin het tweede lid met
andere woorden dezelfde gedachte uitdrukt :
Waarom woelen de volkeren
en beramen de nation ijdele dingen ?

of :
Koningen der aarde beraadslagen,
vorsten smeden plannen.

Een voorbeeld van tegenstellend parallellisme is Ps. 1 : 6 :
De Heer kent den weg der rechtvaardigen,
maar de weg der goddeloozen zal vergaan.

Een voorbeeld van aanvullend parallellisme is Ps. 3 : 5 :
Met luider stem riep ik tot den Heer,
van zijn heiligen berg verhoorde hij mij.
Ps. 2 : 1
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Op het eerste gezicht maakt het psalmboek op ons een ietwat
eentonigen indruk. Dat ligt voor een deel hieraan dat veel van
het karakteristieke der afzonderlijke psalmen in de vertaling
verloren ging, anderdeels ligt het aan de grootere gebondenheid van den Hebreeuwschen dichter aan de overgeleverde
wendingen en vormen. Hoezeer overigens het Hebreeuwsch
zich leent voor verschillende literatuursoorten, blijkt het
duidelijkst bij de in dichterlijken vorm zich uitende profetische
geschriften. Men leze Jer. 46 ; Jes. 40 ; Job 38 ; Ex. 15 ; Ez. 27.
In de psalmen die bijna alle behooren tot een der categorieen :
hymnen, gebeden, liederen, is de variatie natuurlijk minder
groot. Toch is er bij nader toezien vrij veel variatie, die stellig
nog grooter zou blijken als wij ze alien hadden in hun eigen
milieu. Daar zijn de kultusliederen, die gezongen werden op
feestdagen, bij inwijding van den tempel, op, nieuwjaar, bij
offers, processies enz. ter begeleiding van kultushandelingen,
en die dus pas tot hun voile waarde komen, wanneer men ze
ziet in het kultisch kader waarin ze thuis behooren. Jammer
genoeg is dat heel dikwijls niet mogelijk. Als processiehymnen
zijn to noemen : Ps. 24 ; 48 ; 87 ; 95 ; 100 ; als liturgische liederen : Ps. 113 ; 115 ; 134-136 ; 146-148. Historisch zijn
Ps. 78, 81, 105 en 106 ; pelgrimszangen („optochtsliederen")
zijn Ps. 120-133 ; Ps. 8, 19 (eerste gedeelte), 29, 65 en 104
kan men natuurpsalmen noemen. Ps. 104 werd door Van
Humboldt de mooiste natuurbeschrijvingen genoemd die hij
kende. In de opschriften boven de verschillende psalmen lag
wet meer dan eens de aanduiding van de eigenlijke bedoeling
van den psalm ; maar wij verstaan die opschriften vaak niet.
Een zekere levendigheid werd bovendien verkregen door den.
beurtzang. Bij sommige psalmen is dat karakter duidelijk voel.baar : Ps. 20; 24; 27; 66; 85; 91; 99; 100; 115; 118;
121 ; 124 ; 126 ; 134 ; 135 ; 136.
Tegenover het ongetwijfeld groot getal kultusliederen staan
andere psalmen die meer den geest der oudste schriftprofeten
ademen, en een zekere afwending van kultus en offerdienst
vertoonen. Wij denken aan plaatsen als Ps. 40 : 7 ; 50 : 8-14 ;
51 : 18, 19. In de plaats van den kultus treedt in vele psalmen
een diep zondebesef aan het licht 1, waarin niet alleen bepaalde
zondige dad en worden beleden, maar de algeheele zondige
to e s t and wordt blootgelegd. En daarmee gaat gepaard een
ootmoedig gebed om vergeving 2 waarbij offers geen rol meer
spelen.
Mowinkel meent dat de „klaagpsalmen", waarin de vijanden
van Israel allerlei kwaads wordt toegewenscht, een sterken
magischen inslag hebben en goeddeels als bezweringsformules
,

1

Ps. 32 ; 51 ; 130

2 Ps. 32 : 5 ; 51 : 19
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zijn bedoeld. Dat is overdreven. Woorden als Ps. 38 : 3 ; 6 : 2 ;
38 : 2 ; 40 : 13 ; 41 : 5 weerspreken dat duidelijk genoeg. Het
leed komt niet van de vijanden, maar van Jahwe en de oorzaak
is : eigen zonde. Aileen 69 : 27 wordt duidelijk gesproken
van leed door vijanden aangedaan buiten Gods toedoen.
SPREUKEN

Salomo's wijsheid was spreekwoordelijk. En dat niet op
losse gronden. Reeds in I Kon. 4 : 32-34 wordt bericht dat
hij 3000 spreuken sprak en 100 liederen dichtte. Het verwondert dus niet dat wij een spreukenboek hebben dat op naam
van Salomo staat. Dat beteekent echter niet dat al die spreuken
van Salomo zouden zijn. In ons spreukenboek zijn verschillende spreukenbundels bijeengebracht. Boven Spr. 24 : 23
staat : ,Ook de volgende spreuken zijn van wijzen". Ze worden
dus nadrukkelijk van Salomo's spreuken onderscheiden. De
spreuken van Hfdst. 30 zijn van Agur, den zoon van Jake,
en in Hfdst. 31 : 1-9 hebben we een bundeltje spreuken van
Lemuel, den koning van Massa, terwig 31 : 10-31 weer een
afzonderlijken spreukenbundel vormt. Volgens Spr. 25 : 1
bestonden er verschillende spreukenbundels op naam van
Salomo, die pas later werden verzameld. Het staat dus vast
dat we in ons Spreukenboek een verzameling van verschillende
spreukenbundels van verschillende personen hebben, die
alien zijn bijeengebracht onder Salomo's naam 1. Vermoedelijk staat het zoo dat er een Salomonische spreukenbundel
bekend was, hoofdzakelijk het tegenwoordig Hfdst. 10-22.
In den loop der tijden werden daar andere bundels bijgevoegd.
Deze groote spreukenverzameling werd van een inleiding
voorzien 2 en het geheel op Salomo's naam gezet.
Die inleiding is merkwaardig. Allereerst leert ze ons dat
het geheele spreukenboek bedoeld is als onderricht in praktische godsvrucht 3 dus ook die spreuken die voor ons besef
een meer profaan karakter
dragen. Verder is belangwekkend
'
de personificatie der Wijsheid die optreedt als straatpredikster
om de menschen levenswijsheid te leeren 4. In 9 : 1-18 is
ze de gastvrouw, die, wedijverend met de Dwaasheid, hare
gasten noodigt om te eten van haren disch. En zoo is de groote
spreukenbundel die met Hfdst. 10 begint, het levensvoedsel
dat de Wijsheid haren gasten voorzet. In 8 : 23-31 komt de
personificatie het scherpst uit : de Wijsheid is de eerstelinge
der schepping Gods ; voordat de aarde bestond, heeft God haar
geformeerd.
Aan dit gedachtencomplex sluit Joh. 1 : 1-18 zich aan,
1

Spr. 1: 1

2 Spr. 1-9

8 Spr. 1: 7 4 Spr. 1: 20.33 ; 8: 1-21
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waar sprake is van het eeuwige Woord Gods dat vleesch is
geworden.
Het voedsel van den disch der Wijsheid omvat alles wat aan
eetbare geestelijke spijze op aarde groeit, een bewijs hoe de
spreukendichter het geheele terrein des levens, ook het schijnbaar
neutrale gebied, wil zien in het licht der, vreeze Gods.
PREDIKER

Dit boek is een der jongste bijbelboeken. Het zal ongeveer
1220 v. Chr. geschreven zijn. De schrijver noemt zijn naam niet,
duidt zich slechts aan als „prediker" (die vertaling van het
vrouwelijk woord „Kohelet" staat echter alles behalve vast).
Hoewel de schrijver den naam van Salomo niet noemt, geeft
hij zijn boek de inkleeding als was het van den wijzen koning
van Israel, die om zijne wijsheid beroemd was. Dat dit evenwel
slechts inkleeding is, blijkt uit Pred. 1 : 12 : Ik, prediker, w a s
koning over Israel te Jeruzalem.
Het boek behoort tot de zgn. „wijsheidsliteratuur", waartoe ook Spreuken en Job behooren. Met Job heeft het boek
gemeen, dat een bepaalde gedachte het geheele boek beheerscht :
de nietigheid van alle menschelijk streven en trachten. Als hij
het menschelijk leven met zijn inspanning en moeite beschouwt,
dan is de sombere slotsom 1 :
Er is nets nieuws onder de zon
dat de moeite waard is ;

en 2
het is alles ijdelheid
en najagen van wind.

Noch zingenot, noch rijkdom, noch wijsheid geven bevrediging ; het eenige verstandige dat te doen over blijft is : eten
en drinken en zich te goed te doen 3 . Bovendien is dit ijdele
leven nog vol raadselen 4 , teleurstellingen 5 en onbillijkheden 8 .
Er is eigenlijk maar een ding dat aan den mensch nog eenig
stuur kan geven : het geloof dat God in den hemel is 7 , en
dat hij rekenschap vraagt van des menschen doen en laten 8 .
Het boek toont wel heel duidelijk wat aan Israels godsdienst
ontbrak : het uitzicht na den dood. Ook in dat opzicht is het
N.T. de „vervulling" van het Oude.
HOOGLIED

Van oudsher was het in Palestina en Syrie gebruikelijk dat
bij een bruiloft bruid en bruidegom gedurende zeven dagen
als „koning" en „koningin" werden geeerd en dat hun liederen
Pred. 2 : 11 2 Pred. 2 :26 s Pred. 2 : 24
7 : 23-28 6 Pred. 9 : 11-16
Pred. 5 : 1

1

4 Pred. 3 : 10-21 5 Pred.
8 Pred. 12 : 13, 14
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werden toegezongen. Ze plaatsten zich op een geimproviseerden
troon en namen de eerbewijzen der feestgangers in ontvangst.
Daarbij werden bruiloftsliederen gezongen als die welke ons
in het Hooglied zijn bewaard. Nu zou deze verzameling bruiloftsliederen stellig geen plaats hebben gekregen onder de
boeken van het O.T., indien niet de Joden deze liederen allegorisch hadden opgevat. In de profetieen (Hozea) hadden ze
een voorbeeld van het huwelijk als symbool van den band
tusschen God en yolk. En zoo werden deze liederen de dragers van de zinnebeeldige gedachte : het Joodsche yolk is de
bruid Gods, en de in die liederen uitgesproken gedachten zijn
overdrachtelijke aanduidingen van die verhouding. Toen het
O.T. tot den Bijbel der Christenen werd, volgden dezen het
Joodsche voetspoor en werd het Hooglied de aanduiding van
de verhouding van den . bruidegom (Christus) tot zijne bruid
(de gemeente). Inderdaad komt ook in het N.T. dit zinnebeeld voor 1.
XI — DE VOORGESCHIEDENIS
Over de eerste hoofdstukken van het boek Genesis moeten
we hier afzonderlijk spreken. Ze dragen een eigen karakter
en brengen hun eigen moeilijkheden bij de verklaring mee.
Ze liggen minder op het gebied der geschiedenis dan op dat
der zgn. „volksverhalen", waaraan het Oosten zoo rijk is.
We hebben hier op het oog de verhalen uit Gen. 1-11. Als
we spreken van verhalen (in het meervoud), dan is dat geen
vergissing ; het zijn inderdaad verschillende verhalen, niet
alleen van verschillende schrijvers, maar ook uit verschillende
tijden, zooals o.a. blijkt uit de groote verschillen in taal en
stijl, het gebruik van den naam „God" of „HEERE" enz.
Men behoeft slechts achter elkaar te lezen Gen. 1 en 2, om zelfs
in de vertaling te voelen hoe groot dat verschil is. Nu zijn die
verschillende volksverhalen in elkanders verlengde gelegd en
zoo tot een verhaal geworden.
BABEL EN BIJBEL

Zoowel naar den vorm als naar den inhoud vertoonen de
eerste 11 hoofdstukken van Genesis groote overeenkomst met
de ons bekende oostersche verhalen. Deze overeenkomst is .
dikwijls zoo sterk, dat men onwillekeurig aan meer dan aan
overeenkomst, dat men aan verwantschap gaat denken. Vele
geleerden hebben dan ook op voetspoor van Delitzsch' Babelund-Bibel-Vortrage, die overeenkomst toegeschreven aan een
Openb. 21 :2 ; vgl. ook Matth. 9 : 15 ; Mark. 2 : 18 ; Luk. 5 : 34 ;
Joh. 3 :29

1

Inleiding tot den Bijbel I
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rechtstreeksche overname door de Bijbelschrijvers. Prof.
Sayce heeft zelfs getracht het bijbelsch paradijsverhaal „terug
te vertalen" in het Babylonisch, in de overtuiging dat het
oorspronkelijk in het Babylonisch was geschreven. Anderen
meenen dat die overname van Babylonische verhalen is geschied
in den tijd der ballingschap, toen Israel immers leefde in dat
voor hen vreemde milieu. In dien tijd zouden dan de verhalen
van Gen. 1-11 zijn ontstaan.
Het is duidelijk dat in deze gedachtengangen litteraire overname is bedoeld ; d.w.z. dat de bijbelsche verhaler een Babylonisch verhaal voor zich had dat hij in het Hebreeuwsch
omwerkte. Het komt mij voor dat die onderstelling van een
litteraire overname geenszins de eenig-mogelijke onderstelling
is. Zelfs niet eens de meest waarschijnlijke. Integendeel : op
verschillende gronden lijkt mij die onderstelling onjuist. Immers
bij alle volken treffen wij zekere voorstellingen aan betreffende
het ontstaan van de wereld, den oorsprong van het eigen ras
en yolk enz. En Israel zou dan het eenige yolk zijn waar zulke
voorstellingen niet bestonden ; ze zouden ze van andere volken
hebben overgenomen. Wij hebben het ons veeleer als volgt
voor te stellen. Bij verschillende volksgroepen, die genealogisch
bijeen behooren, vertoonen die verhalen omtrent het ontstaan
der wereld en de oergeschiedenis een zekere grondverwantschap, terwijl in de nadere uitwerking ieder yolk zijn eigen
weg pleegt te gaan. Israel bezat ongetwijfeld ook dergelijke
verhalen over den oertijd, terwijl ras en herkomst der Israelstammen reeds doen vermoeden dat er tusschen hun voorstellingen en die der andere Semieten verwantschap bestaat.
Die overeenkomsten gaan dus terug op den vroegsten tijd ;
maar naarmate het Israelietisch denken, na de losmaking der
Hebreeuwsche stammen uit het gemeenschappelijk milieu,
een eigen karakter verkreeg, ontvingen ook de oude denkvormen
nieuwe inhouden. Bij alle overeenkomst in woorden kan men
veilig zeggen, dat van het oogenblik af dat Israel in het licht
der geschiedenis treedt, de lijnen „Babel" en „Bijber divergeeren ; ze raken hoe langer hoe verder van elkaar af. En in
den vorm waarin de bijbelsche verhalen van Gen. 1-11 thans
voor ons liggen, hebben ze met de overeenkomstige Babylonische verhalen niet veel meer dan de w o or den gemeen ;
er spreekt een principieel andere geest uit. Naar den v o r m
(termen, kleuren, klanken) is de overeenkomst dikwijls frappant, naar den wezenlijken inhoud liggen de bijbelsche en
Babylonische verhalen op verschillend niveau. En hoe meer
wij doordringen in de oud-oostersche literatuur, hoe hooger
het Oude Testament uitsteekt boven al het andere. Allermeest
in geestelijk inzicht. Dat de bijbelschrijvers hun materiaal —
laat ons zeggen : het gouderts hebben gedolven uit den
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oud-oosterschen bodem en daarvan het edele metaal van het
ethisch monotheisme hebben gesmeed, m.a.w. dat ze hun
denkvormen, zegswijzen, beelden en termen aan hun milieu
hebben ontleend, schijnen sommigen bedenkelijk te achten
voor het geheel eenig karakter der oud-testamentische literatuur. Ten onrechte. Lukas erkent aan het begint van zijn Evangelie openlijk dat ook hij „bronnen" heeft gebruikt „Aangezien reeds velen ondernomen hebben een verhaal op te
stellen van de gebeurtenissen welke onder ons hebben plaats
gegrepen (gelijk ons dit is medegedeeld door hen, die van
den aanvang ooggetuigen en bedienaren des Woords zijn
geweest) zoo besloot ook ik, dat alles, na het van den oorsprong of nauwkeurig te hebben nagegaan, voor u in geregelde
volgorde op te schrijven" (Luk. 1 : 1-3). Wie zou het Evangelie van Lukas er minder om achten, dat hij werkte met voorhanden materiaal ? Hetzelfde is gebeurd met de eerste hoofdstukken van Genesis. Het is zelfs aan die hoofdstukken nog
duidelijk te zien. Natuurlijk in den Hebreeuwschen tekst beter
dan in een vertaling, maar ook in de vertaling is het nog voelbaar aan sommige „oneffenheden". We noemen daarvoor slechts
een paar voorbeelden. In Gen. 1, het hoofdstuk van de schepping der wereld, loopen door elkaar het scheppingswoord en
de scheppingsdaad. Na het goddelijk scheppingswoord volgt
logisch : „en het geschiedde alzoo" (Gen. 1 : 9, 12). Het is
dus het scheppingswoord zonder meer, waardoor de dingen
ontstaan. Maar daarnaast vinden we (vs. 7, 16, 21, 25) na
het : „en het geschiedde alzoo" nog de woorden : „en God
maakte", terwiji toch voor „maken" geen plaats meer is, als
reeds de dingen door het woord geschapen zijn. Die „oneffenheid" is te wijten aan het oude materiaal. Bekend is ook hoe
in het zondvloedverhaal twee voorstellingen door elkaar
loopen (zie Statenvertaling). Volgens de eene voorstelling neemt
Noach van alle dieren slechts een paar mee in de ark ; volgens
de andere voorstelling van de reine dieren 7 paar, van de onreine
een paar (in onze vertaling is de eene voorstelling weggelaten).
Al zulke „oneffenheden" hangen samen met het gebruik
van voorhanden materiaal, dat niet voldoende is verwerkt.
Ook op andere wijze blijkt het gebruik van oud materiaal.
Als in Gen. 3 wordt gesproken van „de" slang als van een
bekende grootheid, zonder dat ze vooraf genoemd is, dan kan
dat alleen als bij de lezers „de" slang een bekende grootheid
was. Hetzelfde geldt van „den" boom des levens en „den"
boom der kennis van goed en kwaad 1, van de plaats Eden,
die ook niet nader wordt aangeduid 2 en van „de" cherubs 3
Dat gebruik maken van oude verhalen was in die dagen
,

1

Gen. 2: 9

2 Gen. 2: 8

3 Gen. 3 : 24

.
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eigenlijk de voorwaarde om door de lezers te worden begrepen
en geloofd. De Oosterling is nergens zoo bang voor als voor
iets geheel nieuws. Het nieuwe kan alleen binnenkomen door
de poort der oude woorden. Het zou een dwaling zijn te meenen
dat dit gebruik van voorhanden materiaal insloot dat de schrijver niets nieuws te zeggen had, of dat hij ook in den geest dier
oude verhalen schreef. Ze leveren hem enkel de bouwsteenen
om een geheel nieuw huis op te trekken. Dat zal duidelijk
worden wanneer wij enkele woorden wij den aan een vergelijking van den inhoud van dat oude materiaal met de verhalen
van Genesis.
HET SCHEPPINGSVERHAAL

Volgens de bekendste en uitvoerigste der Babylonische
scheppingsverhalen bestond aanvankelijk niets anders dan
een vloeibare massa : de chaos. In dien chaos vermengen zich
een mannelijk en een vrouwelijk princiep (want alle leven
ontstaat volgens de oude heidensche voorstelling door samenwerking dier beide principes). Het mannelijk princiep heet
a p s o e, het vrouwelijke t i a m a t. Uit deze twee principes
komen de goden voort. (De chaos was er dus al voor de goden.)
De goden willen nu van den chaos een kosmos maken, m.a.w.
ze willen de wereld scheppen. Maar de beide chaos-principes
(Apsoe en Tiamat) verzetten zich, ze willen zichzelf, dus den
chaos, handhaven. Zoo ontstaat een geweldige strijd tusschen
de beide chaotische machten aan den eenen en de eerste goden
aan den anderen kant. Die strijd is zoo hevig, dat de eerste
goden de overwinning niet kunnen behalen, en aan den god
Mardoek opdragen het monster (Tiamat) te vellen. Tiamat
treedt op in de gedaante van een draak ; Mardoek velt den
draak, splijt hem in tweeen en vormt van de eene helft den
hemel en van de andere helft de aarde, welke daarna door
Mardoek met planten, dieren en menschen wordt voorzien.
Vergelijken we nu deze wereldschepping met Gen. 1, dan
vallen aanstonds eenige punten van overeenkomst op. Ook
in Gen. 1 is de aarde „woest en vormeloos", d.i. : een chaos.
Ook in Gen. 1 : 7 is sprake van „scheiding maken" tusschen
wat boven en wat beneden is. In beide is een zekere opklimming in de scheppingswerken van lager tot hooger. In Gen. 1 : 2
doet het Hebreeuwsche woord voor „afgrond" (tehOm)
aanstonds denken aan het babylonische tiamat. Het hangt
er ongetwijfeld mee samen.
Tegenover deze zwakke uiterlijke overeenkomsten staan
verschillen van principieelen aard, zoo diep en ingrijpend,
dat men eigenlijk van twee parallelle verhalen niet spreken
kan. We noemen er eenige.
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Terwijl in Babel de chaos het eerste is en eerst daarna en
daaruit de goden ontstaan, begint Gen. 1 met zijn onvergelijkelijk : In den beginne schiep God hemel en aarde. Niet alleen
dat God niet ontstaat uit den chaos, er wordt van Gods ontstaan niet eenmaal gesproken. G o d is. Bedoeld is hier blijkbaar : Gods e e u w i g h e i d te poneeren.
Terwijl in Babel een heirleger van goden optreden, die samen
beraadslagen dewereld te scheppen, onderstelt Gen. 1 God
als een geestelijk volstrekt boven de stof verheven wezen
(Gods eenheid).
Terwijl in Babel de goden niet tegen Tiamat zijn opgewassen en Mardoek te hulp roepen om het chaosmonster te
verslaan, is in Gen. 1 van een chaosmonster geen sprake, maar
vormt God den chaos door zijn machtwoord tot den kosmos.
Van moeite of strijd bij de schepping is niets te lezen (Gods
almacht). (Hoogstens is in het „rusten" Gods in Gen. 2 : 2
nog een zwakke reminiscentie te voelen van het Babylonische
verhaal.)
Er moge dus al overeenstemming zijn in verschillende uitwendige bijzonderheden de beide schrijvers mogen zelfs
bij de samenstelling van hun verhaal zich bedienen van hetzelfde materiaal : oude volksverhalen — de geest die in Gen. 1
waait, is zoo onderscheiden van wat we in Babel vinden,
dat het maken van een vergelijking als vanzelf wordt tot het
maken van een tegenstelling. Dat is een verbazingwekkend
feit : het klein Israel, dat kultureel geheel afhankelijk was van
de groote omringende rijken, dat op zijn eigen bodem de
heidensche goden aantrof in mythe en kultus, dat voortdurend
in levendige aanraking bleef met de volken rondom, en voortdurend het gevaar van geestelijke assimileering had te doorstaan, steekt door zijn religieus bezit torenhoog uit boven
geheel V66r.Azie.
Gen. 1 is ook voor ons zoo belangrijk, niet omdat dit hoofdstuk ons leert hoe de wereld is ontstaan (want die kennis
behoort tot de gewone, zuiver verstandelijke en menschelijke wetenschap, zonder eenige religieuze beteekenis), maar
omdat het ons leert, hoe hoog de Israeliet van zijn God dacht,
en hoe hij zijn God als eenig, eeuwig, geestelijk wezen stelde
boven alle wereldsche vergankelijkheid en boven alien tijd
en ruimte. Daarin ligt de blijvende waarde van het eerste
hoofdstuk van onzen Bijbel.
HET PARADIJSVERHAAL

Gen. 2 en 3 zijn van andere hand en dateeren uit anderen
tijd (Gen. 2 en 3 zijn veel ouder dan Gen. 1). God heet hier
niet „God", maar „Heere" of „Heere God". Ook de stijl
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verschilt zoo sterk van dien van Gen. 1, dat het zelfs in de
vertaling duidelijk merkbaar is.
In plaats van het schematische, refreinachtige van Gen. 1
vinden we hier den „verhaal"-vorm van een schrijver die plastisch weet uit te beelden, een vermogen dat in Gen. 1 volkomen ontbreekt.
In Gen. 2 en 3 is niet, als in Gen. 1, de kosmos, maar de
mensch het middelpunt. Eerst wordt op zeer plastische wijze
de schepping van de menschen, man en vrouw afzonderlijk,
verhaald en de heerlijkheid van den hof beschreven. De mensch
is hier geplaatst in een lusthof, ver in het Oosten. Het is eigenlijk een Godswoning, want volgens Gen. 3: 8 „wandelt"
God zelf in den hof, gelijk een aardsch koning in zijn vorstelijk
park. En de mensch mag ook wonen in dat heerlijk verblijf,
en eten van den boom des levens (Gen. 2 : 16), welks vruchten
eeuwig leven geven. Totdat zij (Gen. 3) het goddelijk verbod
om van den boom der kennis van goed en kwaad te eten, overtreden. Dan worden ze uit de nabijheid van den levensboom
verdreven (want dat is de eigenlijke beteekenis van de verdrijving uit het paradijs) en, daar ze zich niet meer kunnen
voeden met de vruchten van den levensboom, moeten ze sterven (Gen. 3 : 22).
Ook in dit verhaal is oud-oostersch materiaal verwerkt.
Ook enkele „oneffenheden" in het verhaal wijzen daarop.
Zoo is in Gen. 2 en 3, zooals het voor ons ligt, niet duidelijk
of de boom des levens (2 : 9) of de boom der kennis van goed
en kwaad (3 : 3) „in het midden van den hof" staat. We yinden in Babel eveneens sprake van een godenpark, waarin
alleen goden wonen en waarin de levensboom staat (gevarieerd :
levensplant, levenswater, levensdrank, levensolie enz.), terwijl
aan de menschen de toegang is ontzegd. Verschillende Babylonische verhalen vertellen, hoe de mensch tracht dat godenverblijf binnen te dringen of ook te vergeefs poogt om die levensplant machtig te worden, om evenals de goden, eeuwig leven
te verwerven. Ook „de slang" speelt daarbij een rol. Zoo
is ons in de Babylonische literatuur bewaard gebleven het
zgn. Gilgames-epos, geschreven op 12 „tafelen". Vooral de
elfde tafel is beroemd. Op die elfde tafel staat het Babylonische
zondvloedverhaal met aan het slot de beschrijving van een
levensgevaarlijken tocht van Gilgames naar het godenland
om de „levensplant" te bemachtigen. Het gelukt hem werkelijk
zich van die plant meester te maken, maar ze wordt hem op
het laatste oogenblik door een slang ontroofd. De grondgedachte
is dus ook bier : de slang is de schuld dat de mensch moet
sterven. Een ander verhaal dat van Adapa, een naam die
merkwaardigerwijze aan „Adam" doet denken — vertelt
hoe de mensch het godenverblijf bezoekt, maar door een hem
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verleidenden god het levensvoedsel mist. In de oude oostersche
verhalen komt de slang voor in twee voorstellingsreeksen.
In de eerste is de slang een „levensdier", d.w.z. ze treedt op
daar waar sprake is van uit den dood, of uit doodelijke ziekte
herrijzend leven ; in de tweede reeks treedt ze op als antigoddelijke macht. Die eerste voorstelling (de slang als levensdier) vinden we ook terug in het O.T., by. in Num. 21 : 9,
de koperen slang, welker aanblik gezond ( = levend) maakt.
In dit heilbrengend karakter werd ze tot in Hizkia's dagen in
Israel goddelijk vereerd (II Kon. 18 : 4). In Gen. 3 treedt ze
op in haar demonisch karakter, als antigoddelijke macht. In
dat karakter vinden we haar ook in het oude oosten, en dan
merkwaardigerwijze, zoowel in Egypte als Babel, dikwijls
op pooten gaande. We worden daarbij onmiddellijk herin-

De zgn. „zondevalcylinder".

nerd aan Gen. 3, volgens welk verhaal de slang vroeger op
pooten liep, maar door haar verleiding van Eva de vloek te
dragen kreeg van op haar buik te moeten kruipen. De OudTestamentische schrijver is ongetwijfeld met de verhalen en
afbeeldingen van de op pooten gaande slang bekend geweest,
en zijn verhaal maakt meteen duidelijk waarom de slang in
zijn dagen geen pooten meer had : het was een gevolg van den
goddelijken vloek. Maar dan blijkt tevens dat de vraag of in
Gen. 3 een werkelijke slang (een dier dus) of de satan wordt
bedoeld, een onjuist gestelde vraag is. Er wordt stellig een
dier mee bedoeld, maar even stellig een anti-goddelijke macht.
De slang gold immers als de anti-goddelijke macht bij uitnemendheid ! De satan als abstract geestelijk wezen was in
de dagen waarin Gen. 3 werd geschreven, nog niet bekend.
Men zag hem nog in de gedaante van het antigoddelijke dier :
de slang. Met dat dier wordt dus (in primitieven vorm) precies
hetzelfde bedoeld als de antigoddelijke macht, die in Joh. 8 : 44
„duivel" heet.
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Maar, ondanks dat het oude Oosten evenals Gen. 2 en 3
een godswoning kent, ondanks dat ook daar sprake is van
een boom of plant des levens, ondanks dat de slang ook daar
de oorzaak is, dat de mensch moet sterven, ondanks dit
alles, bestaat in het oude Oosten toch geen parallel van het
bijbelsche paradijsverhaal. Dat kan ook niet, want de kern
van het bijbelsche paradijsverhaal is het verhaal van de eerste menschelijke zonde als ongehoorzaamheid tegenover
God. En daar weet het oude Oosten niet van. De bovengenoemde Babylonische verhalen leggen alien nadruk op de
onsterfelijkheid der goden en de sterfelijkheid der menschen.
De goden zijn er niet beter, nauwelijks wijzer dan de menschen, maar ze zijn gelukkiger, omdat ze niet sterven. Van een
zedelijk verband tusschen goden en menschen is geen sprake,
terwijl in Israel alles om die zedelijke verhouding draait :
des menschen eerste plicht tegenover God is de plicht der
g e h o or z a a m h e i d. Ongehoorzaamheid is doodzonde
(Gen. 3 : 22).
Volgens Gen. 2 en 3 leeft de mensch in Gods gemeenschap
en vindt zijn geluk in de goddelijke nabijheid, zoolang hij zich
houdt binnen de door God gestelde perken der zedelijke gehoorzaamheid. Er is in Gen. niet alleen een andere Gods-waardeering,
er is niet minder een andere mensch-waardeering dan in Babel.
En dat is zoo principieel en alles beheerschend, dat van een
buiten-bijbelsche parallel van het paradijs-verhaal reeds daarom
geen sprake kan zijn. Ook bier heeft Babel niet anders gedaan,
dan de bouwsteenen leveren voor het bijbelsch gebouw van
het ethisch monotheisme.
De clou van het bijbelsche paradijsverhaal is Gen. 3 : 15,
het zgn. protevangelie. Is dus Gen. 3 : 15 een „messiaansche"
tekst ? Ongetwijfeld, al is het dat niet in den platvloerschen
zin, waarin men dat dikwijls bedoelt. Zooals Gen. 3 een „zondeval-verhaal" „in kiem" is — men lette er op dat in het heele
verhaal het woord „zonde" niet voorkomt noch er op wordt
gezinspeeld dat deze eerste zonde „erfzonde" voortbrengt —
evenzoo is Gen. 3 : 15 een messiaansch woord „in kiem". Het
wijst op den strijd tusschen de slang (symbool der duistere,
antigoddelijke macht) en den, naar Gods wil zich voegenden
mensch, welke profetie haar heerlijkste vervulling vond in
hem die zeggen kon : „ik doe altijd, wat den Vader welbehagelijk is", en daarbij, schijnbaar doodelijk getroffen, over de
macht des boozen triompheerde.
HET ZONDVLOEDVERHAAL

Ook het zondvloedverhaal moet bier ter sprake komen.
Hier zijn de overeenstemmingen in woorden en klanken wel
het meest in 't oog springend. Zooals reeds werd opgemerkt,
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komt het Babylonische zondvloedverhaal voor op de elfde
tafel van het Gilgames-epos. De voornaamste trekken van dit
verhaal zijn als volgt. De goden kregen eens in het hoofd, een
grooten watervloed over de aarde te brengen, om de menschen
te verdelgen. Als motief voor dit moorddadig plan wordt alleen
gezegd, dat ze het in het hoofd kregen. Een der goden, die de
beraadslaging van het plan had bijgewoond, verraadt het aan
Oetnapistim en geeft hem den raad een schip te bouwen en
daarin te gaan met zijn gezin. En als de menschen hem vragen,
waarom hij dat schip bouwt, moet hij maar een leugen verzinnen. Dan wordt verteld hoe hij dat schip bouwt, het met
pek bestrijkt, en hoe hij straks met zijn gezin en met allerlei
dieren in het schip gaat, en de deur achter zich sluit. Op den
door den god bepaalden tijd, worden de sluizen des hemels
geopend en begint het water te wassen. Zelfs de goden worden
bang, stijgen naar den hoogsten hemel, waar ze als honden
in den versten hoek neerduiken. Den zevenden dag bedaart
het onweer, het water zakt en het schip loopt vast op den berg
Nisir. Na nog zeven dagen laat Oetnapistim een duif uit, maar
ze komt terug, de aarde is nog niet droog ; daarna laat hij een
zwaluw uit, maar ook deze komt terug. Dan laat hij een raaf
uit, die niet terug komt. Nu gaat ook Oetnapistim zelf uit het
schip en brengt een offer. De goden ruiken den lieflijken geur
en verzamelen zich als vliegen rondom den offeraar. Ten slotte
wordt nog verteld hoe de goden ruzie maken over de vraag wie
hunner eigenlijk de oorzaak is dezer vreeselijke catastrofe.
Bij den eersten oogopslag valt op hoe dit verhaal tot in de
kleinste bijzonderheden herinnert aan de bekende geschiedenis
uit Gen. 7 en 8. Maar even duidelijk springt de heel andere
geest, die uit dit verhaal spreekt, in het oog. Het Babylonische
zondvloedverhaal zou, ondanks de merkwaardige overeenstemming met het bijbelsche, niet in het O.T. kunnen staan. De
godengroep, die de hoofden bijeensteekt en heimelijk een
plan smeedt, om tot eigen vermaak een zondvloed aan te
richten, de god Ea, die als stille verklikker optreedt en 't geheim
verraadt, de godenruzie, de begeerigheid waarmee ze „als
vliegen" gonzen om het offer — dat alles ademt een aan het
O.T. vijandige sfeer. Zoo ergens, dan blijkt bij de vergelijking
tusschen het Babylonische en bijbelsche zondvloedverhaal
zoowel het door beide verhalers gebruikte gemeenschappelijk
materiaal als ook de volkomen verschillende geest, waarin
dat materiaal is verwerkt. Het is inderdaad bewonderenswaardig hoezeer de O.T.ische schrijver zijn materiaal heeft
weten om te vormen en te vullen met een gansch nieuwen
inhoud, in overeenstemming met zijn geestelijke gedachtenwereld, waarin de zondvloed wordt gemotiveerd door de

goddelijke gerechtigheid.
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DE TOREN VAN BABEL

Ten slotte nog een woord over den torenbouw van Babel.
Ook in dat verhaal zijn de oude elementen nog duidelijk waarneembaar, vooral in de terminologie. In Gen. 11 : 6 speelt
nog door de echt oostersche gedachte dat de goden in den
hemel bang worden voor der menschen macht : dit is het
begin van hun streven en voortaan zal nets hun meer onmogelijk zijn. Deze godsvoorstelling is door den O.T.ischen verhaler
reeds lang overwonnen. Hier is God veel te groot en te machtig — met een woord vernielt hij dat geweldig menschenwerk —
om voor menschelijk vermogen te vreezen. Maar desondanks
houdt hij aan de plastische formuleering van het oud oostersche verhaal vast. Hij staat er zoo ver boven, dat hij niet behoeft
te vreezen voor misverstand.
Die „toren van Babel" is thans opgegraven. Slechts de ruines
der fundamenten zijn nog over, maar zoowel uit de Babylonische
literatuur als ook uit de reconstructie op grond van wat gevonden is, hebben we een tamelijk duidelijk beeld van het geweldig
gevaarte dat daar aan den oever van den Euphraat verrees.
Op een vierkant van 90 bij 90 meter verhief hij zich trapvormig
90 meter hoog, met een leemen kern die aan den voet 60 meter
in doorsnee was, waaromheen een 15 meter dikke tegenwand.
Bovenop stond de tempel van den god. Hij woont daar in
de hoogte, d.w.z. in den hemel ; die hooge toren bedoelt de
godenwoonplaats tot in den hemel omhoog te heffen. De OudTestamentische schrijver weerkaatst nog die gedachte, als hij
de bouwers laat zeggen : laat ons een toren bouwen welks
spits tot den hemel reikt. En het feit dat deze tempel en toren
diende voor de vereering der Babylonische goden, is voldoende
om de veroordeelende houding van den O.T.ischen schrijver
ten opzichte van dit bouwwerk te verstaan.

DE OUDE KULTUUR
A — ZEDEN EN GEWOONTEN
Bij het historisch overzicht bestond niet steeds voldoende
gelegenheid om, zonder den logischen gang te verbreken, al
die bijzonderheden te vermelden, die tot recht verstand van
verschillende bijbelplaatsen noodig zijn. Daarom laten we
hier, na het historisch hoofdstuk, nog een hoofdstuk volgen,
waarin allerlei dat niet of niet voldoende toelichting kreeg,
een plaats kan vinden. Ook dit overzicht wil uitsluitend ten
dienste onzer vertaling staan, zoodat eventueele onevenwichtigheden en onvolledigheden van uit dat oogpunt willen beoordeeld worden. Wij bestrijken het gemakkelijkst het geheele
terrein door het in vieren te splitsen : het partikuliere leven,
het maatschappelijk leven, het staatkundig leven en het godsdienstig leven.
HET PARTIKULIERE LEVEN

We wezen er vroeger reeds op dat het yolk Israel is opgebouwd uit de aaneensluiting van verschillende verwante stammen, en dat de eenheid meer lag in de erkenning van een God,
Jahve, dan in directe bloedverwantschap. In Ex. 12 : 37 wordt
trouwens bericht dat bij den uittocht uit Egypte „veel vreemdelingen" mee uittrokken. Ook dezen maakten deel uit van het
latere Israel. Zoo'n stam was weer opgebouwd uit geslachten,
een geslacht uit familien, een familie uit gezinnen. Tot het
gezin werden ook gerekend de „in het huis geboren knechten" 1,
waarvan Abraham er reeds 318 bezat, welke volgens Gen. 17 : 23
(niet vertaald) ook besneden werden, dus behoorden tot de
kultus-eenheid : het gezin.
HET LEVEN DER AARTSVADERS

De aartsvaders leefden onder vigueur van het wetboek
van Hammoerabi, dat de monogamie als normaal beschouwde
(§ 144-148), maar toeliet dat bij ziekte of kinderloosheid
der vrouw, de man een bijvrouw nam, die echter niet gelijk
staat met de eerste vrouw. In de geschiedenis van Sara en
Hagar hebben we een voorbeeld van zulk een geval 2 Had
een man kinderen bij verschillende vrouwen, dan golden alleen
de zonen van dezelfde vrouw als broeders 3 Dat systeem van
bijvrouwen leidde echter weldra tot geregelde polygamie 4,
en straks tot ergerlijke excessen, vooral aan het koninklijke
hof 5 De Mozaische wetten onderstellen de polygamie, maar
.

.

.

1

3 Gen. 44 : 20 ; Ps. 69 : 9
2 Gen. 21
Gen. 14 : 14
Gen. 29 : 28 5 I Kon. 11 : 1

4 I Sam. 1 : 2 ;
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Israels geestelijke leidslieden hielden de gedachte van het
monogame huwelijk hoog. Waar zij het huwelijk als beeld
stellen voor de verhouding tusschen God en yolk 1, daar is
natuurlijk steeds aan het monogame huwelijk gedacht. En in
de jongste geschriften van het O.T. wordt het monogame huwelijk steeds als gewoon en normaal ondersteld 2 .
HET HUWELIJK

In oude dagen, toen de enkeling en zijne belangen veel
sterker werd overheerscht door de sociale groep waartoe hij
behoorde, omdat de enkeling allereerst werd beschouwd als
deel van het grooter geheel, en omdat door een huwelijk niet
alleen een band werd gelegd tusschen twee menschen maar
vooral ook tusschen twee families, was het huwelijk allereerst
een zaak van de beide sociale g r o e p e n, die er door werden
verbonden. Dit sloot natuurlijk niet uit, dat met de wenschen
van den jongen man werd gerekend, maar wel dat hij de beslissende stem had 3 . Ook hierin voorzag reeds de Codex van
Hammoerabi (§ 155, 156) : de vader treedt op voor zijn
zoon 4 . Bid ontstentenis van den vader treedt de broeder der
bruid op om voor haar te handelen 5 ; waren er ook geen broeders, dan deed de moeder het 8 .
Het, principieele verschil tusschen verloving en huwelijk,
dat wig plegen te maken, kende men niet ; volgens Cod. Hamm.
§ 130 is de verloofde vrouw reeds „echtgenoote" en wordt
haar ontrouw als verloofde gestraft als echtbreuk. Van uit
dit oogpunt is Hoz. 2 : 18, 19 te begrijpen : verloving is even
rechtsgeldig als huwelijk. De verloving wordt op dezelfde
manier ontbonden als het huwelijk : door het geven van een
scheidbrief. Zoo is ook Matth. 1 : 18-24 te verstaan. Het
slot van vers 24 is juister weer te geven met : „en hij nam zijne
vrouw tot zich".
De huwelijksluiting is een soort koopcontract 7 . Maar de
„koopprijs" draagt toch meer het karakter van verplicht geschenk
dan van koopsom 8 . Tusschen verloving en huwelijk mag de
bruidegom zijne bruid niet zien : ze bedekt zich voor hem met
haren sluier 9 . Zoo is het ook te verklaren dat Jakob Labans
bedrog pas na het huwelijk bemerkt 1 °. Het bruiloftsfeest duurt
een geheele week 11.
De „verboden graden" waren nauwkeurig geregeld. Vooral
het huwelijk met niet-Israelietische vrouwen werd scherp
Hoz. 2 : 4 ; Jer. 2 : 2
2 Spr. 12 : 4 ; 31 : 10-31 Pred. 9 : 9 ; Gen.
1 : 27 ; 2 : 22-24
3 Gen. 29 : 16-30
4 Vgl. Gen. 24 ; Deut. 7 : 3
5 Gen. 24 : 29 en God. Hamm. § 166
6 Gen. 21 : 21
7 Hoz. 3 : 2
8 Gen. 24 : 53
9 Gen. 24 : 65 10 Gen. 29 : 23 11 Gen. 29 : 27 ; Richt.
14 : 12
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veroordeeld. Maleachi 2: 10-14 noemt het trouwbreuk.
Reeds voor den intocht 1 werden ze er tegen gewaarschuwd,
en na de ballingschap maakt Ezra er met geweld een einde
aan 2.
Het zwagerhuwelijk is een der merkwaardigste bewijzen
voor het sociale karakter van het huwelijk. Wanneer iemand
kinderloos stierf, dan rustte op zijn broeder de plicht de
weduwe te trouwen, en de eerste zoon uit dit huwelijk gold
als zoon van den overleden echtgenoot. Dit gebruik bedoelen
de Sadduceen Matth. 22 : 23-28 ; Mark. 12 : 18-23 en
Luk. 20 : 27-33. Bij ontstentenis van een broer trad een
andere bloedverwant in diens plaats. Zoo'n man heet „losser" 3
Ook in ander opzicht nam de losser den familieplicht op zich 4
n.l. den plicht om het recht der vereenzaamde te verdedigen
als was het zijn eigen. In dien zin wordt ook God zinnebeeldig
„losser" genoemd 5
De echtscheiding was vrij gemakkelijk, en kwam alleen den
man toe. Volgens Cod. Hamm. § 142 kon ook de vrouw echtscheiding aanvragen. Blijkens Deut. 24 : 1 (niet vertaald),
Jer. 3 : 8 en Jes. 50 : 1 moest aan de vrouw een scheidhrief
worden gegeven. Daarom Matth. 19 : 7 ; 5 : 31, Bij de overweging dat een gescheiden vrouw, die onderwijl met een
ander was getrouwd, niet meer kon terugkeeren tot haren
eersten man, komt Jer. 3 : 1 in een hel licht te staan.
Weduwen en weezen hadden het hard. Uit II Kon. 4 : 1
is te zien, hoe zij, zonder natuurlijken beschermer zijnde,
soms werden mishandeld. Het yak dan ook op, hoe dringend
de wet 6 hen in de algemeene bescherming aanbeveelt. Een
der hardste verwijten van de profeten tot yolk en priesters
is, dat ze de weduwe en de wees verwaarloozen en verdrukken 7

.

,

.

.

KINDERZEGEN

Veel kinderen, speciaal zonen, gold als een zegen Gods.
Het aanzien, dat men onder zijne medeburgers genoot, werd
mede bepaald door het getal zonen : men kon daarmee respect
afdwingen bij rechtsgeschillen 8 Kinderloosheid is een straf
en een schande 10. Dat de vader over dood en leven zijner kinderen mag beschikken, zagen we reeds. De eerstgeborene
behoorde eigenlijk aan den Heer en moest worden „gelost".
Het was een zeer ernstig vergrijp als men met zijn eerstgeboorterecht speelde 11. In het N.T. heeft daarom „eerstgeborene"
.

2 Ezra 9 ; Neh. 10 : 30 ; 13 : 27
3 Ruth 2 : 20
4 jer.
1 Deut. 7 : 3
6 Ex. 22 : 22 ; Deut. 16 : 11, 14 ; 24 : 17-21 ;
5 job 19 : 25
32 : 7
27 : 19; vgl. Jak. 1 : 27
jes. 1 : 17, 23; jer. 7 : 6; Zach. 7 : 10 8 Ps.
127 : 5; Gen. 24 : 60
9 Hoz. 9 : 12 10 I Sam. 1 : 5 ; jes. 54 : 1 ; vgl,
Gal. 4 : 27 11 Gen. 25 : 34
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ook wel eenvoudig de beteekenis : „eerste", de „voornaamste",
„verheven boven" ; b.v. Col. 1 : 15 ; Rom. 8 : 29.
NAAMGEVING

Aanstonds bij de geboorte gaf men het kind een naam 1.
Wanneer die naam straks ter aanduiding tegenover vreemden
niet voldoende was, omdat er meer waren met dien naam,
dan duidde men hem nader aan door zijne herkomst er bij
te noemen of zijn vader of zijne woonplaats : Doeg de Edomiet 2 ; Baruch de zoon van Nerija 3 ;• Ebedmelech de Kusjiet 4 ;
en uit het N.T. : Judas Iskariot, Maria Magdalena ; d.w.z.
de man van Kariot, Maria van Magdala. Men hechtte veel
grooter beteekenis aan den naam dan wij plegen te doen. De
naam draagt naar antieke beschouwing iets van het wezen
der zaak in zich ; hij moet dus uitdrukking geven aan een of
andere gedachte, die men met het pasgeboren kind verbindt.
Daarom zijn zoovele bijbelsche namen vol zin en beteekenis.
Telkens vinden wij vermeld dat aan een kind een naam wordt
gegeven met het oog op een plaats gehad hebbende gebeurtenis of op grond van wat men van het kind verwacht. Vgl.
b.v. Johannes in Luk. 1 : 60-63 ( ,de Heer is genadig"),
Jezus in Matth. 1 : 21 ( = Jozua, verlosser, behouder), Luk.
2: 21. Bij belangrijke gebeurtenissen, die een keerpunt in
het leven beteekenen, wordt dan de naam weer veranderd
(Abram-Abraham ;• Sarai-Sara ; Jakob-Israel ; Simon-Petrus).
Merkwaardig dat zoo vele Israelietische persoonsnamen
eigenlijk diernamen zijn : Debora — bij ; Rachel = ooi ;
Jona = duif enz.
Zeer vele namen zijn samengesteld met den naam God
( = El), by. Samuel = zijn naam is God ; Elihu = mijn God
is hij ; of met den afgekorten vorm voor den Godsnaam Jahve.
Dat geldt voor al die namen die beginnen met „Jo" of eindigen
op „ja", b.v. Joab = Jahve is vader, Joel = Jahve is God ;
Jesaia = Jahve is heil ; Jeremia = Jahve sticht enz. In het
N.T. : Natanael = God heeft gegeven, Gabriel = mijn kracht
is God ; Michael = wie is als God ? Zacharia = de Heer is
indachtig geweest.
Sommige profeten gaven hunnen kinderen zinnebeeldige
namen om daardoor den inhoud hunner prediking concreet
te maken 5 .
BESNIJDENIS

Op den achtsten dag na de geboorte placht mai de jongens

te besnijden 6 In Gen. 17 : 13 wordt aan Abraham de besnij.

Gen. 4 : 28 ; 21 : 3 2 I Sam. 22 : 9 3 Jer. 45 : 1 4 Jer. 39 : 16
1 : 4, 6 ; Jes. 7 : 3 ; 8 : 3 6 Gen. 21 : 3, 4 ; Luk. 2 : 21
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denis bevolen tot een teeken des verbonds. Er staat niet bij
hoe hij dat moet doen ; de handeling zelf wordt bekend ondersteld. Dat was ze ook inderdaad : de besnijdenis komt niet
alleen bij Israel voor ; lang voor Abraham bestond dat gebruik
al bij Egyptenaren en andere volken als een inwijdingsrite die
toegepast werd op lateren leeftijd in verband met puberteit
en huwelijk. In Israel werd ze tot verbondsteeken. Het is
dus met de besnijdenis als met den regenboog : lang voor
Noach was de regenboog er al, maar voor Noach werd hij
tot een verbondsteeken 1. Jeremia stelt tegenover het uiterlijk
symbool der besnijdenis de innerlijke verandering des harten 2
.

SLAVEN

Tot het huisgezin behooren ook de slaven, door ons meestal
als „knechten" vertaald 3. Dikwijls zijn het verkochte krijgsgevangenen 4 of negers 5 Maar ook Hebreeuwsche slaven kwamen voor. Een schuldeischer had b.v. het recht om de kinderen
van zijn schuldenaar tot slaaf te maken 6 of ook kon een acme
die niets meer te verkoopen had, zichzelf of zijne kinderen als
slaaf verkoopen om den hongerdood te ontgaan 7 Evenwel
moesten deze Hebreeuwsche slaven elke 7 jaar een kans hebben
om vrij te worden 5 Maar het kwam wel voor dat een slaaf,
die het thuis als vrij man nook zoo goed kon hebben als in
de positie van slaaf bij een zachten meester, de slavernij boven
de vrijheid koos. Dan werd de eigenaardige ceremonie toegepast dat zulk een vrijwillige slaaf met zijn oor aan den deurpost van zijns meesters huis werd vastgepriemd 9 ten teeken
van eeuwige dienstbaarheid. Blijkens Jer. 34 : 8 en Neh. 5 : 8
werd het houden van Hebreeuwsche slaven voor nauwelijks •
toelaatbaar geacht.
Over het algemeen was de behandeling der slaven goed 10.
In I Sam. 9 : 6 vinden wij een typisch staaltje hoe vertrouwelijke
omgang er kan zijn tusschen een boerenzoon en een slaaf des
huizes. Dat de slaaf als universeel erfgenaam werd aangewezen 11
zalweuitondrgjwes.
,

.

,

.

.

,

GASTV RI JH EID

Tot het huisgezin behoort ook hij die als gastvriend is opgenomen. De oostersche gastvrijheid was en is beroemd. Gen. 18
geeft een goed voorbeeld van die oostersche gastvrijheid :
men treedt een vreemdeling met een diepe buiging tegemoet
Gen. 9 : 12, 13 2 Jer, 4 : 4 ; vgl. Ez. 36 : 26 ; Rom. 2 : 28, 29 3 Gen.
14 14 ; Richt. 6 : 25 4 Am. 1 : 6 b II Sam. 18 : 21 6 II Kon. 4 : 1 ;
Am. 2 : 6 ; Matth. 18 : 25 7 Deut. 15 : 12 ; Gen. 47 : 18 ; Neh. 5 : 2, 5
8 Dent. 15 : 5
9 Deut. 15 : 17 10 job 31 : 13 11 Gen. 15 : 2 ; Spr. 17 : 2
1
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en noodigt hem beleefd, binnen te treden ; men zet het beste
voor, vult zijn beker en omringt hem met zorgen en dat alles
zonder zelfs naar zijn naam te vragen. In Gen. 24 : 33 zit de
gast al aan tafel voor hij zich bekend maakt. Job 1 beroemt er
zich op dat hij nooit een vreemdeling liet passeeren. Voor de
vele plichtplegingen bij begroeting, zie mijn „Oostersch leven".
In dit licht is te verstaan Luk. 10 : 4. Anders 2 Joh. 10 en 11,
waar de christengroet der broedergemeenschap wordt bedoeld.
Bij het binnentreden van een huis, werd in Jezus' dagen het
schoeisel, de sandaal, uitgetrokken. In aanzienlijke woningen
was een slaaf aangesteld, om de gasten daarbij behulpzaam te
zijn en den sandaalriem los te maken 2 ook bij het bad gebeurde
dit. De slaaf droeg dan ook wel de sandalen den gast na 3.
Ook in Luk. 15 : 22 brengen de slaven sandalen aan. Had men
zich van het schoeisel ontdaan, dan werden door den slaaf de
voeten gewasschen 4 Dit was werk voor een niet-Joodschen
slaaf : een slaaf van Joodsche afkomst was daartoe niet verplicht. Des te dieper indruk moest het maken, dat Jezus dit
zijnen discipelen deed 5
;

.

.

ROUWGEBRUIKEN

Over de rouwgebruiken bij overlijden en begrafenissen moet
hier nog iets worden medegedeeld. Zoodra iemand was gestorven, werden de klaagvrouwen of klaagmannen ontboden, die
tegen betaling gedurende eenigen tijd in het sterfhuis groot
misbaar maakten, gelijk nog heden ten dage in het oosten
gebruikelijk is. Zie Matth. 9 : 13 ; Mark. 5 : 38 ; Luk. 8 : 52 ;
Joh. 11 : 33. Daarom is Jeremia's profetie 6 zoo aangrijpend
als hij roept om de klaagvrouwen om Israel als een doode te
Zulk een doodenklacht 8 was soms niet anders
beweenen
dan een eindeloos herhalen van denzelfden uitroep 8 of ook
een compleet klaaglied 10. Zulke klaagliederen werden gedurende
de soms zeer Lange rouwperiode telkens herhaald 11. Andere
rouwgebruiken zijn : het scheuren der kleederen en het aandoen van den rouwdoek 12 (In Matth. 26 : 65 ; Mark. 14 : 63
is het scheuren der kleederen niet uiting van rouw, maar een
gehoorzamen aan het rabbijnsche voorschrift om bij het hooren
van een godslastering de kleederen te scheuren.) De in Am.
8 : 10 genoemde „kaalheid" wijst eveneens op een rouwgebruik :
het afscheren van hoofdhaar en baard 13. In later tijdplacht
men in plaats van den baard of te scheren, dien alleen te bedek'.

,

.

4 Luk. 7 : 44
3 Matth. 3 : 11
Job 31 : 32
2 Joh. 1 : 27 ; Mark. 1 : 7
Vgl. Am. 5 : 16
8 Jer. 16 : 5
Joh. 13 : 4 v.v.
6 jer. 9 : 17, 18
9 Jer. 22 : 18 ; 34 : 5
1° II Sam. 1 : 17-27 ; II Sam. 3 : 33 11 Gen.
50 : 3 ; Deut. 34 : 8 12 Gen. 37 : 34 ; Jer. 6 : 26 ; Am. 8 : 10 13 jes.
22 : 12 ; 3 : 24 ; jer. 41 : 5 ; 47 : 5 ; Job 1 : 20
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ken 1. Ook het strooien van stof op het hoofd 2 schijnt to bedoelen : het bedekken van het hoofdhaar. Andere rouwgebruiken
zijn : het eten van treurbrood 3 het zich toebrengen van verwondingen 4 in het stof gaan zitten of liggen 5 vasten 6 zich
het hoofd omwikkelen 7. Over de oorspronkelijke beteekenis
dezer gebruiken is veel verschil van meening. Vele daarvan
wortelen waarschijnlijk in heidensche gewoonten, met name
die welke in het O.T. worden verboden. In Israel golden ze
waarschijnlijk als zinnebeeldige handelingen, waardoor men
zich aan geliefde dooden gelijk maakte.
,

,

,

,

HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN
DE LANDBOUW

Israel was een landbouwvolk. Het bebouwen van het land
ging zeer primitief in zijn werk, maar door de groote vruchtbaarheid van den bodem werd het toch een welvarend yolk.
De voornaamste bezwaren voor een gezond sociaal leven waren :
gebrekkige technische landbouwkennis van het yolk en gebrek
aan sociale samenwerking. De daaruit ontspruitende misstanden
werden door religieuze wetten on4ervangen. Theoretisch was
het land jahve's eigendom, die het aan zijn yolk ter bearbeiding
overgaf De grond mag niet voorgoed worden verkocht ;
want mij behoort het land ; gij zijt slechts vreendelingen en
bijwoners bij mij. Die gedachte spreekt zich uit in de verschillende bepalingen betreffende land en landbouw. Allereerst
hierin dat de Heer wil dat ieder Israeliet, ook hij die door verarming geen stuk land meer heeft, toch van des Heeren land
zal leven. Daarom wordt bepaald dat op het land en in de wijngaarden zooveel zal blijven liggen, dat de armen er zich mee
kunnen voeden 9 verder een maatregel die zoowel het land
als den acme ten goede kwam : elk zevende jaar moet het
land braak blijven liggen en rusten ; wat er vanzelf groeit, is
voor de armen 10. Dat is het sabbatjaar, want gelijk elke zevende
dag een „dag des Heeren" is, zoo is ook elk zevende jaar zijn
jaar, waarop zijn land rusten moet. Natuurlijk mocht men in
dat jaar ook geen schuld invorderen.
Na elk 7 X 7 of 49e jaar brak het jubeljaar aan of jaar der
vrijlating. Dan moest elk bezit dat in de voorafgaande 49 jaar
was verkocht, aan den oorspronkelijken eigenaar terugkeeren.
Werkelijke verkoop mocht dus in Israel eigenlijk niet plaats
;

Ez. 24 : 17 2 I Sam. 4 : 12 ; II Sam. 1 : 12 ; Klaagl. 2 : 10 ; Matth.
11 :21 ; Luk. 10 : 13
3 Jer. 16 : 7 ; Ez. 24 : 17 4 Jer. 41 : 5 5 Jer.
6 : 26 ; 25 : 34 ; Ps. 44 : 26 6 I Sam. 31 : 13 ; Zack. 7 : 3 ; Matth.
6 : 16-18 7 II Sam. 15 : 30; Jes. 25 : 7; Ester 6 : 12; vgl. Mark. 14 : 72
8 Lev. 25 : 23
9 Deut. 24 : 19-21 ; Lec. 19 : 9, 10 ; Ruth 2 : 2 1° Ex.
23 : 10
9
Inleiding tot den Bijbel I
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hebben ; het moest steeds het karakter dragen van in bruikleen
geven voor den tijd van 49 jaar. Dan moest ook elke slaaf die
zich voor schuld verkocht had, worden vrijgelaten. Dit voorschrift, waarop Jes. 61 zinspeelt, had dezelfde bedoeling :
het land en het yolk is des Heeren eigendom en dus onvervreemdbaar. In de praktijk zijn deze voorschriften nooit gehouden. Wig zagen reeds vroeger dat de bedoelde gelijke verdeeling van het land nook werkelijkheid werd en weldra had de
een veel, de ander weinig of niets ; en ook de poging van Ezra
en Nehemia 1 in dezelfde richting had geen succes.
Dat in Jezus' dagen de 1 a n d b o u w nog steeds een der
belangrijkste bestaansmiddelen in het Joodsche land mocht

D orschvloer.

heeten, blijkt uit de vele gelijkenissen die daaraan ontleend
zijn. Het akkerland, dat over de glooiende heuvels zich uitstrekte, en soms weinig „goede aarde" op den steenachtigen
ondergrond bevatte 2 was niet scherp gescheiden van den woesten grond daaromheen, en met wegen en voetpaden doorsneden 3. Om elk dorp ligt zulk een uitgestrektheid land,
waarvan ieder een stuk ter bebouwing krijgt. Zulk een stuk
heet chakel (chelka) en draagt dikwijls een eigen naam, b.v.
Akel-dama, bloedakker 4. In November, nadat de „vroege
regen" minstens veertien dagen van to voren is gevallen 5,
,

Neh. 10 : 31 2 Matth. 13 : 5 ; Mark. 4 : 5 ; Luk. 8 : 6 3 Matth. 13 : 4 ;
Mark. 4 : 4 ; Luk. 8 : 5 ; Matth. 12 : 1 ; Mark. 2 : 33 ; Luk. 6 : 1 4 Matth.
27 : 8 ; Hand. 1 : 19 5 jak. 5 : 7. Deze „herfstregen" begint gewoonlijk
in October, soms pas begin Nov. De „lenteregen" valt in Maart en April.
Valt er veel regen, dan heeft men een overvloedigen oogst ; bij weinig
of geen regen mislukt hij.
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begint het zaaien van het winterkoren, dat in bet voorjaar
geoogst wordt, dikwijls tegelijk met het zaaien van het zomergraan. Reeds midden April of Mei, in de warmere dalen iets
vroeger, begint de oogsttijd, waarbij de halmen met een sikkel
worden afgesneden 1. Elk dorp heeft zijn gemeenschappelijken
dorschvloer, een groote, verharde, effene ruimte, waar ieder
dorpeling op zijn eigen plekje zijn gerst of tarwe samen brengt 2
De armeren dorschen hun graan door het vee over het uitgespreide
koren been en weer to driven 3 de meer gegoeden hebben
dorschsleden, d.i. een zwaar houten bord, waarvan de onderkant bezet is met kleine scherpe punten. Zijn op deze wijze de
korrels uit de aren verwijderd, dan begint het wannen, d.i.
het zuiveren van het graan 4. Dit gebeurt liefst des avonds,
als er een koeltje waait, dat het lichtere kaf en stroo een eindweegs meevoert, terwijl de zwaardere korrels vlak voor den
wanner op den grond vallen. Het kaf, en wat er overigens nog
op den dorschvloer blijft liggen, wordt dikwijls tegen den
avond in brand gestoken, wat een plotseling hoog opvlammend
vuur geeft 5

.

;

.

WIJN- EN OOFTBOUW

Door bodem en klimaat is Palestina uitnemend geschikt
voor den w ij n b o u w. Vooral het gebergte van Juda was
beroemd om zijn wijngaarden, met name de streek van Hebron
(dal Eskol). Wanneer men een wijnberg wilde aanleggen,
werd de grond met een houweel omgegraven 8 van steenen
gezuiverd, door middel van muren terrasvormig aangelegd,
opdat de aarde niet zou wegspoelen, de aanplanting door hekken
of muren, soms door beide, tegen vee en wilde dieren beschermd.
In de rotsen werd een wijnpers uitgehouwen („gegraven").
Zij bestond uit twee bakken : in de bovenste werden de druiven
met de voeten getreden 8 in den bak of kuip daarbeneden
werd het sap opgevangen, dat in kruiken of lederen zakken
werd gedaan. Ook werd in den wijngaard een klein gebouw
of steenen torentje opgericht, dat aan de wachters en tijdens
den oogst aan de eigenaars en gasten tot verblijf strekte 9.
De wijnstok vereischte een zorgvuldige behandeling. De ranken
werden met het mes gesnoeid overtollige ranken verwijderd 10.
Het onder Israel opgerichte Godsrijk wordt herhaaldelijk met
een wijnberg vergeleken 11, het yolk zelf met een wijnstok. Dit
verkreeg een plastische uitdrukking in den enormen, gouden
,

;

I Mark. 4 : 29 ; Openb. 14 : 14-19 2 Matth. 3 : 12; Luk. 3 : 17 3 1 Cor.
9 : 9 ; 1 Tim. 5 : 18 4 Matth. 3 : 12; Luk. 3 : 17 5 Matth. 3 : 12 ; Luk.
6 Jes. 7 : 25 7 Jes. 63 : 3 ; Openb. 14 : 19 v. ;
3 : 17 ; I Cof. 3 : 13
19 : 15 8 Matth. 21 : 33 v.v. ; Mark. 12 : 1 v.v. ; Luk. 20 : 9 v.v. 9 Joh.
15 : 1 v.v. 10 B.v. Jes. 5 : 1 v.v. ; Matth. 20 : 1 ; 21 : 28
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wijnstok boven het portaal, dat toegang gaf tot den tempel
van Herodes. Misschien heeft Jezus ook hieraan gedacht in
Joh. 15 : 1 vv.
Behalve wijn, werd in Palestina veel olie gewonnen van
den o 1 ij f b o o m, die op onzen wilgenboom gelijkt. Hij
wordt zeven tot dertien M. hoog, heeft een knoestigen, dikwijls
krommen stam met ruwen bast. De vrucht is een langwerpig
ronde pruim van de grootte van een duivenei, met een vleeschachtigen, olierijken inhoud en harde pit. De boom groeit langzaam en wordt zeer oud. Men toont nu nog bij Jeruzalem boomen
die in Getsemane zouden gestaan hebben ! De fijnste olie verkreeg men door kneuzen van de bijna rijpe vruchten ; de
gewone soort verkreeg men door persen, d.i. door het trappen
der olijven in een perskuip. Van een dergelijke „olijvenpers"
heeft Getsemane zijn naam. Het was een olijvenhof aan de
overzijde van de Kedron, aan den voet van den „Olijfberg",
ten Oosten van Jeruzalem. Deze 840 M. hooge berg (die 60 M.
boven het hoogste punt van den Tempelberg uitsteekt) was
oudtijds rijk beplant met olijfboomen. Olijven vormden in
Voor-Azie ook een geliefkoosd voedsel. Deiszmann heeft
opgemerkt, dat Paulus gereisd heeft alleen in die spreken, waar
de olijfboom groeit. Eigenaardig is het beeld, dat Paulus in
Rom. 11 : 17 v.v. gebruikt, waar wilde olijfloten op den stam
van den tammen olijf worden geent. Het kan zijn, dat dit een
bewijs is van gebrekkige kennis van het buitenleven bij den
stadsmensch, Paulus. Men haalt ook wel een opmerking van
Columella daarbij aan : „Wanneer krachtige olijfboomen
geen vrucht dragen, boort men een gat en steekt er een frisch
takje van een wilden olijfboom in". Dit gebruik kan echter
het beeld van Paulus niet verklaren. Wil men niet van onkunde
spreken, dan moet men in elk geval toegeven, dat bier een
geheel tegen-natuurlijke handelwijze wordt beschreven.
Ook de v ij g e b o o m komt in Palestina veel voor. Met
zijn breede bladeren biedt hij een rijk lommer. Vandaar dat
hij met den wijnstok meestal in de nabijheid der woonhuizen
werd gekweekt. Zoo ontstond het spreekwoord „onder zijn
wijnstok en vijgeboom zitten" 1 ter aanduiding van een toestand
van vrede en geluk. Nathanael gaf zich onder zijn vijgeboom
aan zijn overdenkingen over 2 De vijgeboom levert twee soorten
vruchten : vroege vijgen of eerstelingen, die zich zetten aan
het oude hout van het vorige jaar en in Palestina tegen het
einde van Juli rijp zijn ; zij vallen spoedig of 3 en late vijgen,
die, zoolang de boom in zijn ontwikkeling is, aan de nieuwe
takken in de oksels der bladeren, achter elkander, to voorschijn
.

;

I Kon. 4 : 25 ; Micha 4 : 4 ; Zach. 3 : 10
6 : 13

1

2 joh. 1 : 49, 51

3 Openb.
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komen en op verschillende tijdstippen rijp worden : in Palestina
van Augustus af. Aan oudere boomen kunnen ze den heelen
winter overblijven en eerst in de lente rijp zijn, voor of nadat
de bladeren te voorschijn komen. Dergelijke wintervijgen kon
Jezus tijdens het Paaschfeest verwachten aan een boom, die
reeds blad had 1. Een andere verklaring is, dat het bier onrijpe
vroege vijgen gold : in het Joodsche land heeft men een zekere
voorliefde voor deze onrijpe vruchten, zegt Schneller. De naam
Betfage beteekent vijgenhuis : fagg is tegenwoordig nog een
Arabische naam voor vijgen.
Behalve land-, wijn- en ooftbouw werd aan de zee of het
meer van Gennesaret — volgens de traditie een naam die
kinneret of harp zou beteekenen, naar den vorm van het
meer ook zee van Tiberias geheeten, de v is s c h e r ij
beoefend. Het meer is rijk aan visch, ook aan ongeschubde,
die voor de Joden als onrein en dus onbruikbaar gold 2 De
visschers waren dun gekleed en ontdeden zich bij hun werk
misschien van al hun kleederen, in elk geval van hun opperkleed 3 Zij oefenden hun bedrijf gewoonlijk des nachts uit 4
en gebruikten daarbij of een werpnet, en dan stonden zij zelf
in het water 5 of een trek- of sleepnet, dat men in den regel
uit de boot in het water wierp 6. Evenals in Jezus' dagen zijn
nog heden in het meer soms groote scholen visch, die met hun
rugvinnen boven het water uitsteken en het als door een geweldige regenbui in beweging brengen.
.

.

,

,

HAND EL

Een eigenlijk handeldrijvend yolk van beteekenis is Israel
nooit geweest. Dat is te merkwaardiger, omdat Palestina midden
in het groote handelsverkeer der oude wereld lag en de Kanadnieten, die in de steden bleven wonen, in den handel zoozeer
bedreven waren, dat de naam „Kanadniet" de beteekenis kreeg
van „koopman". Zoo staat in Jes. 23 : 8 en Sef. 1 : 11 in het
Hebr. Kanadnieten, waar wij „kooplieden" of „handelaars"
vertaalden. De Mozaische wet, die alle bijzonderheden van het
leven regelt, bevat dan ook geen bepalingen betreffende den
handel, dan alleen het verbod rente te nemen van een yolksgenoot 7, en het verbod van valsche maat of weegschaal 8
Rente werd van ouds in Israel gevoeld als onrechtmatig verkregen goed. Het Hebr. woord voor rente beteekent : „knijpen".
Met de intrede van het koningschap in Israel, vooral onder
.

Matth. 21 : 18 v.v. ; Mark. 11 : 12 v.v. ; vgl. ook Luk. 13 : 6 v.v., waar
de vijgeboom beeld is van het Joodsche yolk. 2 Matth. 13 : 47 v. 3 Joh.
21 : 7 4 Luk. 5 : 5 ; Joh. 21 : 3 5 Matth. 4 : 18 ; Mark. 1 : 16 6 Luk.
5 :4 v.v. ; joh. 21 : 8
7 Ex. 22 :25 ; Ez. 18 :8 ; Ps. 15 : 5 ; Spr. 28 : 8
8 Am. 8 : 5 ; Lev. 19 :25 ; Spr. 16 : 11 ; 20 : 10
1
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Salomo, kwam het handelsverkeer met omliggende landen
op : Fenicie, Egypte, Arable 1, en bleef ook later in stand 2
Volgens Ez. 27 : 17 voerde Israel uit : tarwe, myrrhe, was,
honig, olie en balsem. De invloed van dit handelsverkeer op
het volksleven was ongunstig : het werkte weelde, hebzucht,
en aan den anderen kant verarming in de hand ; en de profeten staan er dan ook sceptisch of zelfs vijandig tegenover 3.
En als we vernemen wat al zoo werd geimporteerd 4, is dat
niet te verwonderen. Dat in den laatsten tijd van Israels koningschap Jeruzalem een handelstad van beteekenis was, is op te
maken uit Ez. 26 : 2, waar de groote havenstad Tyrus jubelt
over den ondergang van Jeruzalem met deze woorden :
.

Ha, de deur der volkeren is verbroken,
Zij staat voor mij open, ik zal hare verwoesting voltooien.

Tyrus raakte dus in Jeruzalem een mededingster kwijt. Maar
pas in en na de ballingschap hebben de Joden den handel
geleerd. Van den vaderlandschen bodem verdreven, moesten
ze naar andere middelen van bestaan omzien, en zoo kwam het
dat duizenden niet naar hun akkerland terugkeerden, onder
Zerubbabel en Ezra, maar zich verspreidden in de steden van
het oosten, waar zij als kooplieden hun brood verdienden.
In de geschriften uit dezen tijd vinden we dan ook den handel
niet meer veroordeeld, maar zelfs aangeprezen. Het veelbesproken woord uit Pred. 11 : 1 (werp uw brood uit op het
water) heeft stellig deze beteekenis 5
.

MATEN

Het is bier de plaats om iets mede te deelen aangaande munt,
maat en gewicht, die in Israel gebruikelijk was.
Lengtematen. De hoofdmaat was de e 1 (eig. elleboog of
onderarm). Ze had n.l. de lengte van den elleboog tot den top
van den middelsten vinger (45 tot 49 cM.). De el was 2 span 8
een span was drie h a n d b r e e d t en 7, en een handbreedte
was 4 vingerbreedten 8
Grootere lengtematen zijn : het meet s n o er (ongeveer
6 el) of bijna 3 Meter 9 een d a g r e i s is 7 a 8 uur gaans
en een sabbatsreis is 880 M.
De meest gebruikelijke vlaktemaat voor bepaling der grootte
van een stuk land is een j u k, d.w.z. een stuk land dat door
een span runderen in een dag kon worden omgeploegd 1°.
De eigenaardige Romeinsche aanduiding van den afstand
,

.

;

I Kon. 9 : 26-28 ; 10 : 22
2 Jes. 23 : 8 ; Ez. 27 ; 28 ; Neh. 13 : 16
Jes. 2 : 16 ; 23 : 1 4 I Kon. 10 : 22 b Vgl. Ps. 107 : 23-32 6 I Sam.
17 : 4 ; Jes. 40 : 12 7 Ps. 39 : 6 8 I Kon. 7 : 15 9 Jes. 34 : 11 ; Am.
7 : 17 ; Zach. 1 : 16 " Jes. 5 : 10

1
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door duizend (mille) schreden : de „mijl", komt alleen Matth.
5 : 41 voor en is waarschijnlijk 1575 M., een afstand die ook
aangeduid wordt door acht stadien. Een stadie is dus 184,8 M. 1.
Zij bevat honderd „vademen", zoodat een vadem ongeveer
1.85 M. is 2 In het N.T. komt ook de el voor. In Matth. 6 : 27
kan bedoeld zijn de verlenging van den levensweg of van de eigen
lichaamslengte, die oudtijds ook bij „ellen" (— wij zeggen
bij „voeten" —) gemeten werd.
Inhoudsmaten. In Jes. 5: 10 worden drie inhoudsmaten
genoemd : een v a t, (Hebr. chomer, eigenlijk zooveel een
ezel dragen kan) is 360 liter. Dezelfde maat voor natte waren
beet k o r. Een emmer (Hebr. b a t) of een s c h e p el
(Hebr. efa) zijn twee verschillende namen voor dezelfde inhoudsmaat van ongeveer 36 liter ; een emmer dient voor natte,
een schepel voor droge waren ; een gomer 3 is een tiende
efa, dus 3,6 liter. Een maat 4 is een derde deel van een efa,
dus 12 liter. Een h i n is ongeveer 6 liter en een 1 o g ongeveer
een twaalfde deel van een hin dus 1/2 liter. Verschillende dezer
namen zijn van Egyptischen (efa, hin) of van Babylonischen
(chomer, kor, maat) oorsprong, dus door de Israelieten overgenomen.
Als huisraad wordt in het N.T. de korenmaat genoemd,
een Romeinsche aanduiding voor een inhoudsmaat van 8.75 L. 5
De maat, waarvan in Openb. 6 : 6 sprake is, bevatte 1.09 L.
Het pond (in het Grieksch „litra"), waarmee reukwerk werd
aangeduid (Joh. 12 : 3, 19 : 39), bevatte 0.27 L. ; de metreet
van Job. 2 : 6 39,39 L. De vaten olie in Luk. 16 : 6 waren elk
van denzelfden inhoud als de metreet ; de maten tarwe van
Luk. 16 : 7 waren tien maal zooveel ; daarentegen de maat
meel, door de vrouw bij het deeg maken gebruikt (Matth.
13 : 33, Luk. 13 : 21), 13.13 L. ; het geheele deeg was dus
bijna 40 L.
.

.

GEWICHTEN EN MUNTEN

Oostersch geld is voor den westerling steeds een puzzle
geweest en is het nog. De simpele naam van een gewicht of
geldswaarde (talent, sikkel) is niet voldoende om to weten
wat men bedoelt, omdat dezelfde naam aan verschillende waarden wordt gegeven. Zoo wordt in Gen. 23 : 16 verhaald dat
Abraham 400 sikkelen zilver „gangbaar bij den koopman"
betaalt. En in II Sam. 14 : 26 lezen we dat Absaloms Naar, dat
hij elk jaar liet afscheren, 200 sikkelen woog, „naar koninklijk
gewicht". Hieruit blijkt reeds dat er minstens 4 soorten sikke1 Matth. 14:24 ; Luk. 24 : 13 ; Joh. 6 : 19 ; 11 : 18 ; Openb. 14 : 20 ;
21 : 16 2 Hand. 27 : 28 3 Ex. 16 : 16 4 Gen. 18 : 6 s Matth. 5 : 15 ;
Mark. 4 : 21 ; Luk. 11 : 33
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1 Munt van Herodes den Groote
2 Muni van Herodes Antipas
3 Muni van Filippus
4 Munt van Herodes Agrippa
5 Muni van Agrippa II

len waren : zilveren
sikkelen, gouden sikkelen, koninklijke
sikkelen en koopmanssikkelen. En dat
gold niet alleen voor
den sikkel, maar ook
van het talent en
de mine. Met die
drie namen zijn de
voornaamste gewichtseenheden genoemd. Het Israelietisch gewichtenstelsel is nag meer dan
het matensysteem,
van Babel afhankelijk, wat ook duidelijk blijkt uit de indeeling volgens het
zestigtallig stelsel,
dat in Babel gebruikelijk was. Het
Babylonische talent
was verdeeld in 60
minen en de mine
weer in 60 sikkel.
Het talent was dus
3600 sikkel. Maar bij
al deze gewichten
onderscheidde men
weer een „zwaar" en
een „licht" gewicht.
Het „lichte" woog
de helft van het
„zware". Het zware
koninklijk gewicht
woog ongeveer 60
kilogram, het lichte
30 ; de zware mine
1 kilogram, de lichte
1 pond ; de zware
sikkel 16 gram, de
lichte 8 (dit zijn
ronde cijfers). Verder had men onder-
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verdeelingen in een „halve sikkel" 1, een „vierde sikkel" 2 enz.
Deze zelfde namen werden ook gebruikt bij het geldwezen,
wat heel natuurlijk is bij de overweging dat in oud-Israel betaling plaats had door middel van afgewogen goud- en zilverstukken 3 . Wel krijgt men den indruk dat reeds vroeg als
„afgewogen" gemerkte zilverstukken of -staven in omloop
waren. Zoo schijnt in I Sam. 9 : 8 en Job. 42 : 11 sprake te zijn
van een geldstuk van bepaalde waarde. Ook het felt dat het
Hebr. woord voor talent (kikker) eig. „kring" of iets ronds
aanduidt, wijst er op dat men stukken goud en zilverstukken
den vorm gaf van onze geldstukken, waarbij men ze tevens
een bepaald gewicht gaf. Maar daarnaast bleven de ruwe gouden zilverstaven als ruilmiddel in gebruik. Bij de verovering
van Ai vindt Achan o.a. een gouden staaf van 50 sikkelen 4
Zilver was echter het gewone ruilmiddel ; het Hebr. woord voor
zilver beteekent ook „geld".
Nu was natuurlijk de omrekening van goud in zilverwaarde
nog al ingewikkeld, vooral omdat de verhouding van goud tot
zilver was 13i : 1. Een goudsikkel had dus 13 maal de waarde
van een zilversikkel. Om de waarde van een „lichte" goudsikkel die, gelijk wij boven zagen,, ongeveer 8 gram woog, in
zilver te betalen, moest men een zilverstuk hebben van 108 gram,voor een „zware" goudsikkel woog het overeenkomstig zilverstuk 216 gram. Om dat voortdurend en lastig omrekenen te
ontgaan, maakte men zilverstukken die een vijftiende van
den goudsikkel waard waren en die toch „sikkel" werden
genoemd. Voor betaling aan den tempel mochten ze echter
niet worden gebruikt ; daarvoor moest de oude volwaardige
sikkel, de zgn. „sikkel des heiligdoms" worden gebruikt 5.
Sedert den Maccabaeer Simon, 142 v. Chr., schijnen de
Joden eigen munten van zilver en koper geslagen te hebben,
waarop als beeldenaar een beker, een korf vruchten, lelie
en citroen : afbeeldingen van mensch of dier werden in het
Joodsche gebied steeds vermeden. Onder de Herodessen en
de Romeinsche stadhouders mochten in het Joodsche gebied
alleen maar koperen munten worden geslagen, waarop ook
de (verboden) afbeelding van een Romeinschen adelaar voorkomt. De munten van Filippus dragen een geheel heidensch
karakter : op de eene zijde een heidenschen tempel, op de
andere het beeld van den keizer. Herodes Agrippa I vermeed
op de munten te Jeruzalem geslagen elke afbeelding van mensch
of dier, maar op die te Caesarea liet hij zijn eigen beeltenis
op de munt zetten.
.

Gen. 24 :22 2 I Sam. 9 : 8 3 Jes. 46:6 ; 55 : 2 ; jer. 32 :10; Gen.
23 :15; Matth. 26 :15 4 Joz. 7 :21 5 Ex. 30 :13 en 24; Lev. 5 :15;
Num. 3 :47 en 50
1
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In het N.T. vinden wij duidelijk twee muntsoorten : een
specifiek Romeinsche en een met Grieksche namen. De Romeinsche zijn sedert Pompeius (63 voor Chr.) ingevoerd ; de Grieksche zijn van ouderen datum.
Romeinsche munten zijn de denarius, de as en de quadrant.
De denarius had een gewicht van 3.90 gram aan zilver. Onze
gulden weegt 10 gram. Als wij dien nu ook als zuiver zilver
rekenen, dan is de denarius dus 39 of 40 cent. Maar de waarde
is niet steeds gelijk. De as is het zestiende deel van een denarius,
dus ongeveer 21- cent ; de quadrant het vierde deel van een as,
dus ruim een halve cent. De denarius wordt als belastingmunt
genoemd en draagt het beeld van den Romeinschen keizer :
alle zilveren munten in dezen tijd zijn van de Romeinsche
rijkswerkplaatsen afkomstig (zie boven) 1. Hij geldt ook als
het gewone dagloon 2 Twee denarien worden beschouwd als
voldoende voor de verpleging van den uitgeschudden reiziger 3
In Openb. 6 : 6 wordt een dure tijd geschilderd, wanneer een
liter tarwe een denarius kost, evenals drie liters gerst 4 De as
komt voor, waar er sprake is van musschen die op de markt
verkocht worden, volgens Matth. 10 : 29 twee voor eenen
penning ( = as), volgens Luk. 12 : 6 vijf voor twee penningen
( = 2 as). Misschien heeft Jezus hetzelfde beeld meer dan eens
gebruikt, in verschillenden vorm. Wanneer men vijf musschen
tegelijk kocht, zal de prijs wat lager zijn geweest dan voor twee.
In elk geval, ook uit gevonden inscripties blijkt, dat de musschen
een gangbaar artikel waren en van alle eetbare vogels de goedkoopste. Hun prijs wordt daar berekend naar een tiental,
en dan komt de prijs nagenoeg met den door Jezus genoemden
overeen. — De quadrant wordt Matth. 5 : 26 bedoeld, waar
er sprake is van het betalen van den laatsten penning. De arme
weduwe in Mark 12 : 42 offerde twee penningskens 5 samen
zooveel als een quadrant. Dit „penningske" (lepton, een
Grieksche munt) is dus de allerkleinste munt. Deze pasmunt was
den Romeinschen lezer, voor wien Markus schreef, onbekend.
Daarom geeft hij er de verklaring bij, dat twee lepta zooveel
is als een quadrant. Dit zal ook de reden zijn, waarom Matth.
5 : 26 van een quadrant spreekt als den laatsten penning, terwijl
Luk. 12 : 59, meer Grieksch, van den lepton als laatsten penning
spreekt. In onze vertaling hebben wij dit verschil weergegeven
door to spreken van een penning in Matth. 5 : 26 en een penningske in Luk. 12 : 59.
Wij hebben het woord „penning" nog eens gebruikt, nl.
in de gelijkenis van de „tien penningen" of van den „verloren
.

.

.

,

2 Matth. 20 : 2 vv.
Matth. 22 : 19 ; Mark. 12 : 15 ; Luk. 20 : 24
Luk. 10 : 35
4 Zie verder Mark. 6 : 37 ; joh. 6 : 7 ; Mark. 14 : 5 ;
joh. 12 : 5 ; Matth. 18 : 28 ; Luk. 7 : 41 5 Ook Luk. 21 : 2

1
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penning", Luk. 15 : 8 en 9. Hier is sprake niet van een Romeinsche benaming maar van een Grieksche : de drachme. Sommigen
denken hier aan een hoofdtooisel dat uit tien drachmen zou
bestaan hebben, zoodat nu het hoofdsieraad geschonden zou
zijn: Anderen aan een bruidsgeschenk, dat uit tien muntstukken
zou bestaan hebben, zoodat er een ongelukkig voorteeken aan
verbonden was, nu er een verloren ging. Maar noch op het
een noch op het ander wordt hier gezinspeeld, terwijl er daarentegen wel een rabbijnsche parallel bestaat van het „keeren"
van een huis, om een verloren geldstuk terug to vinden. Hieraan
zullen wij dus wel moeten denken. De vrouw heeft dan tien
drachmen, ongeveer de waarde van tien denarii (ofschoon
't vroeger wel iets minder geweest is). Voor den tempel moest
men een dubbeldrachme (ongeveer 80 ct) aan belasting opbrengen. Twee dubbeldrachmen vormden een stater. Vandaar
dat in het verhaal van Matth. 17 : 24-27 een stater voldoende
was voor Jezus en Petrus beide. Ook de zilverstukken die Judas
ontving 1, zullen staters zijn geweest : dit volgt uit een vergelijking met Zach. 11 : 12 (in 't Hebr. en in het Grieksch ligt
hier een overeenstemming in de woorden die voor „uitwegen"
en voor het „muntstuk" worden gebruikt). Het Judasloon is
dus ongeveer f 48. geweest (nl. gelijk aan 120 drachmen). —
Te Efeze werd volgens Hand. 19 : 19 voor een waarde van
50.000 zilverstukken aan tooverboeken verbrand. Dat zou
zijn voor een bedrag van f 20.000. Deze schatting van de waarde
zal wel wat hoog zijn geweest. In de gelijkenis van Luk.
19 : 11 27 is sprake van „ponden", in het Grieksch mna,
een waarde van 100 drachmen of f 40. Zestig mna's vormen
een talent, dat dus ongeveer f 2400 is 2 Als nu een schuldenaar
den koning tienduizend talenten schuldig is — Matth. 18 : 24 —,
dan is dat een schuld van f 24.000.000, dat is een volstrekt
onbetaalbare schuld. Daarmede wordt geteekend de verhouding van den zondigen mensch tot God, terwijl de mededienstknecht 100 denarien of f 40 schuld aan den ander heeft.
Wij moeten hieraan nog een enkel woord over de wisselaars
toevoegen, die Jezus uit den (buitensten) voorhof van den
tempel dreef 3. Voor tempelbelasting mocht alleen gebruikt
worden de „sikkel des heiligdoms" of dubbeldrachme. Joden
uit de Verstrooiing wisselden nu in het voorhof hun Grieksch
en Romeinsch geld tegen het tempelgeld, waarbij de wisselaars
een zoet winstje maakten (kollybos = klein geldstuk = agio,
van daar de naam der wisselaars = kollybistai). Nog heden
ten dage is het bedrijf van wisselaar in eere, maar alle reizigers
worden daartegen gewaarschuwd.
.

1
2

Matth. 26 : 15 ; 27 : 5 ; het is de vergoeding voor een gedooden slaaf.
Matth. 25 : 15—.28 s Matth. 21 : 12 v. ; Mark. 11 : 15-17; Luk. 19 : 45 v.
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HUIZEN

Wij moeten ook een enkel woord zeggen van de oostersche
huizen die in menig opzicht van de onze afwijken.
De nomaden of halfnomaden wonen in tenten 1. Toen de
Israelieten Kanaan waren binnengetrokken, was het wonen
in huizen een hoogere trap van beschaving, waarvan de Rechabieten in hun ijver voor de oude, oorspronkelijke cultuur niet
wilden weten 2 Maar daarom waren die huizen nog geen
paleizen. De fellah-woning was wel heel eenvoudig uit brokken
natuursteen (grauwwitte kalksteen) opgetrokken, vormde zij
een vrij donkere ruimte, eigenlijk niet veel meer dan een
kunstmatige hol- of spelonkwoning. De huizen stonden ook
dikwijls tegen een helling gebouwd, zoodat een of meer van
de muren door den rotswand werden gevormd. Een gedeelte
van den aangestampten leemen vloer was enkele treden hooger
dan het andere. Beneden stond het vee gestald ; het hooger
gedeelte diende voor slaapplaats der bewoners. Hier stond
ook de primitieve bakoven. Bij het gunstige klimaat verkeeren
de bewoners het grootste deel van den dag buitenshuis. De
woning dient meer tot bescherming tegen den regen en tot
nachtverblijf.
De massieve muren vereischten om hun zwaarte een stevig
fundament. Bij de glooiing van het terrein was het dubbel
noodig tot op den rotsgrond te graven. Lag deze te diep, dan
moest men minstens zooveel in den grond als daarboven bouwen ; anders spoelden de zware winterregens den muur los
en stortte het huis in 3
In de vlakte werden ook wel huizen van leem en takken
gebouwd, van buiten met leem of kalk bestreken. Deze waren
wel zeer primitief en kwamen spoedig in verval, wanneer zij
verlaten waren. Vandaar dat vele plaatsen die in den bijbel
genoemd worden, spoorloos verdwenen zijn.
Lang hout voor balken en planken was over het algemeen
niet te krijgen. Voor de prachtgebouwen, die Salomo oprichtte,
moest het van den Libanon worden aangevoerd. De vensters
waren ook dikwijls zonder hout. Voor de deuren en de binten
van het platte dak werd in den regel het hout van den wilden
vijgeboom gebruikt.
De meer welgestelde landbewoners hadden op het platte
dak nog een „opkamer", waar zij zich konden terugtrekken,
terwijl in het benedenvertrek een ieder genoodigd of onge.

.

2 Kor. 5 : 1 vergelijkt het tegenwoordig leven met het verblijf in een tent,
die spoedig kan worden afgebroken, een beeld dat ook bij andere schrijvers
zin die dagen voorkomt en niet toegeschreven behoeft te worden aan Paulus'
handwerk. Tegenover die tent staat dan de waste woning, in de hemelen, niet
met handen gemaakt. 2 Jerem. 35 : 7 3 Matth. 7 : 24 v.v.
1
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noodigd binnenliep. V6Or die opkamer was een terras, bij aanzienlijke woningen nog door een muurtje omgeven. Hier was
men gaarne, om te bidden of om rustig neer te zitten. In den
zomer hadden ook de armen op hun dak hutten van takken,
matten en loof, om daar een toevlucht te hebben tegen de
warmte en het ongedierte van de benedenverdieping. Van het
dak af kon men waarnemen wat er in de omgeving plaats
vond. Men kon daarvan af ook toespraken houden 1.
Te Jeruzalem was de bouworde anders. De vorm der huizen
was daar ook meestal vierkant, met aan de straatzijde niets
dan een naakten muur met een deur, waarboven een uitstekend,

•rfV.E.-1mH.‘,2.4`-

Woonhuis in een stad

van een traliewerk voorzien venster. In het midden van het
huis een open binnenplaats, waar een cisterne of regenbak het
benoodigde water bevatte. Hier stonden ook wel boomen en
beyond zich soms een vijver : bij aanzienlijke woningen kon
dit alles ruim en weelderig zijn. De vertrekken bevonden zich
condom de binnenplaats en waren van ongelijke hoogte, zoodat
men ook verschillende daken had.
Onder „binnenkamer" hebben wij Matth. 6 : 6 wel te verstaan ieder vertrek binnen in het huis, waar men niet door
anderen kan opgemerkt worden. De uitdrukking is hier trouwens meer overdrachtelijk : bidt the:), dat gij niet door anderen
gezien wordt.
In Luk. 11 : 7 is niet van een slaapkamer sprake. De man
1

Matth. 10 : 27
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is met zijn kinderen ter ruste gegaan en kan bezwaarlijk het van
grendels voorziene slot openen zonder ze te wekken.
Bij Mark. 2 : 1 v.v. en Luk. 5 : 17 v.v. is sprake van het
openen van het platte dak. Lukas schijnt meer aan een GriekschRomeinsch huis te denken, als hij van tichelen spreekt. Jezus
is blijkbaar in een vertrek vlak onder het dak. Sommigen denken aan de opkamer, waar ook de rabbi's gaarne bij hun onderwijs vertoefden. Anderen denken aan een overdekte galerij
rondom de binnenplaats, maar dan is het openen van het
dak wel overbodig. En mag men zulk een galerij bij een eenvoudige woning in Kapernaiim onderstellen ? Het vermoeden
is uitgesproken, dat de heele handeling van het wegnemen der
dakbedekking en het neerlaten van den verlamde oorspronkelijk een animistische of magische handeling is geweest, om,
als de demon der ziekte was uitgedreven, hem den terugkeer
in de woning onmogelijk te maken : iets dat in Voor-Indie
en ook elders wel voorkomt. De Evangelisten hebben het in
elk geval er niet in gezien : zij spreken alleen van een groote
menigte, waardoor het niet mogelijk was op andere wijze
Jezus te naderen.
KLEEDING

De kleeding was heel eenvoudig. Men droeg een onderkleed (met of zonder mouwen) dat tot over de knieen reikte
en door een breeden leeren gordel om de lendenen werd vastgehouden. Daarover heen sloeg men een langwerpig of vierkant stuk doek om de schouders als mantel of opperkleed 1.
Bij den arbeid legde men dien af, en trok men met den gordel
het onderkleed hooger, zoodat de bewegingen niet belemmerd
werden : de lendenen omgord is dus hetzelfde als gereed tot
den arbeid of tot den tocht. Zoo is ook bij 1 Petr. 1 : 13 (omgordt
de lendenen van uwen geest) de bedoeling, den geest tot inspanning gereed te houden. Bij de oude vertaling („opschortende
de lenden uws verstands") kan men soms de averechtsche
verklaring hooren, dat men het verstand buiten werking moet
stellen ! Men schijnt dan te lezen, dat men zijn verstand moet
opschorten of ter zijde stellen. Het beeld van het kleed is in
het N.T. heel geliefd, b.v. Kol. 3 : 12-14 ; Hebr. 12 : 1, waar
de zonde als een nauwsluitend, belemmerend kleed moet
worden afgelegd, om den wedloop goed te kunnen loopen ;
1 Kor. 15 : 53 v.v. ; Gal. 3 : 27 ; Ef. 4 : 24 ; Kol. 3 : 10. Het
is een beeld, dat ook in de mysterie-godsdiensten van beteeMatth. 5 : 40. Hier is sprake van een rechten over den lijfrok. In
de parallelle plaats Luk. 6 : 29 is sprake van het rooven van den mantel.
Matth. 10 : 10 ; Luk. 3 : 11 is sprake van twee lijfrokken of onderkleederen als overbodige voorzorg.
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kenis is. Zie aldaar. In Rom. 13 : 14 moet waarschijnlijk meer
aan een wapenrusting gedacht worden (vergel. vers 12), zooals
Ef. 6 : 11 v.v. ; I Thess. 5 : 8.
HET STAATKUNDIG LEVEN

Over stamverband en koningschap is reeds vroeger gesproken (blz. 34 v.v.). De enkele daarbij gemaakte opmerkingen
over publieke rechtsverhoudingen hebben aanvulling noodig.
Uit plaatsen als Ex. 18 : 19-27 en I Sam. 2 : 25 blijkt dat de
geestelijke leiders des yolks tevens als hun rechters golden.
Op deze wijze handhaafde men de theorie dat God zelf recht
sprak in Israel, waarbij de Oerim en Toemmim dienst deed
om den schuldige aan te wijzen (blz. 33). Maar reeds in Ex.
18 : 19-27 wordt een gerechtshof voor „kleine zaken" ondersteld. Wij mogen aannemen dat in den koningstijd in alle plaatsen van eenige beteekenis gerechtshoven bestonden, waarbij
de oudsten en aanzienlijksten der stad als rechters fungeerden
waarbij het recht om bij den koning in appel te gaan, onverkort
bleef 2
De oudsten en aanzienlijken, die als rechters fungeerden,
waren geen bezoldigde ambtenaren, maar vertrouwensmannen,
wier oordeel men aanvaardde. Omkoopbaarheid der rechters
schijnt veelvuldig voorgekomen te zijn 3 De aanklager en de
aangeklaagde verschenen tegelijk voor den rechter ; de aangeklaagde met „onreine", d.i. treurkleeding aan 4 Anders
dan bij ons, moest de aangeklaagde zijn onschuld bewijzen ;
waarbij hem soms een „voorspreker" ter zijde stond 5 Een
poot of een stuk van een oor 6 werd door den herder als bewijs
getoond dat hij niet het schaap had verdonkeremaand. Was
zulk een bewijsstuk niet te leveren, dan bediende men zich
van den „zuiveringseed" 7. Het uitvoerigste voorbeeld daarvan
hebben wij in Job. 31. Voor een doodvonnis waren minstens
twee getuigen noodig 8 Reeds in Ex. 20 : 16 wordt tegen valsch
getuigen gewaarschuwd. In Job 33 : 24 wordt ondersteld dat
een ander voor den aangeklaagde een losprijs betaalt.
De wetsregels volgens welke in oud-Israel de rechtspleging
plaats had, waren deels schriftelijk vastgelegd en steunden anderdeels op volkstraditie. De schriftelijk vastgelegde wetten waren
minder algemeene rechtsregels dan wel een groep bij zondere
gevallen naar het voorbeeld van den Babylonischen wettencodex van Hammoerabi, waarover op blz. 26 sprake was.
De oudste der Israelletische wetten gaan ongetwijfeld op
.

.

.

.

.

I Kon. 21 :8, 11 ; Deut. 19 : 12 2 I Sam. 15 :2; I kon. 3 : 16
Jes. 1 :23 ; 5 :23 ; I Sam. 12 :3 ; Ex. 23 :8; Deut. 27 :25 4 Zach.
3 :3 b Jer. 26 : 17 ; vgl. Joh. 14 : 16 6 Am. 3 : 12 7 I Kon. 8 :31
8 I Kon. 21 : 10 ; Matth. 18 : 16
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Mozes terug, al kunnen wij niet nagaan welke wetten van
Mozes zijn. De oudste wets- b u n d e 1 s die wij kennen, het
zgn. „B o n d s b o e k" 1 en het Deuteronomisch wetboek 2
zijn onder priesterlijken invloed ontstaan. De naam „tora"
die de Israelietische wetgeving draagt, beteekent eigenlijk :
onderwijzing, leering, en ze bedoelt dan ook niet alleen een
bruikbaar middel voor billijke rechtspraak te zijn, maar ook
het yolk op te voeden tot de rechte gezindheid jegens God, een
element dat in de wetgeving van Hammoerabi ontbreekt.
Zoo zijn de vrijsteden (zie beneden) er alleen voor den o n v r ijwilligen doodslager en wordt — om maar een paar plaatsen te noemen — in Ex. 20 : 17 en Deut. 15 : 10 niet alleen op
goed h a n d e l e n, maar ook op een goede gezindheid
aangedrongen.
Het is noodig dat voorop te zetten, omdat de Israelletische
wetgeving in menig opzicht een harden, soms primitieven
indruk maakt. Het j u s t a 1 i o n i s, het oog om oog en tand
om tand, is de grondslag 3, een grondregel die ook in den
Codex van Hammoerabi geldt 4 Dat is de oudste poging om
rechtvaardig te straffen : wie bloed vergiet, diens bloed zal
vergoten worden 5 het recht der vergelding. Het was zeker
een groote schrede voorwaarts vergeleken bij het ongebreidelde wraakrecht, waarvan Lamech spreekt in Gen. 4 : 23 v.,
maar het vergeldingsrecht, schematisch toegepast, leidt noodzakelijk tot hardheden en onrechtvaardigheid, vooral wanneer,
zooals in oud-Israel, de enkeling allereerst geldt als deel van
het geheel, dat derhalve mede schuldig is. Men denke aan
het strafgericht over Achans onschuldige familie voltrokken 6
Als Datan en Abiram gezondigd hebben, worden ze met hun
gezin verdelgd (Num. 16). Zoo wordt (Richt. 14 : 15) Delila
bedreigd dat zij, als ze niet den zin der Filistijnen doet, met
haars vaders huis zal worden verbrand. Aan den anderen kant
wordt Rahab met haar huis gespaard omdat zij de verspieders
heeft beschermd (Joz. 6 : 17), gelijk ook Lot met zijn gezin
behouden wordt (Gen. 19 : 12), evenals Noach (Gen. 6 : 18 ;
7 : 1). Die mede-verantwoordelijkheid voor de daden van
een lid der gemeenschap strekt zich zelfs uit over de nakomelingen : Ex. 20 : 5. Een sprekend voorbeeld is ook 1 Kon. 21 : 29,
waar de schuldige (Achab) wordt gespaard, omdat hij zich
verootmoedigde vanwege zijne zonde, maar de straf zal niettemin
zijn zoon treffen, die aan de misdaad part noch deel had.
Deze gedachtenreeks onderstelt dus de familie als een boom.
Als de stam ( = het familiehoofd) valt, sleept hij alle takken
mee in zijn val. Dat tegen dezen regel later verzet rees 7 zagen
.
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Gen. 9 : 6 6 Joz. 7 : 24 7 Deut. 24 : 16
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we reeds op biz. 85. Jezus trekt deze lijn voor zijne belijders nog
verder door, wanneer hij leert : wederstaat den booze niet
(Matth. 5 : 39). Het is tegenover de Farizeen en Schriftgeleerden
onrechtvaardig, te meenen, dat zij nog steeds letterlijk het „oog
om oog" wenschten toe te passen. Sinds lang was dit omgezet
in geldboete, die met de toegebrachte schade in overeenstemming was. Bij geleden schade werd dus een civielrechtelijke
procedure gevoerd over de vraag, welke boete moest worden
betaald. Jezus zegt hier : voert daarover geen proces. Hetzelfde
wat Paulus aan de Corinthische gemeente voorhoudt : 1 Kor.
6 : 1 vlg. Het zedelijk leven der christenen moet van anderen,
beteren, hoogeren aard zijn dan de in rechtsregelen uitgedrukte
zedelijkheid der Farizeen en Schriftgeleerden (Matth. 5 : .20).
Als de ergste misdrijven golden in oud-Israel : schending
van Gods majesteit, verzet tegen menschelijke autoriteit (ouders
en koning) en vergrijp aan het leven van een medemensch.
Op deze drie vergrijpen stond onverbiddelijk de dood. Als
voorbeeld van het eerste noemen we alleen Lev. 24 : 16 van
het tweede : I Kon. 21 : 10, en van het derde : Gen. 9 : 6.
Een opsomming van de overeenkomsten en verschillen
tusschen dit recht en den Codex Hammoerabi ligt buiten
ons bestek. Dat Israels recht naast dat van Babel een eigen
karakter droeg, is reeds opgemerkt. Bovendien bracht Israel
bij zijn komst in Kanaan bepaalde rechtsregels mee, waaronder
de bloedwraakzede een der voornaamste was. De bloedwraak
beteekent een bepaalden kant van het jus talionis. Deze vorm
van rechtspraak wortelt in het stamverband waarbij de enkeling geldt als drager van stambloed, dat gewroken moet worden.
Van uit dit oogpunt der bloedwraak moet Gen. 27 : 42-46
worden verstaan. Als Rebekka Jakob beweegt te vluchten,
voor de wraak van Ezau, dan zegt zij waarom zou ik u beiden
op een dag verliezen ? Rebekka zinspeelt daarbij op de noodzakelijkheid dat Jakobs dood gewroken wordt. En de wet
op de vrijsteden 1 bedoelt niet anders dan den ouden bloedwraak-plicht te verzachten. Een verdere verzachting was 2
dat de wraak alleen den schuldige mocht treffen, niet zijne
bloedverwanten, zooals de oude wet der bloedwraak het
eischte. Zoodra het stamverband door het staatsverband wordt
vervangen, houdt de bloedwraak vanzelf op, omdat geen geordende staat het wreken van een misdaad aan de willekeur
zijner burgers kan overlaten.
Waar wij over den rechtstoestand handelen, willen wij ook
een enkele opmerking maken over erfrecht. In Oud-Israel
waren alleen de wettige zonen de erfgenamen van de ouders :
dus zonen van bijvrouwen die niet als wettige vrouwen golden,
Deut. 19 : 1-12 2 Deut. 24 : 16
Inleiding tot den Bijbel I
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maar ook dochters, erfden niet. Als dochters ongehuwd
bleven, moesten zij uit het familiegoed onderhouden worden ;
als zij huwden, kregen zij een uitzet. Het onroerend familiegoed bleef waarschijnlijk onder het beheer van den eerstgeborene en werd oudtijds niet verdeeld : vandaar mede de
groote beteekenis van het eerstgeboorterecht. Om het familiegoed bij een te houden, werd de bepaling gemaakt, dat bij
ontstentenis van zonen ook dochters het onroerende goed
mochten erven. Als iemand geen zonen of dochters naliet,
kwam het familiegoed niet aan de weduwe of aangehuwde
verwanten, maar alleen aan de mannelijke verwanten van
het geslacht des vaders.
In dit licht is Luk. 15 : 12 te zien. De jongste zoon verlangt
hier zijn aandeel in het vermogen. Dat kan blijkens het gezegde
nooit een moederlijk erfdeel zijn geweest, zooals sommige
uitleggers er van gemaakt hebben. Het geldt hier een deel
van het familiegoed. Door dat op te vragen treedt de zoon als
't ware uit de familiegemeenschap. Als hij dan eindelijk naar
't ouderlijk huis terugkeert, heeft hij geen enkel recht meer ;
hij wil dan ook zeggen : maak mij als een van uwe huurlingen.
Des te grooter de onverdiende liefde van den vader, die,
krachtens zijn vaderlijke macht, onmiddellijk zijn zoon in
alle rechten herstelt, vers 22 ; des te begrijpelijker de toorn
van den braven oudsten zoon, die in zijn „recht" was en
den jongere niet mee in het familiegoed wil laten deelen.
Erfgenaam zijn is dus niet eenvoudig na den dood des
vaders de beschikking krijgen over diens bezit, maar deelgerechtigde zijn aan het familiegoed : al het mijne is het uwe,
zegt de vader in Luk. 15 : 31. Uit dit gezichtspunt is de beeldspraak van Paulus te verklaren, waar hij den geloovige noemt
een erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus :
de geloovige deelt nu reeds in het genot van Gods heerlijkheid 1. Vandaar dat het woord voor „erfdeel" hetzelfde kan
aanduiden als „heilsgoed" of „heilsbezit" 2
Met dit beeld verbindt Paulus een ander, n.1. dat der adoptie.
Het was een in zijn dagen algemeen gebruik, door tal van inscripties bevestigd, dat iemand een kind aannam, om een erfgenaam
te hebben. Zoo spreekt Rom. 8 : 15 van een „geest van zoonschap" (tegenover „een geest van slavernij") ; 8 : 23 van het
afwachten van „onze aanneming tot kinderen" 3 door deze
gunst van God krijgt de mensch dus deel aan het heilsgoed.
In dit verband moeten wij ook wijzen op het Grieksche woord
diatheke, dat zoowel „verbond" als „testament" kan betee.

Rom. 8 : 17 ; Gal. 3 : 29 ; 4 : 7 ; Titus 3 : 7 ; Hebr. 6 : 17 ; 11 : 7 ;
Jak. 2 : 5 ti Hand. 20 : 32 ; Rom. 4 : 14 ; Gal. 3 : 18 ; Ef. 1 : 14, 18 ;
Kol. 3 : 24 ; Hebr. 9 : 15 ; 1 Petr. 1 : 4 3 Zie verder Rom. 9 : 54 ;
Gal. 4 : 5 ; Ef. 1 : 5
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kenen. In de Grieksche vertaling van het O.T. komt het meermalen voor ter aanduiding van een verbond. Zoo wordt het
bij het laatste Avondmaal ook door Jezus gebruikt 1. Maar
in het spraakgebruik van het latere Grieksch beteekent het
alleen laatste wilsbeschikking of testament. Zoo komt het op
talrijke inscripties en papyri voor. Deiszmann verklaart, dat
geen mensch uit het gebied der oude wereldzee, in de eerste
eeuw na Chr., bij het woord diatheke aan verbond zou denken, maar steeds aan testament of eenzijdige wilsbeschikking.
Duidelijk in den zin van wilsbeschikking wordt het gebruikt
Hebr. 9 : 15 v. ; duidelijk in den zin van eenzijdige wilsbeschikking Gal. 3 : 15. Niemand zou ook bij „verbond" in de Avondmaalswoorden denken aan een door twee partijen op voet
van gelijkheid gesloten overeenkomst : ook bier is het een
handeling die van God alleen uitgaat. Zoo gezien, zou de vertaling „testament" te verkiezen zijn, als dit niet in dit verband
onbegrijpelijk was. Het is een nieuwe „beschikking" van God,
maar dit woord is bier niet te gebruiken. Wij hebben in de
brieven evenwel ,diatheke" doorloopend weergegeven met
„beschikking" 2 Aileen daar waar het klaarblijkelijk geheel
in Oud-Testamentischen zin van het door God opgerichte
„verbond" wordt gebruikt, zooals Luk. 1 : 72 het met Abraham
gesloten verbond, Hand. 7 : 8 het verbond der besnijdenis,
Hebr. 9 : 4 en Openb. 11 : 19 de ark des verbonds, gebruikten
wij het woord „verbond". Maar onjuist zou het zijn bier te
denken aan een bilaterale verhouding, waarbij ook van de
zijde des menschen lets voor het tot standkomen van het
„verbond" gepresteerd zou moeten worden. Overal is het de
genade van God, die de bondsverhouding in het leven roept.
Zie beneden onder „religieuze termen".
.

HET GODSDIENSTIG LEVEN
DE PRIESTERS

Een goed deel van wat onder dit hoofd behoort behandeld
te worden is reeds vroeger bij het historisch overzicht ter
sprake gekomen, en kan bier dus achterwege blijven.
De strakke offerpraktijk, waarbij tijd, plaats en wijze nauwkeurig waren geregeld, was in oud-Israel nog onbekend. Kain,
Abel, Abraham, Jakob, Gideon, Job offeren naar eigen goeddunken 3, en naar aanleiding van verschillende persoonlijke
aangelegenheden. Naast deze partikuliere offerpraktijk bestond
van oudsher een meer officieele en voor de geheele gemeenschap
Matth. 26 : 28 ; Mark. 19 : 24 ; Luk. 22 : 20 ; 1 Kor. 11 : 25 2 Hand.
3 : 25 ; Rom. 9 : 4 ; 11 : 27 ; 2 Kor. 3 : 6 ; Gal. 3 : 15, 17 ; 4 : 24 ;
EL 2 : 12 ; Hebr. 7 : 22 ; 8 : 6, 8, 9, 10 enz. In Hebr. 9 : 20 en 10 : 16
wilsbeschikking. 3 Gen. 4 : 3 ; 13 : 8 ; 28 : 18 ; Richt. 6 : 18 ; Job 1 : 5
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geldende offerpraktijk bij een heiligdom, waar bijzondere,
aan de godheid gewijde personen den dienst verrichtten. Een
afzonderlijke ,priesterstand" was dit nog niet. leder Israeliet
kon tot dien dienst
'
worden gewijd ; zoo deed Samuel dienst
bij het heiligdom te Silo 1 en fungeeren ook Davids zonen als
priesters. Toch gaf men de voorkeur aan leden uit den stam
van Levi. Immers Mozes en Aaron, die het eerst den dienst
bij de ark hadden verricht, waren ook afstammelingen van
Levi 2 De leden van den stam Levi lieten zich daartoe te eerder
vinden omdat ze niet, als de andere stammen, bij de verdeeling
van het land een eigen terrein hadden gekregen. Joz. 13 : 14
geeft daarvoor een mooi motief op ; Gen. 49 : 6-8 beschouwt
het als een straf voor hun roekeloos en ruw optreden. In elk
geval was het gewone middel van bestaan voor hen afgesneden
en moesten ze leven van de inkomsten der priesterlijke bediening. Zoo werd de naam „Leviet" ongeveer identiek met
„priester" (al waren lang niet alle priesters levieten). Tot op
Salomo gold de nakomelingschap van Eli als de officieele
priesterschap. Salomo verhief de nakomelingen van Sadok tot
die waardigheid. Ze deden dienst in den tempel te Jeruzalem
en heetten „levietische priesters" 3 Daarnaast waren tal van
priesters verspreid over het geheele land, die dienst deden bij
de verschillende heiligdommen. Toen door Hizkia en Josia
de kultus te Jeruzalem werd gecentraliseerd en de „hoogteheiligdommen" in het land werden verwoest 4, liet men de
priesters der hoogten naar Jeruzalem komen en gaf ze daar
een ondergeschikte betrekking. Ze kregen toen den naam „levieten" 5 ter onderscheiding van de wettige Jeruzalemsche priesterschap, de Sadokieten. De latere priesterlijke wetgeving in
Exodus, Leviticus en Numeri en ook de kroniekschrijver laat
deze onderscheiding van priester en Leviet reeds van den aanyang of bestaan. In werkelijkheid bestaat dit verschil pas sedert
Jo sia.
De hoogepriestelijke functie doorliep een dergelijk proces.
Natuurlijk was er van ouds aan ieder grooter heiligdom een
hoofdpriester. Zoo was Eli de hoofdpriester te Silo 6 Achimelech te Nob 7 en de Sadokieten te Jeruzalem 8.Deze hoofdpriesters hadden evenwel een gansch andere positie dan de
in de priesterlijke wetgeving en in de jongste profetische
geschriften genoemde „hoogepriester" 9 Deze laatste had
geen koning naast en nog minder boven zich, zooals de oude
hoofdpriesters tijdens het koningschap, maar ze waren de
hoogste waardigheidsbekleeders ook in wereldlijke zaken.
De naam „hoogepriester" in II Kon. 22 : 4, 8 en 23 : 4 is
1 I Sam. 3 : 1 2 Ex. 2 :2 3 Ez. 44 : 15 4 II Kon. 23 5 Ez. 44 : 10
.
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5 ; Zach. 3 : 1
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8 II Sam. 15 : 24

9 Hag. 1 : 1 ; 2 : 3,
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geantedateerd. Bedoeld wordt : hoofdpriester. Boven hem
staat de koning, evenals II Kon. 25 : 18.
In den koningstijd was de koning het hoofd der priesterschap. In II Sam. 6 : 14 wordt gemeld, hoe David in priesterkleeding gehuld, de ark mar Jeruzalem haalt, en in II Kon.
16 : 10 dat koning Achaz een altaar laat vervaardigen. Boven
zagen we reeds hoe Hizkia en Josia den tempel reinigden van
uitheemsche elementen, en daarbij gebruik maakten van hunne
ambtenaren, de priesters. Volgens I Kon. 8 : 22 verricht Salomo
priesterdienst, als hij biddend staat voor het altaar des Heeren.
DE FEESTEN

De Babyloniers noemden. den 15en. dag (dus het midden)
der maand s a b a t t o e. Deze dag werd als (gedeeltelijke)
rustdag gevierd. Of er verband is tusschen dezen dag en den
Oudtestamentischen sabbat, is onzeker. Ook waren te Babel
de 7e, 14e, 21e en 28e dag van elke maand bijzondere dagen,
en wel „booze dagen", waarop bepaalde werkzaamheden
verboden waren. De gedachte dat bepaalde periodiek terugkeerende dagen. als „heilige" dagen golden, is dus door Israel
niet uitgevonden, maar evenals by. de besnijdenis, aan hunne
omgeving ontleend. Maar, welke ook de samenhang zij tusschen
deze Babylonische „booze dagen" en den Israelietischen sabbat,
dit staat wel vast dat de Israelietische sabbat een geheel eigen
beteekenis kreeg. In de plaats van de Babylonische „ongeluksdagen." trad in Israel de wekelijksche rust- of feestdag. Het
gewone werk lag stil 1 ; men hield feest 2 of men ging op reis 3
Men kende dus in oud-Israel nog niet die volstrekte sabbatsrust,
die in den na-exilischen tijd werd voorgeschreven, toen de
sabbat een gansch ander karakter kreeg : een kenmerk van
het Jood-zijn. Reeds bij Ezechiel begint het : in Ez. 20 : 12
heet de sabbat : „een teeken tusschen mij en hen" en wordt
de ballingschap beschouwd als een straf wegens de ontheiliging
van den sabbat. En dan wordt de getrouwe viering van den
sabbat de voorwaarde voor het hei1 4. Deze strenge, wettische
sabbatsviering bleef onder de Joden gelden, ook in het N.T. 5
Deze strenge sabbatsviering is een onderdeel van de wettische opvatting van den godsdienst, waartegenover Jezus
de gezindheidsopvatting stelde. Ofschoon hij zelf zich niet
onttrok aan de gewoonte om op den sabbat den dienst in de
synagoge bij te wonen. 6 is het te begrijpen, dat hij op het punt
der strenge sabbatsviering met de Farizeen in conflict moest
komen. Hij treedt als profeet op, waar hij tegenover de school,

.
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Am. 8 : 5 2 Hoz. 2 : 10 ; jes. 1 : 14 ; 58 : 13 a II Kon. 4 :23 4 jes.
56:4, 6 ; Neh. 10 : 31 ; 3 : 15-19 b Matti'. 12 : 3 v.v. ; Mark. 2 :23
v.v. ; Luk. 6 : 1 v.v. ; Joh. 5 : 9 v.v. ; 9 : 14 vv. 6 Luk. 4 : 16

1

DE OUDE KULTUUR

150

sche opvatting van het sabbatsgebod den regel stelt, dat de
zoon des menschen heer is ook van den sabbat 1, hier misschien
nog meer in den zin van eigenaar dan van heerscher. De sabbatsviering moest ook door Paulus worden bestreden, waar
zij samenhing met een wettischen godsdienst 2 Maar hierover
spreken wij beneden uitvoeriger.
Tegelijk met den sabbat wordt in het O.T. telkens de
N i e u we maan genoemd 3 Uit Am. 8: 5 blijkt, dat de
nieuwe-maan-dag evenals de sabbat een rustdag was, en uit
I Sam. 20 : 18 dat het een feestdag was, die met een feestmaaltijd werd gevierd. Zelfs de oudste Christenen vierden nog
den nieuwe-maan-dag 4
Naast nieuwe maan en sabbat hadden de Israelieten nog
allerlei andere vierdagen, welker oorsprong zich in het duister
verliest, maar die in den loop der tijden een ander karakter
kregen, soms zelfs meermalen van karakter veranderden. Zoo
dateert het P a a s c h f e e s t in zijn oudsten vorm stellig
uit den nomadentijd evenals de naam pas c h a. Wanneer
tijdens de voorjaarsnachtevening de voile maan haar hoogste
punt bereikt had en door haar culminatiepunt heenging (Hebr.
pascha), dan at men ronde, op de maanschijf gelijkende koeken
bij feestelijken disch. Dat was de oudste vorm van het paaschfeest. Later, toen Israel een landbouwvolk was geworden,
werd dit feest met den landbouw in verband gebracht, en werd
het gevierd bij het begin van den gerste-oogst 5 en eindelijk
werd het in verband gebracht met den uittocht uit Egypte.
De naam p e s a c h (= ons : pascha) bleef hetzelfde, maar
terwijl die naam oudtijds doelde op het voorbijgaan van de
maan langs het culminatiepunt, werd het nu toegepast op het
voorbijgaan, van den verderfengel in Egypte 6 en de ongezuurde brooden, die oudtijds landbouwkarakter hadden, werden nu in verband gebracht met de haast waarmede Israel
uit Egypte trok '.
Dit paaschfeest moet volgens Ex. 12 worden gevierd in
de huizen, in iedere familie afzonderlijk. Door de reformatie
van Hizkia 8 en van Josia 9 werd dit anders. Nu moest het paaschfeest worden gevierd volgens de bepalingen van het pas gevonden wetboek, waartoe ook Deut. 16 : 2 behoorde, n.l. : in
het heiligdom to Jeruzalem. In Jezus' dagen deed men het weer
anders. De Joden gingen toen wel naar Jeruzalem voor de
viering van het paaschfeest, maar ze vierden het toch niet
in den tempel, maar in de partikuliere huizen 10.
.
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Mark. 2 : 28 ; Matth. 12 : 8 ; Luk. 6 : 5 2 Kol. 2 : 16, hier verbonden
met den nieuwemaan-dag a II Kon. 4 :23; Am. 8 :5; Hoz. 2 :13; Jes.
1 :23 ; Jes. 23 4 Gal. 4 : 10 ; Kol. 2 : 16 5 Deut. 16 : 9 6 Ex. 12 : 13
en 23 7 Ex. 23 : 15; Deut. 16 :3 8 II Kron. 30 : 1 9 II Kon. 23 :22
w Matth. 26 : 18 ; Luk. 22 : 11
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Strikt genomen is er onderscheid tusschen het Pascha, dat
gevierd werd op den avond van den 14den tot en met de eerste
uren van den 15den Nisan, en het feest der ongezuurde brooden
dat zeven dagen duurde, van den 15den tot den 2lsten Nisan.
Maar de volksmond onderscheidde niet zoo scherp, en noemde
het alles Paaschfeest of alles het feest der ongezuurde brooden,
waarbij dan ook het eigenlijke Pascha van den 14den Nisan
meegerekend werd en het feest dus acht dagen duurde. Zoo
Matth. 26 : 17 en Mark. 14 : 12. Lukas noemt het Pascha 1
Op den 14den Nisan kochten de Joden een lam, meestal van
de priesters, die het reeds gekeurd hadden. Het werd dan
in den voorhof van den tempel geslacht : de Israeliet slachtte, de
priester ving alleen het bloed op. Dit moest op den namiddag
gebeuren, tusschen drie en vijf uur. In Jezus' lijdensweek begon
de 14de Nisan op Woensdagavond om zes uur. In den nacht
had men het druk met het verwijderen van alien ouden zuurdeesem 2 Op den morgen, dus des Donderdags, werd alle
zuurdeeg verbrand. In den namiddag werd het lam geslacht,
dat te Jeruzalem gegeten moest worden : de onmiddellijke
omgeving van de stad, waar men den tempel kon zien, werd
daar nog bij gerekend ; Bethanie aan gene zijde van den Olijfberg niet. Zoo gaat Jezus ook tegen den avond naar het afgesproken huis in Jeruzalem. In den aanvang van het samenzijn,
in de opkamer van het huis, is er een woordenstrijd over de
rangorde der discipelen, waarop Jezus weder opstaat en bun
de voeten wascht. Het was n.l. voorschrift, dat het Paaschmaal liggende op de daarvoor bestemde kussens moest worden
genoten 3 Dan begint de maaltijd. 't Eerste is een beker wijn,
door den huisvader gemengd : een deel wijn op vier deelen
water. Hij spreekt den zegen daarover uit en reikt hem dan
aan de aanzittenden. Dan begint de maaltijd, waarbij, behalve
ongezuurde brooden en het Paaschlam, een schotel met bittere
kruiden en een schotel met vruchtmoes behoort. De bittere
kruiden werden dadelijk na den eersten beker door den huisvader geproefd en aan de tafelgenooten gereikt. Dan kwam
een tweede beker wijn, waarbij de huisvader de geschiedenis
van de verlossing uit Egypte moest vertellen, waarop Psalm 113
en 114 werden gezongen. Als deze beker geledigd was, kwa l
e
het Paaschlam met den schotel vruchtmoes aan de beurt.
bittere kruiden bleven evenwel ook op de tafel staan. In een
van die schotels heeft dan de verrader zijn hand met die van
Jezus gedoopt. Als de maaltijd afgeloopen is — intusschen heeft
.

.
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Luk. 2 : 41 ; 22 : 1 2 Vergel. 1 Kor. 5 : 7 v., een beeldspraak pier
het best te verklaren, als Paulus dit omstreeks het Paaschfeest schrijft ;
vergel. 1 Kor. 16 :8 3 Bij dit aanliggen was de eereplaats aan de
rechterzijde van den gastheer : Joh. 13 : 23. Dit wordt genoemd : in den
schoot of aan iemands borst aanliggen. Luk. 16 : 23 ; Joh. 1 : 18
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Jezus gesproken over de beteekenis van zijn lijden en sterven,
en het eten van het brood en het drinken van den wijn daarmee in verband gebracht wordt een lofzang gezongen, waarschijnlijk het tweede gedeelte van het kleine Hallel (Psalm
113-118), volgens rabbijnsch voorschrift. — In Joh. 18 : 28
wordt gezegd, dat de Joden niet het rechthuis van den Romeinschen stadhouder wilden binnengaan, „opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar het pascha eten mochten." Dit
was op Vrijdagmorgen. Dit bericht van Johannes heeft tot
heel wat strijd aanleiding gegeven. Men heeft gemeend, dat
volgens Johannes de Vrijdag de 14de Nisan is geweest (en
niet, zooals wij boven stelden, de Donderdag), omdat de
Joden toen nog het Paaschmaal moesten houden en dat er
dus een tegenspraak bestaat tusschen de synoptische evangelien en Joh. Maar het is niet onmogelijk, dat er onder de
Joden zelf verschil van opvatting heerschte, welke dag als de
14e Nisan moest gelden : de Donderdag (volgens de Farizeen)
of de Vrijdag (volgens de Sadduceen). Dan is de schijnbare
tegenstrijdigheid opgelost : Jezus volgde met de meerderheid
van het yolk de Farizeesche dateering en hield op Donderdagavond het Paaschmaal. Johannes heeft het in 18 : 28 evenwel
over de leden van den Joodschen Raad, die hoofdzakelijk uit
Sadduceen bestond, en dezen moesten het Paaschmaal dan
nog eten. Hoe dit zij, de Westersche Kerk nam den 15den
Nisan als den dag der kruisiging aan. De Klein-Aziatische kerk
evenwel hield den 14den Nisan voor den dag van Jezus' dood
en vierde de gedachtenis van Jezus' dood en opstanding op
denzelfden dag. Ongeveer in het midden der derde eeuw is de
Roomsche opvatting, na heel wat strijd, ook in Klein-Azie
aangenomen. Oorspronkelijk was in de Christelijke kerk
het Pascha de gedachtenis aan Jezus' kruisdood, waarop een
vreugdefeest volgde ter herinnering aan Jezus' opstanding.
Dit laatste heeft allengs den naam van Paaschfeest gekregen.
Het concilie van Nicea bepaalde, dat het opstandingsfeest
gevierd moest worden op den Zondag na den 14den Nisan,
of anders gezegd : op den eersten Zondag die volgde op de
voile maan na of op de dag-en-nachtevening. De bedoeling
was, dat het Christelijk Paaschfeest dan niet zou samenvallen
met het Joodsche Pascha, dat met de voile maan na of op de
dag- en nachtevening gevierd wordt (zie boven).
Zeven weken later I was de oogst afgeloopen en vierde men
het dankfeest voor den oogst, oudtijds genoemd : het Feest
der weken 2, later Pinksterfeest geheeten. De
naam „Pinksterfeest" komt van den griekschen naam „pentekoste" ( = de 50e dag). Dit feest beet ook „oogstfeest" of
1
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„feest der eerstelingen" 1, waarbij ieder van de opbrengst van
zijn land een offer moest brengen 2 In het O.T. kennen wij
dit feest slechts als oogstfeest, hoewel Deut. 16 : 12 een zwak,
niet nader aangeduid verband legt tusschen dit feest en den
uittocht uit Egypte.
In het N.T. wordt van het Pinksterfeest allereerst gesproken
in Hand. 2, waar de uitstorting van den H. Geest wordt verhaald.
Of in dezen tijd de Joden reeds de wetgeving op den Sinai
met het Pinksterfeest in verband brachten, is niet zeker. Bij
Philo en Flay. Josephus vinden wij het nog niet vermeld. Misschien is dat gebruik eerst ontstaan na den val van Jeruzalem,
in 70 na Chr., toen gedachtenisviering bij den tempel uitgesloten was. De vijftigste dag werd gerekend van den 16den Nisan
(— als eersten dag —) te beginnen. Daar Jezus op 15 Nisan
werd gedood en deze dag een Vrijdag was, moet het Pinksterfeest van Hand. 2 : 1 dus gesteld worden op een Sabbat. Al
de belijders van Jezus, de Apostelen inbegrepen, zoovelen er
toen te Jeruzalem waren, hadden zich verzameld in een woning,
die waarschijnlijk in de nabijheid van den tempel te zoeken
is. De traditie vereenzelvigt het huis, waar Jezus het laatste
avondmaal hield, met dat van Maria in Hand. 12 : 12. Sommigen
vermoeden dezelfde woning in Hand. 1 : 13, 15 en 2 : 1 v.v.
Als daar dan alien bijeen zijn, wordt de H. Geest onder verschillende teekenen uitgestort. De toegestroomde menigte hoort
hen spreken, ieder in zijn eigen taal. Een opsomming van
allerlei landstreken, van waar deze Joden afkomstig zijn, geeft
een blik op de bontheid van de feestvierende menigte. Wat het
Pinksterwonder is geweest, wordt verschillend opgevat. Som.
migen zien hier een hoorwonder bij de aanwezige Joden ;
anderen een spreken in vreemde talen bij de apostelen ; weer
anderen meenen, dat het glossolalie is geweest (in geestverrukking uiten van klanken en woorden, die volgens 1 Kor.
14 : 2 v.v. zonder vertolking voor de aanwezigen onbegrijpelijk
zijn), maar dat de door Lukas gevolgde traditie het anders
heeft overgebracht. Men kan daarvoor evenwel niet het argument gebruiken, dat de glossolalie, toen Lukas schreef, niet
meer beoefend werd. Als reisgenoot van Paulus heeft Lukas
zelf haar stellig van zeer nabij gekend 3. De moeilijkheid is
opgelost, als wij veronderstellen, dat het hier inderdaad glossolalie betrof, in denzelfden trant als 1 Kor. 14 — waarop Hand.
10 : 46 en 11 : 15 ook schijnen te wijzen — en dat dit volgens
Lukas door een aantal der aanwezigen als hun eigen taal werd
verstaan, terwijl anderen er niets anders in hoorden dan taal
.

2 Deut. 16 : 10 3 Vgl. Hand. 10 : 46 ; 11 : 15 ; 1 Kor.
Ex. 23 : 16
14 : 8 ; 2 Kor. 5 : 13 ; hier is het „buiten zinnen zijn" ten deele wel
glossolalie ; maar zie ook 2 Kor. 12 : 2
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van menschen die een roes hadden van zoeten wijn, d.i.
in dit geval blijkbaar wijn met honig vermengd en door kruiderijen pittiger gemaakt 1. Deze beschuldiging wordt dan door
Petrus weerlegd. Na zijn rede worden er ongeveer drie duizend
gedoopt 2 Men kan dit noemen „den eersten groei der nieuwe
broederschap", doch ook „de stichting der kerk", als men in
kerk maar niet ziet een goddelijke heilsinstelling. In de oudste
Christenheid, nog tijdens Tertullianus (gest. ± 220), worden
de vijftig dagen na Paschen als een tijd van vreugde beschouwd
en draagt de heele tijd van Paschen tot de gedachtenisviering
van de uitstorting des H. Geestes den naam van Pinkster.
Eerst omstreeks 300 komt „Pinkster" voor, om alleen den
50sten dag na Paschen aan te duiden. Men vierde toen nog
acht dagen feest, wat in de Middeleeuwen langzamerhand is
ingekrompen en ten slotte op twee gesteld.
Het derde groote feest was het F e es t der in zam
ling 3 of het feest der loofhutten 4. Dit feest dat
omstreeks de najaarsnachtevening werd gevierd, droeg het
karakter van een nieuwjaarsfeest 5 en was tegelijkertijd een
landbouwfeest 6 Ook hier zijn vermoedelijk twee oude feesten
versmolten of heeft een oud feest een nieuw karakter gekregen.
De „loofhutten" die men zich maakte als herinnering aan het
verblijf in de woestijn 7 hadden oorspronkelijk stellig een
andere beteekenis. In Deut. 16 : 14 staat er expresselijk bij
dat dit feest „vroolijk" moet worden gevierd. Wanneer woorden als Jes. 28 : 7 en Am. 5 : 23 op het loofhuttenfeest betrekking hebben, dan kunnen we verstaan dat Plutarchus het
voor een Bacchusfeest hield. Uit Zach. 14 : 16 is te lezen hoe
hoog dit feest bij de latere Joden stond aangeschreven. Men
noemde het zonder meer „het feest", een bewijs dat het 't
populairste van alle joodsche feesten was. Uit den Talmoed
en het N.T. is ons bekend hoe de Joden het loofhuttenfeest
in Jezus' dagen vierden, Joh. 7 : 2. Het duurde 7 dagen waarvan de eerste als sabbat werd gevierd. Staande op den opgang
van het heiligdom te Jeruzalem zongen de tempelzangers de
„liederen hammadlot" de opgangsliederen), d.i. Ps. 120-134,
en de feestvreugde werd den ganschen nacht voortgezet tot
den morgen toe. De laatste dag was de „groote dag van het
feest" 9 die gevierd werd met processie en waterplenging,
uit den Siloavijver. Daarmee krijgt Jezus' woord een eigenaardig relief. Ook het „waterscheppen uit de fonteinen des
waarvan Jesaia spreekt 10, zal wel een toespeling op deze
rite zijn.
Wij mogen het wel voor zeker houden dat verschillende
.
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Hand. 2 : 13 2 Hand. 2 : 41 3 Ex. 23 : 16 4 Deut. 16 : 13 5 Ex.
23 : 16 6 Dent. 16 : 13 7 Neh. 8 : 14-19 8 Joh. 7 : 37 9 Joh. 7 : 37
10 Jes. 12 : 3
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liederen uit het Psalmboek bij deze gelegenheden als feestof boeteliederen werden gezongen. Ps. 84 is een pelgrimslied,
ook Ps. 122. En als de pelgrim de machtige poorten en tinnen
der heilige stad na lange reize aanschouwt, clan vloeit een lied
als Ps. 24 of Ps. 87 van zijne lippen.
Het Po e r i m - feest droeg eveneens een vroolijk karakter.
Het is van jongen datum : in Ester 9 : 17-19 wordt de oorsprong van het feest vermeld. Daar wordt het, ook wat den
naam betreft, in verband gebracht met de Mordechai-Hamangeschiedenis. Maar het feest zelf is stellig veel ouder. De
naam P o e r 3: 7 is geen Hebr. woord. Mogelijk is het
afgeleid van het Babylonische woord poeroe, dat „steepen
pot" beteekent (de pot waarin de loten werden gedaan ?).
Anderen denken dat het oorspronkelijk een Perzisch „allerzielenfeest" was, of wel een Babylonisch nieuwjaarsfeest.
Maar dat alles zijn gissingen. Het feest werd een maand. Wien
Paschen gevierd, op den 14en en 15en Adar ( = Febr.—Maart).
Men vierde het met groote uitgelatenheid en zond elkander
geschenken 1, zooals wij op Sint-Nikolaas doen.
De G r o o t e V e r z o e n d a g kan eigenlijk niet onder
de „feestdagen" worden gerekend. Het is veeleer een boetedag. De wijze van viering worth in Lev. 16 beschreven. De tijd
van viering is de 10e dag der maand Tisjri ( = Sept. Oct.),
een week voor het loofhuttenfeest, dus aan het einde des jaars.
Het was een algemeene verzoening voor de in het afgeloopen
jaar bedreven zonden. In Lev. 16 : 8, 10 is sprake van Azazel,
naar wien een der bokken, beladen met de zonden des yolks,
moest worden gezonden. Deze Azazel, die overigens in den,
Bijbel niet genoemd wordt, was waarschijnlijk een woestijngeest, waaromtrent niets naders bekend is. In de apokalyptische
literatuur van de eerste eeuw voor Chr. komt Azazel voor als
een van de aanvoerders der afgevallen engelen. De bedoeling
van het zenden van den bok naar Azazel is : de volkomen
verwijdering van de zonde. Het wekt verwondering dat nergens
buiten Lev. 16 van den grooten verzoendag wordt gesproken.
Als men bedenkt dat Lev. 16 dateert uit den tijd na de ballingschap, zou men tot de conclusie kunnen komen, dat de groote
verzoendag met zijn eigenaardig ritueel toen pas is ingesteld.
Toch mogen wij veilig aannemen dat het in Lev. 16 genoemde
ceremonieel veel ouder is.
Naast deze, op geregelde tijden terugkeerende vierdagen,
placht Israel naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen
(sprinkhanenplaag, droogte, overwinning, nederlaag enz.) feestof boetedagen te houden om God te danken of zich voor hem
te verootmoedigen. Van zulke bijzondere vierdagen wordt
1
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by. gesproken in Joel 1 : 13-20 ; 2 : 15-18 ; Zach. 12 : 11,
12 ; Jer. 9 : 17-20 ; Ex. 15 ; 20 ; Neh. 12 : 27-30 ; II Sam.
6 : 5 ; I Kon. 21 : 9. Na de verwoesting van Jeruzalem werden
periodieke vastendagen (boetedagen) ingesteld ter herinnering
aan die dagen van smart en rouw 1.
HET OFFER

Van alle heilige handelingen is in Israel het o f f er het
voornaamste. Het offer is voor het Israelietisch bewustzijn
iets vanzelfsprekends. Reeds de eerste menschen offerden 2
ook Noach 3, lang voor er eenig offergebod bestond. Dat
komt trouwens overeen met wat de godsdienst-geschiedenis
leert : het offer komt voor bij alle volken, ook bij die, waar
van eigenlijke „goden" geen sprake is. Het offer is dan een
magische handeling, waardoor boven-menschelijke krachten
worden in werking gezet, welke door de offerhandeling aan
den offeraar ten goede komen. In godsdiensten, waar goden
optreden, zet dit „magisch" karakter van de offerhandeling
zich soms nog zeer lang voort. Het offer dient dan dikwijls
om de godheid kracht te verleenen tot het vervullen van zijne
goddelijke funktie ten bate van den offeraar. Maar hier sluit
zich meestal een tweede gedachtenreeks bij aan : het offer
dient om de godheid gunstig te stemmen. Bij dezen vorm is
het vooral dat het O.T. aanknoopt. Gelijk men een oostersch
vorst of hooggeplaatst persoon niet nadert met ledige banden, vooral niet als men komt om een gunst te verzoeken 4
zoo nadert men niet zonder offer ( = geschenk) tot de godheid.
Zulke spontane offers konden overal worden gebracht ter
plaatse waar men toevallig was 5 maar de gezamenlijke offers
werden natuurlijk op de daarvoor het best geeigende plaats
gebracht, en daarvoor boden zich, na de vestiging in Kanaan,
als vanzelf de offerhoogten der Kanadnieten aan (zie blz. 29).
Terwijl de partikuliere offers aan ieders believen werden overgelaten, moesten voor de gemeenschappelijke offerhandelingen
eenige, zij het nog zoo eenvoudige, regelen worden getroffen.
Maar ook de partikuliere offergaven bracht men graag bij het
officieele heiligdom te Silo 6 waar bepaalde priesters den offerdienst regelden 7 Onder de oudste offerbepalingen behoort
wel het gebod dat ieder Israeliet driemaal 's jaars naar het
heiligdom zal gaan op de groote feesten 8 om daar den Heer
te offeren. Toen later 9 de ark naar Jeruzalem werd gebracht,
werd dat natuurlijk de voornaamste offerplaats, totdat door
,
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Hizkia en Josia de heele offerkultus te Jeruzalem werd geconcentreerd (zie blz. 79).
Waar hoe langer hoe meer de offerhandelingen uit de handen
van den gewonen man werden genomen en in de handen van
den priester gelegd, namen ze snel in aantal toe. Tijd, plaats,
materiaal, aanleiding, wijze van offeren werd geleidelijk geregeld en aan vaste wetten gebonden. Zoo werd het oude spontane offer van den enkeling tot een heilsinstituut dat in den
grooten Verzoendag zijn hoogtepunt vond.
Naar hun karakter kunnen de Israelietische offers worden
verdeeld in 4 soorten :
BRANDOFFER

le Br a n d o f f e r of : „offer dat gansch verteerd wordt" 1,
waarbij het geheele dier, behalve huid en bloed op het altaar
werd verbrand en in de offervlam ten hemel steeg, Gode tot
een welriekenden geur 2 Dit offer verzinnelijkte de algeheele
overgave van den offeraar.
.

DANKOFFER

2e D a n k o f f e r, ook wel vrede- of heiloffer genoemd.
In Ex. 32 : 6 ; Joz. 8 : 32 ; I Sam. 13 : 9 ; II Sam. 6 : 17 en
24 : 25 ; II Kon. 16 : 13 wordt het naast het brandoffer genoemd.
Verder komt het voor in Num. 6 : 18 ; I Sam. 11 : 15 ; Ex.
20 : 24. Bij dit offer genoot de offeraar mede van het offerdier,
waarvan alleen het vet op het altaar werd gebracht. Het was
een gemeenschappelijke maaltijd met de godheid, om de
bestaande rechte verhouding tot God te bevestigen en te versterken.
ZONDOFFER

3e Z o n d o f f e r 3, waarbij het gaat om ontzondiging
wegens onvrijwillige vergrijpen en kultische onreinheid. Het
bloed van het offerdier was hier het voornaamste ; het werd
(op den grooten Verzoendag) op het verzoendeksel gesprenkeld. Bij andere gelegenheden werd het gesprenkeld op den
voorhang van het Allerheiligste of gestreken aan de horens
van het altaar.
SCHULDOFFER

4e S chuldo f f e r. Dit is verwant aan het zondoffer.
Terwijl echter het zondoffer werd gebracht voor kultische
Gen. 8 : 20 ; I Sam. 7 : 10 ; Job 1 : 5 ; Jer. 7 : 21 2 Gen. 8 : 21 ; vgl.
Fil. 4 : 18 3 Lev. 16 : 5, 6, 9, 15 ; II Kron. 29 : 21, 24 ; Ezra 6 z 17
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vergrijpen en onreinheid, dient het schuldoffer ter begeleiding
van een vereffening van juridische schuld, die aan een benadeelde moest worden vergoed.
Terwin brandoffer en dankoffer meer gelden als hulde aan
den vriendelijk gestemden God, onderstellen zond- en schuldoffer een onreinheid bij den mensch waardoor hij niet God kan
naderen. Zoo wordt het offer gebracht om den weg tot den
Heer opnieuw te openen. Hier treedt dus het juridisch karakter
voorop. Bij de Babyloniers en andere oude volken vinden we
nog den eigenaardigen vorm der p l a a t s v e r v a n g i n g,
waarbij de straf voor de zonde door een ander, hetzij dier of
mensch, wordt gedragen en met zijn leven geboet. In Israels
priesterlijke wetgeving komt die gedachte niet tot uiting (ook
in Lev. 16 niet) ; alleen in Jes. 53 wordt ze ondersteld. De
termen „loskoopen" en „losprijs" 1 zijn niet aan den offerkultus maar aan de rechtzaal ontleend.
Gaat men uit van het offermateriaal, dan kan men onderscheiden in slachtoffer 2, dat blijkens Jer. 7 : 21, 22
nadrukkelijk van het geheel door het vuur verteerde brandoffer
werd onderscheiden, maar dat overigens vaak te zamen met
het brandoffer 3 en met het spijsoffer 4 wordt genoemd. In
II Kon. 16 : 13 wordt naast het brand- en spijsoffer ook het
drank o f f e r vermeld. De naam bewijst reeds dat we bij
het drankoffer aan plenging (van wijn, water of olie) hebben
te denken 5
Dit offerritueel werd gaandeweg zoo uitgebouwd en versystematiseerd, dat de geheele godsdienst er in op- ja zelfs
in onder dreigde te gaan. En daartegen is het dat de profeten
hun stem verheffen op een wijze die doet denken aan algeheele
verwerping van het gansche offerceremonieel 6 Ook de psalmisten hechten meer aan vroomheid dan aan offer 7 Trouwens
reeds Samuel had op deze wijze gesproken 8
.

.

.
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DE EERSTELINGEN EN DE TIENDEN

Van ouds was het gebruikelijk dat men 9 het eerste wat
stal of land opleverde, den Heer als gave bracht. Hij immers
die de Heer van alles is, had het doen groeien, hem kwam het
toe. Eerst wanneer God zijn deel heeft ontvangen, mogen
de menschen van Gods gaven genieten. Deze eerstelingen werden
Ps. 49 : 8 2 I Kon. 8 : 62 ; Deut. 12 : 6 ; I Sam. 3 : 14 3 I Sam.
15 : 22; II Kon. 5 : 17 ; II Kon. 10 : 24 ; Jes. 1 : 11 ; Jer. 6 : 20 4 Ps.
40 : 7 ; jes. 43 : 23 ; Jer. 33 : 18 b jes. 57 :6 ; vgl. Fil. 2 : 17 ; 2 Tim.
14 : 6 6 Jes. 1 :11.-17; Jer. 6 :20 ; 7 :21, 22; Hoz. 8 : 11, 13; Am.
4 : 4, 5 ; 5 : 22 7 Ps. 40 : 7 ; 51 : 18 ; vgl. Spr. 21 :3 8 I Sam. 15 : 22
1

9

Gen. 4 : 4
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God aangeboden in het offer, op elke willekeurige plaats, later
in het heiligdom. Ook de eerstgeboren zonen behoorden
den Heer, maar ze werden losgekocht 1. Sommigen meenen
dat oorspronkelijk ook de eerstgeboren zonen in Israel werden
geofferd, op grond van Ex. 22 : 29. Dat is evenwel onbewijsbaar
en onwaarschijnlijk.
Naast de gave der eerstelingen staat die der t i e n d e n.
Volgens het O.T. dateert het brengen der tienden niet van
Mozes, maar is het veel ouder. Reeds de aartsvaders kenden
ze 2 Het brengen van tienden behoorde tot den officieelen
kultus 3 De opbrengst diende, voor zoover het niet in feestelijken maltijd bij het heiligdom werd gegeten, tot onderhoud
der priesters. Aan het brengen van tienden lag principieel
dezelfde gedachte ten grondslag als aan de eerstelingen.
Behalve deze verplichte gaven kende Israel nog andere.
In II Kon. 22 : 4 is sprake van een offerkist in den tempel,
die er blijkens Mark. 12 : 41, Luk. 21 : 1 en Joh. 8 : 20 in
Jezus' dagen nog stond. Blijkens het verhaal in II Kon. 22 diende
dat geld tot onderhoud van de tempelgebouwen. In Ex. 30 :
13 (niet vertaald) wordt bevolen dat ieder Israeliet een halven
sikkel voor dat doel zal betalen, welk gebruik door Nehemia 4
wordt hersteld. In Nehemia is sprake van een derde sikkel,
maar waarschijnlijk is dat berekend volgens de Perzische munt,
en is het bedrag hetzelfde. Ook in Matth. 17 : 24 waar van
,tempelbelasting" sprake is, wordt een woord gebruikt (dubbeldrachme) dat dezelfde waarde vertegenwoordigt. Zie blz. 136.
.

.

DE REINIGINGEN

Een groote plaats in de religieuze handelingen bekleedden
de r e i n i g i n g e n. De woorden „rein" en „onrein" hebben
in den Israelietischen eeredienst zuiver kultische beteekenis,
d.w.z. ze hebben niets to maken met onze begrippen van
„vuil" of „schoon", maar hun inhoud wordt bepaald door
geheel andere motieven. „Rein" is wat in zoodanigen toestand
is dat het voor Jahve kan verschijnen (kousjer). En dat begrip
heeft zich in Israel vooral gevormd door de aanraking met
heidensche eerediensten. Alles wat aan heidendom herinnert,
is in den Israelletischen kultus „onrein". En daarnaast spelen
nog oude primitieve voorstellingen hun rol in de bepaling
van het kultische reinheidsbegrip. Die beide faktoren zijn
duidelijk merkbaar wanneer men nagaat wit in Israel als
„onrein" gold, en op welke wijze men „rein" werd. Onrein
is in de eerste plaats alles wat met den dood samenhangt 5
Ongetwijfeld moeten verschillende rouwgebruiken (zie blz. 7

.

1
4

Num. 3 : 13 ; Neh. 10 : 36 2 Gen. 14 : 20
Neh. 10 : 32 5 Ez. 39 : 12, 14, 16

3 Am. 4 :4 ; Mal. 3 : 10
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en 128) van dit oogpunt uit worden verklaard. Het onrein zijn
van dooden vindt zijn verklaring in de alom verbreide doodenvereering en doodenpraktijken, waarvan Israel een afkeer had.
Onrein maakt verder alles wat met het sexueele leven verband
houdt, ook zwangerschap en geboorte. Stellig is I Sam. 20 : 26
een toespeling daarop. Ook deze onreinheid-voorstelling
wortelt, behalve in de bij alle primitieve volken voorkomende
demonen-voorstellingen, in afkeer van den onzedelijhen Baalkultus, waarin het sexueele een groote rol speelde.Vervolgens
gold als onrein alles wat geacht wordt met de demonen in
verband te staan, als ziekten e.d. Vooral huidziekten als
melaatschheid en venerische ziekten werden als zoodanig
beschouwd 1. En eindelijk golden bepaalde dieren voor onrein
en mochten niet gegeten worden. Het is niet in a 11 e gevallen
duidelijk waarom een bepaald dier voor onrein werd gehouden, maar in het algemeen kan men zeggen dat bier de regel
gold : wat bij de heidensche volken „heft" is, is den Israeliet
onrein. Zoo is ook het buitenland, waar Jahve niet wordt
gediend, een onrein land 2 en als Jakob de vreemde goden
uit zijn gezin wegdoet, moet hij zich meteen reinigen 3
Waar de onreinheid „kultisch" is, daar draagt ook de reiniging kultisch karakter ; men wordt gereinigd door hysop 4,
door vuur 5 of door wasschen 8 Als er sprake is van „zich
heiligen" om aan een offerhandeling deel te kunnen nemen,
wordt zulk een reinigingsrite bedoeld
Op dezen achtergrond gezien is het duidelijk, waarom de
profeten, als zij het yolk opwekken tot bekeering, daarvoor
gaarne de termen „wasschen" en „reinigen" gebruiken 8
Bij de Joden in Jezus' dagen was ook om dezelfde reden bij
den overgang van heidenen tot het Jodendom, een „doop",
d.i. een onderdompeling als reiniging, in gebruik. Dit zal ook
de ondergrond zijn van den doop van Johannes den Dooper,
een begeleidende handeling bij de vergeving der zonden (symbolisch) of een handeling die sacramenteel de vergeving der
zonden ten gevolge moest hebben. De gegevens dienaangaande
in het N.T. zijn niet duidelijk genoeg om hierover een stellig
oordeel te vormen. Maar als we letten op de vele zinnebeeldige
handelingen der oude profeten, en op de zuiver zedelijke eischen
die Johannes stelde, dan is er meer voor de symbolische dan
voor de sacramenteele opvatting te zeggen 9
,

.

.
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II Kon. 5 : 12 2 Am. 7 : 17 ; Ezra 9 :11
3 Gen. 35 :2 4 Ps. 51 :9
Jes. 6 :6 6 Ex. 19:10 7 Ex. 19 : 10 ; Joz. 3 :5 ; 7 :13 ; I Sam.
16:5 8 jes. 1 : 16 ; Jer. 33 :8; Ez. 24 :13; 36 : 25; 37 :23; Zef. 3 :9
8 Matth. 3 : 11 v.v. ; Mark. 1 : 4 v.v. ; Luk. 3 : 3 v.v.
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B — VAARDIGHEID EN KENNIS
DE SCHRIJFKUNST
HET OUDSTE SCHRIFT

Over de vraag of Mozes de schrijfkunst kan hebben gekend
en beoefend, is thans geen twijfel meer. De zgn. „El-Amarnatabletten" hebben bewezen dat in de 15e en 14e eeuw v. Chr.
een drukke correspondentie werd gevoerd tusschen het Egyptisch hof en zijn Kanaanietische vazallen. Er zijn zelfs brieven
bij van Poetichepa, den koning van Jeruzalem, aan den Egyptischen farao. Deze brieven zijn, merkwaardigerwijze, niet
geschreven in het Egyptisch maar in Babylonisch spijkerschrift.
Wel een bewijs hoezeer de Babylonische kultuur in geheel
Voor-Azie domineerde, ondanks de Egyptische heerschappij.
Maar het Babylonisch was toen reeds voor de Kanaanietische
vorsten blijkbaar een moeilijke taal : ze voegen er — eveneens
in spijkerschrift — talrijke aanteekeningen aan toe in het
Kanaaneesch. Het Kanaaneesch had dus toen nog geen eigen
schriftsysteem. Ook de Kanaanietische stadvorsten onderling
korrespondeerden, blijkens te Lachis en te Taanach gevonden
schriftstukken, met elkaar in Babylonisch spijkerschrift. Dit
Babylonisch schrift kent geen letters, maar schriftteekens, die
lettergrepen aanduiden. Het Babylonisch was dus in de 14e
eeuw v. Chr. ook in Kanaan de offcieele diplomatentaal. En
niet alleen dat er reeds lang voor Mozes geschreven werd, blijkt
uit deze stukken, maar dat er geweldig veel geschreven werd.
Wat natuurlijk weer niet zeggen wil dat de schrijfkunst algemeen was. Immers alle ons bekende schriftstukken zijn min
of meer officieel. De gewone man kon stellig niet schrijven
en meestal ook niet lezen. Uit een oude Kanaanietische stadsnaam als Kirjat-Sefer ( = schrijfstad) mogen wij waarschijnlijk
opmaken dat het schrijversgilde bij voorkeur op eene plaats
woonde, wat, gegeven de toen aan het schrijven en het verkrijgen van schrijfmateriaal verbonden bezwaren, zeer begrijpelijk is. Zulke „schriftsteden" mogen we ons dan weer voorstellen als haarden van „wetenschap" waar niet alleen de
„boeken" werden geschreven maar ook bewaard en bestudeerd. De ontdekkingen te Ras Sjamra in Syrie ontblootten
een priesterstad uit de 14e eeuw voor Chr. waarbij een groote
hoeveelheid teksten voor den dag kwam, waaruit niet alleen
het bestaan van de schrijfkunst bleek, maar zelfs dat een alfabetisch schrift in een semietische taal bestond van een zeer
ontwikkeld karakter. In Mozes' tijd werd in het nabije Oosten
Egypte, Babel, Syrie, Palestina reeds zeer veel geschreven.
Inleiding tot den Bijbel I

11
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HET LETTERSCHRIFT

Nu is in de jaren tusschen 1600 en 1000 v. Chr. dat Babylonisch spijkerschrift in Kanaan in onbruik geraakt en vervangen door een geheel ander schrifttype : het let t e rschrif t. De vraag hoe dat is gebeurd, is de laatste jaren
druk bediscussieerd. Geheel opgehelderd is het nog niet, maar
verschillende nieuwe vondsten wijzen nu toch de richting aan
waarin we moeten zoeken. De Egyptenaren hadden reeds lang
voor Mozes wel letterteekens en nu zijn in 1905 op het Sinaischiereiland inscripties gevonden, die wel sterk aan Egyptische
schriftteekens doen denken, maar met een duidelijke ombuiging
naar het oudste ons bekende Hebreeuwsche schrift, waarin
de inscriptie van den Moabietischen koning Mesa (850), de
Siloa-inscriptie, de inscripties van Geser enz. geschreven zijn.
Deze Sinai-inscripties dateeren uit den tijd van Mozes of nog
vroeger. Het staat dus vast dat reeds tijdens Mozes in de omgeving van het Sinai-schiereiland in letterschrift geschreven werd.
Het is niet onmogelijk dat dit oudste letterschrift door de
Hyksos in de 16e eeuw naar Kanaan is gekomen, daar ingang
heeft gevonden en het Babylonisch spijkerschrift heeft verdrongen. Zoo is het by. te verklaren dat het oudste Hebr.
schrift en het Kanadnietisch geheel van hetzelfde type is. Dat
zoowel de Hebreeen als de Kanadnieten van dit letterschrift
gebruik maakten, liever dan van het Babylonisch spijkerschrift,
is uit twee oorzaken te verklaren. Ten eerste is het letterschrift
uiteraard gemakkelijker te hanteeren en ten tweede begon
men reeds vroeg (tijdens Mozes ?) op papyrus te schrijven,
wat gemakkedlijker en goedkooper was ; en nu leent het spijkerschrift zich heel slecht tot schrijven op papyrus. Men heeft
er leemtafeltjes voor noodig 1. Dit letterschrift is het uitgangspunt geworden voor verre de meeste latere schriftsoorten,
zoowel Semietische als Indogermaansche. In het O.T. is nog
sprake van tweeerlei schrift. Volgens Jes. 8 : 1 moet Jesaia
in „volksschrift" schrijven (lett. „menschenschrift"), en Ex.
32 : 16 spreekt van Gods schrift. Die tegenstelling tusschen
menschenschrift en goddelijk schrift was ook in Egypte bekend
als demotisch ( = yolks-) schrift en hieroglyfen ( = heilig)
schrift. Reeds Herodotus kende dit onderscheid : II, 36.
Daarom denken sommigen dat ook in het O.T. onder goddelijk schrift verstaan • wordt : hieroglyfenschrift en onder
volksschrift : Hebreeuwsch. Anderen denken bij goddelijk
schrift aan spijkerschrift en meenen dat groote gedeelten van
het O.T. oorspronkelijk in spijkerschrift geschreven waren.
1

jes. 8 : 1 ; 30 : 8 ; Hab. 2 : 2 ; Job 19 : 24
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HET KWADRAATSCH RIFT

Het oudste Hebr. schrift waarvan boven sprake was, bleef
bestaan tot de ballingschap toe. Daarna maakte het geleidelijk
plaats voor het Arameesche of kwadraatschrift dat zijn naam
ontleent aan den vierkanten vorm der letters. Blijkens een
viertal rotsinscripties to Geser dateerend uit den Maccabeeentijd,
was het kwadraatschrift toen reeds in gebruik. Onze Hebr.
bijbels zijn in kwadraatschrift gedrukt. Matth. 5 : 18 kan alleen
gezegd zijn tot menschen die het Hebr. kwadraatschrift gebruikten, want in het oude Hebr. schrift was de iota een zeer groote
letter.
HET N.T-SCH SCHRIFT

In het N.T. is voor het eerst sprake van schrijven bij Zacharias,
die daarvoor een wastafeltje gebruikt 1. Dit is een Romeinsch
voorwerp : een houten plankje met was bestreken, waarop
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De Siloah-inscriptie

met een stalen schrijfstift (stilt's) geschreven werd. In Pompeji
en in de mijnen van Zevenburgen zijn nog zulke wastafeltjes
teruggevonden. Een aantal van dergelijke plankjes tot een
geheel verbonden vormden een blok of codex, een naam die
later overgegaan is op handschriften in boekvorm. Dit zijn
hoofdzakelijk perkamenten, maar men heeft ook „boeken"
van papyrus gevonden, uit de 3e eeuw na Chr.
2 Joh. 12 spreekt van papier en inkt, 3 Job. 13 voegt daar
de pen nog bij. Met papier is bier het in de oudheid meest
gebruikelijke materiaal bedoeld, dat door persen van reepen
merg van de papyrusplant verkregen werd. Men schreef daarop
met een riet („pen ), vroeger alleen in den mond wat geweekt ;
in den Grieksch-Romeinschen tijd gespleten, zooals onze
1

Luk. 1 : 63
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ganzeveeren of stalen pennen. De inkt bestond uit een mengsel
van roet, gom en water. Deze inkt trok niet in den papyrus
en kon daarom, als hij nog versch geschreven was, gemakkelijk
worden weggewasschen ; dit is het beeld van Kol. 2 : 14, waar
van uitwisschen van een schuldbekentenis gesproken wordt.
Soms schreef men op een enkel blad papier (zoo zullen de
brieven aan Filemon en 2 en 3 Joh. op een papyrusblad geschreven zijn geweest). Deze bladen waren van verschillend formaat.
Voor een langer geschrift werden zij zorgvuldig aan elkaar
gelijmd tot een boekrol 1 . Men heeft rollen van 20 en zelfs
van 40 M. gevonden. De onbeschreven keerzijde is gewoonlijk
met een olieachtige sub2a
stantie geel geverfd. Men
schreef in den regel op die
zij de van het blad, waar de
vezels horizontaal loopen
..,....---'- _.r.---,(_ ._ .y--•
(recto) ; de achterzijde
(verso) werd slechts bij
,
..
`---\
Dii"•
,0
rA
r)
..= .,,,,,,.> - -., , .._
.----..
uitzondering gebruikt. Zoo
a
L.
Ezech. 2 : 10 en Openb. 5 :1.
-.. --- . "'---'-y-- (
_ _ . , ,---,`'i_. ft--) Cr),
.;::
Was de papyrus be. (..„_ .zpj____:___
schreven, dan werd hij, ge_,.,.----:..„--),,.,
. .. ,_, ,-•r.':"•,")< woonlijk
zonder cylinder,
,7_
, ,-___,
opgerold en door een draad
_vs. C,-:) ".c
omwikkeld en gesloten ge,..0 houden. Bij
officiede doku,
menten werd daarop een
v9-0
zegel aangebracht. Volgens
de Romeinsche wet moest
•• •. •••
een testament, om authentiek te zijn, van zeven zegels
worden voorzien 2
Het Sinaitisch schrift
. Men bewaarde de rol
dikwijls in een aarden pot 3
In de Egyptische graven, zelfs in de mummies van gewijde
dieren, als de krokodillen, zijn vele papyri teruggevonden.
Papyrus is broos en zeer vergankelijk. Veel duurzamer, maar
ook kostbaarder, was het uit huiden van geiten, schapen,
kalveren, varkens, ezels of antilopen vervaardigde schrijfmateriaal,
dat naar de Klein-Aziatische stad, waar het uitgevonden heette
te zijn, naar Pergamus, pergament of perkament werd genoemd.
Het komt voor in 2 Tim. 4 : 13, waar sommigen ook in den
•■■■■•■•
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Luk. 4 : 17, 20 ; Openb. 5 : 1 ; 10 : 2, 8, 9 v. In Hebr. 10 : 7 is ook
„boekrol" vertaald. Het hier gebruikte woord duidt oorspr. den knop
aan, waarmee de cylinder, om welken de rol gewonden was, aan het
boveneinde was voorzien. 2 Vergel. Openb. 5 : 1 3 Jer. 32 : 8-15
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„mantel" zien het lederen foudraal voor papyrusrollen. Dit
is niet onmogelijk, maar in het Grieksch van die dagen komt
het ook herhaaldelijk voor in de gewone beteekenis van mantel.
TIJDREKENING

De latere Joden beginnen de tijdrekening wel met de schepping der wereld, maar bij Israel is dat toch nooit het uitgangspunt hunner jaartelling geweest. Een dergelijk vast punt hadden
ze niet. Belangrijke gebeurtenissen duidden ze aan als geschied
in het zooveelste jaar van koning die en die, of : „twee jaar na
de aardbeving" 1, of : „in het jaar dat de legeroverste van Assyrie
te Asdod kwam" 2 Later, na de ballingschap, werd de gansche
oude geschiedenis in een chronologisch raam gezet, met twee
gelijke perioden. Tusschen den uittocht uit Egypte en Salomo's
tempelbouw liggen 480 jaren 3 en tusschen den tempelbouw
en de ballingschap lagen eveneens 480 jaren. 480 is 12 x 40,
d.w.z. 12 geslachten van 40 jaar. In I Kron. 6 : 1-14 (niet
vertaald) zien we dat bedoeld worden telkens 12 hoogepriesters,
die gemiddeld 40 jaar dienst deden. De laatste periode (van
den tempelbouw tot het einde der ballingschap) wordt dan
weer in twee gelijke helften verdeeld van 240 jaar : precies
op de helft ging het noordelijk Rijk te gronde, terwijl het
zuidelijk Rijk nog 240 = 6 x 40 jaar bleef bestaan. De eerste
tempelbouw valt ± 967 ; het einde der ballingschap 537 ;
dus feitelijk slechts 430 jaar ; de Kroniekschrijver telt er 480.
Voor de periode van den uittocht tot den tempelbouw zijn
uit het Oude Testament de 12 generaties van elk 40 jaar ongeveer
aanwijsbaar ; voor de volgende 480 jaar geeft 1 Kron. 6 : 10
vlgg. de priester-generaties, van Azarja tot Jozadak, plus een
generatie in de ballingschap, geeft de 480 jaar van de leeftijden
der Koningen sedert Salomo plus 50 jaar der ballingschap.
• Een soortgelijke kunstmatige indeeling vinden we in Matth.
1 : 16, waar in vs. 17 de slotconclusie wordt getrokken : het
waren driemaal veertien geslachten ; 14 is 2 x 7 : drie en zeven
zijn de heilige getallen. Had na 14 geslachten het Davidische
huis het koningschap ontvangen en was het na 14 geslachten
weer te loor gegaan, dan was nu te hopen dat na nog eens
14 geslachten het koningschap hersteld zou worden en de
Messias zou verschijnen. Het is ook eigenaardig dat de getalwaarde van het Hebr. woord „David" 14 is. Maar het getal
14 is kunstmatig verkregen door het weglaten van drie geslachten. Zie beneden.
De Israelieten rekenden het jaar naar de zon, de maanden
naar de maan. Waar dus met elke nieuwe maan ook een nieuwe
maand begon (het Hebr. woord chodesj beteekent zoowel nieuwe
.

Am. 1 : 1

2 jes. 20 : 1

3 I Kon. 6 : 1
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maan als maand), telden 12 zulke maan-maanden slechts 345
dagen. Aan het zonnejaar kwamen dus 20 dagen te kort. In
later tijd werd dat verholpen door elk 3e, 5e, 8e, 1 le, 14e en
16e jaar een schrikkelmaand in te voegen, waardoor zoo ongeveer overeenstemming met het zonnejaar werd verkregen.
Wanneer de Joden stelselmatig met deze schrikkelmaanden
begonnen zijn, is onbekend. In het O.T. is er nog geen sprake
van. Mogelijk behielp men zich door het nieuwe-maanfeest
nu en dan twee dagen te vieren of door invoeging van „epagomenen" (schrikkeldagen) aan het einde van het jaar naar het
voorbeeld der Egyptenaren. In Oud-Israel begon het jaar naar
alle waarschijnlijkheid in den herfst, hoewel dat niet bewijsbaar
is. Na de ballingschap begon het in elk geval in het voorjaar 1.
Maar het kerkelijk jaar liet men — gelijk nog tegenwoordig —
in de 7e maand, dus in het najaar, beginnen.
MAANDNAMEN

Van de oude voor-exilische maandnamen kennen we er
maar 4 : Abib 2 , Ziw 3, Etanim 4 en Bul 5. Abib = maand der
aren (Maart-April) ; Ziw = maand van den bloei (AprilMei) ; Etanim = maand der steeds vloeiende beken (Sept.Oct.) en Bul = regenmaand (November). Deze namen zijn
eigenlijk meer aanduidingen van jaargetijden dan van maanden.
Het is opmerkelijk dat bij de namen dezer maanden vermeld
wordt de h o eve e 1 s te maand het is 6 , wat natuurlijk
onnoodig was, wanneer die namen ten tijde van den schrijver
van het boek Koningen nog in gebruik waren. Men kende dus
toen die oude namen reeds niet meer. Ze waren n.l. vervangen
door telwoorden : le maand, 2e maand, enz. Zoo by. hier
en daar in de boeken der Koningen en Ezechiel en steeds in
Jeremia, Haggai en Zacharia. In de boeken Ester, Ezra en Nehemia
vinden we geheel nieuwe namen voor de maanden : Nisan 7 ,
Eloel 8, Kislew 9 , Adar 10 e.a. Deze nieuwe maandnamen zijn
aan de Babyloniers ontleend. Niet alle twaalf komen in het
O.T. voor. Ze heeten in volgorde, te beginnen met het voorjaar
( = Nieuwjaar) : Nisan, Ijjar, Siwan, Tammoez, Ab, Eloel,
Tisri, Marcheswan, Kislew, Tebet, Sjebat en Adar, en de
schrikkelmaand We-adar.
WEKEN, DAGEN, UREN

In het O.T. wordt steeds naar een week van 7 dagen gerekend.
Gelijk het jaar liep van herfst tot herfst, zoo liep de dag van
avond tot avond, van zonsondergang tot zonsondergang. En
Ex. 12 : 2

2 Ex. 23 : 15 ; Deut. 16 : 1 3 I Kon. 6 : 1 4 I Kon. 8 : 2
6 I Kon. 6: 1, 38 ; 8: 2
7 Neh. 2: 1; Est. 3: 7
8 Neh. 1 : 1 10 Est 3 : 7; Ezra 6 : 15
8 Neh. 6 : 15
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gelijk het jaar was verdeeld in 12 gelijke termijnen, zoo ook
de dag. Maar die onderverdeeling was in oud-Israel niet algemeen in gebruik en droeg ook niet den naam „uur". De benaming
„uur" komt in het Hebreeuwsch in het geheel niet voor, wel
een enkele maal in de Arameesche gedeelten van het boek
Daniel, by. 4 : 33 en 5 : 5. Oudtijds bediende men zich van
andere middelen. Allereerst de drie dagperioden : morgen,
middag, avond. Nadere aanduiding werd op verschillende
wijze gegeven, by. „bij het aanbreken van den dag" 1, of „op
het heetst van den dag" 2 enz. Men heeft uit II Kon. 20 : 11
afgeleid dat in Israel de zonnewijzer gebruikt werd als tijdsaanduiding, hoewel noch in 2 Kon. 20 noch in Jes. 38 van een
zonnewijzer sprake is. De „10 treden" las men dan als 10
„graden" van den zonnewijzer. In die verzen wordt echter
van een zonnewijzer niet gesproken, en er is ook verder niets
van bekend. Ook de nacht werd verdeeld in drie „nachtwaken" : de „aanvang der nachtwaken" 3, de „middelste
nachtwaak" 4 en de „morgenwake" 5
De Romeinen hadden vier nachtwaken, ieder van drie uren.
Sedert Palestina Romeinsche bezetting had, kwam de Romeinsche verdeeling van den nacht ook bij de Joden in zwang.
Zoo zijn in Mark. 13 : 35 alle vier met de gebruikelijke benamingen, in Luk. 12 : 38 de tweede en derde, en in Matth. 14 : 25
en Mark. 6 : 48 de vierde nachtwaak vermeld. Ook bij de troepen van Herodes was de Romeinsche indeeling van vier nachtwaken ingevoerd. Daarom lezen wij in Hand. 12 : 4 van vier
wachten ieder van vier soldaten, die Petrus moesten bewaken.
Evenals de nacht, werd de dag in het N.T. in twaalf uren
verdeeld ; daar er evenwel een verschil is van meer dan vier
van onze uren tusschen den langsten en den kortsten dag, waren
dus die Babylonisch-Joodsch-Grieksche uren van verschillende
lengte (tusschen 49 en 71 minuten). De drie gebedsuren van
den dag waren volgens onze wijze van rekenen : het derde
uur ongeveer 's morgens negen uur, het zesde ongeveer twaalf
uur, het negende ongeveer drie uur in den namiddag 6 Te
elfder ure is dus een uur voor zonsondergang, wanneer de
dag bijna verloopen is 7
.

.

.

HET WERELDBEELD

Het is bekend dat de ouden van het Universum een andere
voorstelling hadden dan wij. Het heeft zelfs nog geduurd tot
de dagen van Copernicus (1500 n. Chr.) en Galilei (1600 n.
Chr.) voor het nieuwe wereldbeeld zich baan brak. En ook
I Sam. 11 : 11 2 Gen. 18 : 1 3 Klaagl. 2 : 19 4 Richt. 7 : 19 b Ex.
14 : 24
6 Vergel. Matth. 27 : 45 v. ; Hand. 2 : 15 ; 3 : 1 ; 10 : 3.
7 Matth. 20 : 3, 5, 6
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toen ging het niet zonder hevigen strijd. Men meende n.l.
dat het bijbelsch wereldbeeld voor alle eeuwen als geldig moest
worden beschouwd. Dat is sedert dien veranderd. Tegenwoor.
dig zal het getal van hen die er bezwaar tegen hebben te gelooven dat de aarde om de zon draait, wel niet groot meer zijn.
Maar het verschil tusschen het oude ( = bijbelsch) wereldbeeld
en het onze is zoo groot, dat het verstaan van verschillende
bijbelplaatsen er door wordt bemoeilijkt.
DE AARDE

Volgens oude voorstelling staat de aarde in het middelpunt
van het heelal. De ouden beschouwden het heelal precies zoo
als ze het zagen : ze zien de zon alle dagen op- en ondergaan,
waarbij ze een draaiende beweging om de stilstaande aarde
maakt. Zoo kwam men vanzelf tot de voorstelling dat de aarde
stil staat en de zon er om been draait. De zon is er ook alleen
om de aarde te verlichten, om het onderscheid van dag en nacht
aan te geven en om de feestdagen te kunnen vastleggen 1.
Doordat men zich de aarde dacht als een platte schijf, heeft
ze aan alle kanten een rand of een einde 2 Het Hebreeuwsche
woord dat bier gebruikt wordt beteekent eig. „zoom", als was
het een kleed. De vorm dezer aardschijf dacht men zich verschillend. In Jes. 40 : 22 is sprake van het „rond" der aarde,
eigenlijk : aardkring, aardcirkel. Maar aan Jes. 11 : 13 waar
sprake is van de „vier hoeken" der aarde, ligt de gedachte ten
grondslag, dat de aardschijf vierkant is. Ook Op. 7 : 1 is sprake
van de vier hoeken der aarde. Die ronde of vierkante aardschijf moet natuurlijk ergens op rusten. Ook daaromtrent
bestond geen vaste voorstelling. In Ps. 24 : 2 en 136 : 6 lezen
we dat de aarde „rust" ( = drijft) op het water. Maar daarnaast
vinden we, by. in Ps. 75 : 4, de voorstelling dat ze op „zuilen"
rust, of op „grondvesten", fundamenten 3 Uiterst merkwaardig
is de voorstelling die we vinden in Job 26 : 7 waar staat dat de
aarde „hangt aan het niet". Het is alsof eeuwen voor Copernicus de dichter van het boek Job den aardbol reeds vrij in
de wereldruimte zag zweven. Een andere bijbelplaats waar
deze gedachte wordt uitgesproken, is mij niet bekend. Daarentegen komt de voorstelling, dat de aarde op zuilen of pilaren
rust, veelvuldig voor. In Job 38 : 6 wordt dat vastzetten der
aarde op hare zuilen beschouwd als een der machtdaden Gods.
De bijbelsche landen worden in het noorden begrensd
door het Armenisch en Klein-Aziatisch hoogland. Daaruit is
misschien de voorstelling te verklaren dat de aarde een schuinen
stand heeft, naar het noorden stijgend, naar het zuiden dalend.
1
.

.

Gen. 1 : 14
Job. 9 : 6

2 Jes. 40 : 22 ; Job. 37 : 3

3 Spr. 8 : 29 ; Ps. 18 : 6 ;
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Het reizen naar het zuiden heet „aftrekken" 1, naar het noorden
reizen is „optrekken" 2 Heelemaal in het noorden ligt naar
oude voorstelling de hoogste berg der aarde, de Wereldberg ;
daar wonen naar heidensche voorstelling de goden ; vandaar
dat ze dien berg „godenberg" noemen 3. De trotsche koning
van Babel die zich aan de goden gelijk waant, wil zich op dien
godenberg neerzetten, maar wordt voor zijn hoogmoed gestraft
en in den afgrond neergestooten.
Aan den onderkant der aardschijf dacht men zich de onderwereld, het doodenrijk. Dat lag zoo diep dat geen mensch daar
ooit zou kunnen doordringen, en het is een bewijs van Gods
wondermacht dat hij zelf daar den mensch bereiken kan 4
Dit rijk des doods is met poorten afgesloten s, welke nooit
voor menschenoogen opengaan 6 De Hebr. naam voor onderwereld beteekent misschien „het groote hol". Daar leven
de gestorvenen als schimmen. Zie afb. blz. 171.
In de Apocalyptische literatuur van het begin onzer jaartelling wordt over het leven der afgestorvenen uitvoerig gehandeld. In 't boek Henoch b.v. wordt gesproken over de vierdeelige onderwereld, in het westen gelegen. Het zijn de plaatsen waar de zielen der afgestorvenen het eindgericht afwachten :
drie donkere afdeelingen voor de zondaars ;• een helder lichte
afdeeling , waarin ook een heldere waterbron, voor de geesten der rechtvaardigen. Men kan niet van de eene afdeeling
in de andere komen, maar wel van de eene in de andere zien.
Latere theologen hebben gemeend, dat door het zien der tegenstelling de zaligheid des te bewuster en intenser zou zijn !
De voorstellingen zijn niet alle gelijk. Soms is er sprake van
een gastmaal, waar Abraham de eereplaats inneemt ; of ook
wordt verteld, dat Abraham de berouwvolle zondaars in het
Paradijs ontvangt. In deze laatste voorstellingen heeft het
wereldgericht reeds plaats gevonden. Op den dag des Heeren
treedt de tot nu toe verborgene God in het volle licht, en komt
zijne heerlijkheid doxa — tot openbaring. Doxa, heerlijkheid, is een vaste, technische term met een sterk eschatologische
bijgedachte : het is de manifestatie Gods in het oordeel en
in het heil. Zoo ook bij Paulus op verschillende plaatsen 7
Met den jongsten dag begint dan de heerschappij Gods op
aarde. De volkeren bekeeren zich tot God en de tempel wordt
wereldheiligdom. Het deel hebben aan het heil wordt in deze
.

.

.

.

2 Gen. 13 : 1
Gen. 46 :3
3 Jes. 14 : 13 4 Am. 9 : 2 5 Job 38 : 17
Ook Matth. 16 : 18 is hieruit te verklaren. De „poorten" zijn de plaats
der raadsvergaderingen en der rechtszittingen ; de plaats waar de macht
wordt uitgeoefend. „Poorten der hel" zijn dus : de machten van het
doodenrijk. Slechts enkele plaatsen, die heel duidelijk zijn, willen we
noemen : Rom. 2 : 7 en 10 ; 5 : 2 ; 8 : 18 ; 9 : 23 ; 2 Kor, 4 : 17 ; Ef.
1 : 18 ; Kol. 1 : 27 ; 1 Thess. 2 : 12 ; 2 Thess. 2 : 14 enz.
1
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laat-Joodsche geschriften genoemd : de vertroosting zien 1,
de aarde beerven 2 het lot der rechtvaardigen verkrijgen 3.
Het meest algemeene en meest praegnante woord voor het
heilsbezit is „leven" 4 Ook wordt het meermalen „licht"
genoemd. En dan komt herhaaldelijk het beeld van een „maaltijd" voor, waarbij Abraham de eereplaats inneemt ; of Abraham, Izaak en Jakob mede aanzitten 5 Aan een soortgelijke
voorstelling is de gelijkenis van den rijken man en den armen
Lazarus ontleend in Luk. 16 : 19-23. Het is een onjuiste toepassing van de gelijkenis, wanneer men daaruit zou afleiden,
dat ook Jezus deze voorstelling over het hiernamaals ons als
de eenig juiste zou willen bijbrengen. De gelijkenis wil alleen
leeren, dat zelfzuchtig gebruik van rijkdom, zonder rekening
te houden met de toekomst, noodlottig is, en dat Mozes en
de profeten — d.w.z. het Oude Testament — dit voldoende te
kennen geven : wie zich daardoor niet laat gezeggen, zal het
zich ook niet door een uit den dood herrezene laten doen.
Zoo bestaat dus het heelal naar oude voorstelling uit Brie
deelen : hemel, aarde, onderwereld. Een herinnering aan deze
driedeeling vinden we nog in de tien geboden, waar verboden
wordt iets of te beelden uit den hemel boven, van de aarde
beneden, en uit het gebied onder de aarde 8
,

.

.

.

HET HEMELGEWELF

De aarde is dus naar oude voorstelling een platte schijf
midden in de wereldruimte. In het midden der wereld ligt
Palestina en in het midden van Palestina ligt Jeruzalem naar
bijbelsche voorstelling '. Jeruzalem is dus het middelpunt
der aarde. En daarboven welft zich de hemelkoepel, welke door
de ouden weer werd gedacht zooals hij zich aan het oog voordoet : een reusachtig gewelf, waarlangs de hemellichten, zon,
maan en sterren, zich, alien in hetzelfde gebogen vlak bewegen 8
De indruk die dat hemelgewelf op de ouden maakte, wordt
plastisch beschreven in Job 37 : 18, waar gezegd wordt dat
de hemel „vast is als een gegoten spiegel". Men gebruikte nl.
in de oudheid spiegels van glad metaal. De taak die men dat
hemelgewelf toedacht, eischt trouwens een vast en stevig
lichaam. Immers volgens Gen. 1 : 6-8 dient het hemelgewelf
om de aardsche wateren te scheiden van de hemelsche wateren.
Men dacht zich nl. boven het hemelgewelf een soort hemeloceaan, evenals onder de aarde. Die hemelsche en aardsche
wateren waren aanvankelijk, toen de aarde nog niet geschapen
.

Vergel. Luk. 2 : 25 2 Vergel. Hebr. 1 : 14 3 Vergel. Kol 1 : 12 4 Vergel.
Matth. 7 : 14 ; 18 : 8 v. ; 19 : 17 ; joh. 1 : 4 ; 3 : 36 ; 2 Kor. 4 : 12 enz.
5 Vergel. Matth. 8 : 11 ; Luk. 13 : 28.
6 Vgl. ook Fil. 2 : 10 Ez. 5 : 5 ;
38 : 12 8 Gen. 1 : 6, 14
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was, dooreengemengd, en bij de schepping plaatste God het
hemelgewelf daartusschen, zoodat de wateren boven het
gewelf zich niet meer met de aardsche wateren kunnen vermengen.
Daar, boven de wateren van het hemelgewelf, woont God.
Hij „bouwt zijne opperzalen op de wateren" 1, die boven het
uitspansel zijn.
In dat hemelgewelf dacht men zich sluizen. Worden die
geopend, dan valt de regen bij stroomen neer 2 Worden ze
gesloten, dan houdt de regen op 3 Ook Jes. 24 : 18 en Mal.
3 : 10 is sprake van de hemelsluizen, die door Godshand geopend
.

.

en gesloten worden. In Ps. 78': 23 heeten ze „hemeldeuren".
In de jongere bijbelboeken echter wordt de regen reeds met
de wolken in verband gebracht. De wolken worden vergeleken
met reusachtige waterzakken, waarin het water in groote
hoeveelheden wordt bewaard, „zonder dat er een scheur in
komt" 4 Zijn ze met regen gevuld, dan gieten ze het uit over
de aarde 5. Door het uitgieten van hun inhoud worden ze
leeg en licht, en door het minste windje bewogen. Ze zijn dan
het beeld van leege ijdele menschen, die „als waterlooze wolken
door de winden worden voorbijgedreven" 6
Achter het hemelgewelf dacht men zich verschillende ruim.

.

1
5

Ps. 104 : 2
Pred. 11 : 3

2 Gen. 7 : 11
6 Judas vs. 12

3 Gen. 8 : 2

4 Job 26 : 8 ; Ps. 33 : 7
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ten, voorraadsschuren of voorraadskamers genoemd. De wind,
de sneeuw, de koude hebben daar ieder hun eigen verblijfplaats, waaruit God ze naar believen te voorschijn roept. Zoo
is in Job. 38 : 22 sprake van de „bewaarplaatsen" der sneeuw en,
de voorraadschuren van den hagel. Zelfs het licht en de duisternis houden daar verblijf 1, evenals de wind, die zich vandaar
over de aarde verdeelt 2 In het boek Henoch wordt dit uitvoerig uitgewerkt.
De hoogte van het hemelgewelf stelde men zich niet al te
geweldig voor. Als, naar Gen. 11, de menschen zich een toren
willen bouwen, welks spits tot den hemel reikt, dan wordt
dat wel als iets zondigs maar niet als iets onmogelijks aangeduid. En volgens Jes. 40 : 22 zou men van uit den hemel de
menschen op aarde „als sprinkhanen" kunnen zien.
Gelijk reeds werd opgemerkt wordt Gods woonplaats gedacht
boven het hemelgewelf ; zelfs boven de hemelwateren in den
hoogsten hemel Doch ook overigens zou niemand Gods
verblijf kunnen zien, tenzij de hemel (bedoeld is het hemelgewelf) zich opent 4.
In de latere Joodsche geschriften is sprake soms van drie,
soms van zeven hemelen. Het paradijs wordt dan in den derden
hemel gesteld. Volgens den slavischen Henoch is daar ook
de hel. Misschien hebben wij hier te denken aan versterking
der zaligheid door de tegenstelling, waarvan wij boven reeds
spraken. Op dezen achtergrond is in elk geval verstaanbaar
wat Paulus zegt van zijn „plotseling overgezet worden in den
derden hemel" en „in het paradijs", wat misschien op dezelfde
ervaring ziet (2 Kor. 12 : 2 en 4). Hij spreekt hier niet van een
vereenzelviging met de godheid. Dit zou heidensche mystiek
zijn geweest. Volgens haar voorstelling is de opperste godheid
de eindelooze geest, die onvermengd boven al de sterregoden
het „empyreum" bewoont en daar een storelooze zaligheid
geniet. In dit licht krijgen tal van uitspraken door het contrast
een eigenaardige beteekenis, z.a. 1 Tim. 6 : 16 ; Hebr. 12 :
22 ; Rom. 8 : 38 v.
.

ZON, MAAN EN STERREN

Zon, maan en sterren worden gedacht als vastgehecht aan
het hemelgewelf 5 Deze voorstelling wordt door de Egyptenaren
plastisch uitgedrukt op een wij ze die voor geen misverstand
vatbaar is : het Egyptisch woord voor „nacht" wordt weergegeven door een aan den zolder hangend lampje. Zoo hangen
de sterren aan den hemel. Komt het hemelgewelf in beweging,
dan kunnen de sterren losraken en naar beneden vallen 6
Daarnaast vindt men in de latere geschriften ook andere
.

.
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Job 38 : 19,20 2 Job 38 : 24 ; Jer. 10 : 12 ; Ps. 135 : 7 3 Job 22 : 12
Hand. 7 : 56 5 Gen. 1 : 17 6 Matth. 24 : 29 ; Op. 6 : 12, 13
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voorstellingen, die aan de Iranische gedachtensfeer ontleend
zijn. Zoo is • er in Henoch sprake van zeven heerlijke bergen,
die schitteren van prachtige edelsteenen : blijkbaar de zeven
planeten, waarvan de zon de grootste en heerlijkste is ; want
ze verschillen onderling in lichtglans of heerlijkheid. Een toespeling daarop vinden wij 1 Kor. 15 : 40 v. Volgens een andere
oostersche opvatting werd het levenslot der menschen door
de zeven planeten beheerscht : de astrologie. Hierop doelt
Openb. 1 : 16, waar het Lam, Christus, in zijn rechterhand
zeven sterren houdt, d.w.z. alle macht over hen heeft. Dit wordt
in Openb. 5 : 6 aldus uitgedrukt, dat het Lam zeven oogen heeft,
dat zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over de geheele
aarde. De sterren worden hier dus beschouwd als levende
wezens : warmte is een kenmerk van het leven ; bij den dood
verlaat de ziel immers het lichaam en wordt dit koud. Warmte,
vuur, licht konden daarom gemakkelijk met geestelijke wezens
vereenzelvigd worden. Zoo ligt het ook voor de hand, dat God
gedacht wordt als omringd door lichtwezens. In Openb. 9 : 1
is een ster genoemd, die blijkbaar zulk een lichtwezen is 1.
Reeds in het O.T. blijkt bekendheid met zons- en maansverduisteringen, hoewel de oorzaak dier verschijnselen toen
niet bekend was. Als Amos 2 spreekt van het ondergaan van
de zon op den middag, „zoodat het op vollen dag duister wordt",
dan is daarmee klaarblijkelijk een zonsverduistering bedoeld.
Trouwens Amos, die ongeveer 750 v. Chr. als profeet optrad,
had in zijn jeugd, op den 15en Juni 763, een totale zonsverduistering beleefd, en deze dient hem nu als voorbeeld voor het
komend oordeel. Ook leefde waarschijnlijk de totale zonsverduistering van 15 Aug. 831 v. Chr. nog lang in de herinnering
voort. In Joel 2 : 31 wordt blijkbaar een zons- en een maansverduistering naast elkaar gesteld. De „verandering van de
maan in bloed" zal wel een zinspeling zijn op de rossig-roode
kleur die de maan aanneemt bij totale verduistering. Zonsen maansverduisteringen golden oudtijds bij alle volken als
teekenen van katastrofale gebeurtenissen, in elk geval bevatten
ze een aanwijzing dat een gewichtig feit op komst was. In dien
zin worden ze dan ook bij de profeten vermeld.
De verhouding tusschen zon en licht werd oudtijds anders
gedacht dan tegenwoordig. Terwijl voor ons de zon de groote
lichtbron is, lezen we in Gen. 1 : 3 dat het licht geschapen
werd drie dagen voor de schepping der zon. Reeds de kerkvaders waren hiermee verlegen en trachtten op allerlei wij ze
dit in hunne oogen vreemde verschijnsel te „verklaren". Zoo
zegt Basilius de Groote : De zon werd geschapen om de drager
te zijn van het reeds vroeger geschapen licht !
1

Vergel. ook 8: 10

2 Am. 8: 9
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De waarheid is dat men zich het licht dacht als een zelfstandig stoffelijk ding, dat zijn eigen bewaarplaats heeft 1. Gen.
1 : 3 zou dan ook eigenlijk niet moeten worden vertaald : God
zeide : het worde licht ! en het werd licht ; maar : God zeide :
het licht ontsta ! en het licht ontstond. M.a.w. : „licht" is
bier een zelfstandig naamwoord.
Dat de maan een zeer bepaalden invloed heeft op het leven
bier op aarde, zoowel van menschen als van dieren en planten, is alle eeuwen door alle volken geloofd. Nog in het N.T.
kent men „maanzieken" 2 en Ps. 121 : 6 kent naast de zonnesteek ook de „maanstee
ic.". De symptomen die bier worden
genoemd, schijnen op pilepsie te wijzen.
Dat de maan Naar li lit van de zon ontvangt, was in oude
dagen stellig niet bekend. Ook in den Bijbel lezen we niets
dat daarop wijst. Integendeel : in Gen. 1 : 14 vv. vinden we
zon en maan als twee van elkaar onafhankelijke „lichten".
In deze verzen is opmerkelijk dat de functie van zon en maan
om de aarde te verlichten het laatste wordt genoemd. Hun
eerste functies zijn : scheiding maken tusschen dag en nacht
en aanduiding der feesttijden. D.w.z. zon en maan zijn er allereerst om een tijdindeeling te kunnen maken.
Naast zon en maan is sprake van het „heir des hemels",
waarmee bedoeld wordt het sterrenheir 3. Het O.T. noemt
enkele vooraanstaande figuren van dit hemelheer : Job 38 : 31
wordt genoemd het Zevengesternte, de Orion, het Regensterbeeld, de Groote Beer met zijne jongen ( = de kleinere sterren
van dit sterrebeeld).
Sommige uitleggers hebben ook bij den naam Jahve Zeba6th,
Heere der heerscharen, aan het sterrenheer gedacht. Anderen
zagen daarin een aanduiding van de slagorden Israels. Maar
de naam komt herhaaldelijk voor, waar aan Jahve als krijgsgod
van Israel niet gedacht kan worden, en steeds als een zeer
verhevene benaming. We zullen daarom de heerscharen in
den algemeensten zin moeten nemen : de goddelijke en menschelijke samen, waarvan Jahve als beer wordt aangeduid.
,

ENGELEN EN DEMONEN

Het antieke wereldbeeld is niet volledig, wanneer wij ook
niet iets zeggen van en g el en en demon e n. Opmerkelijk is het feit, dat in de oudere gedeelten van het O.T. van
geesten, engelen en demonen weinig sprake is. De meest aannemelijke verklaring hiervan is wel, dat oudtijds het Jahvisme
een zwaren strijd te voeren had tegen den afgodendienst, en
daarom met kracht alle heidensche opvattingen afweerde. Daar
deze voornamelijk met demonologie verband hielden, heeft
Job 38 : 19 2 Matth. 4 : 24 ; 17 : 15

3 Jes. 40 : 26 ; 34 : 4 ; 45 : 12

175

VAARDIGHEID EN KENNIS

het die met beslistheid afgewezen. In de wetten worden de
„guichelaars" ( = toovenaars) en bezweerders met zware
straffen bedreigd. Maar toen het monotheisme eenmaal vast
stond, kon het toegeeflijker zijn. Toen kwam het ook in nauwe
aanraking met het aan demonologie zoo rijke Babylonia en
Perzie en nam daarvan over.
Daar is de Satansvoorstelling. In de voor-exilische geschriften
komt de naam voor als van iemand, die een ander hinderpalen
in den weg legt 1, of van den tegenstander in den oorlog 2
In het Paradijsverhaal van Gen. 3 wordt de Satan niet genoemd.
In 2 Sam. 24 : 1 is het de Heer, die David tot de volkstelling
aanport. Maar in de na-exilische geschriften wordt het anders.
In Zach. 3 is de Satan de beschuldiger van den hoogepriester
Jesua. In Job 1 is hij een wezen in Gods omgeving, die ook
tot de hemelbewoners behoort. In I Kron. 21 : 1 is hij de
verleider tot het kwaad van Davids volkstelling. Onder orientalistischen invloed wordt hij het hoofd der booze geesten
en komt als zoodanig in de apocalyptische literatuur van het
begin onzer jaartelling onder verschillende namen voor :
Azazel, Semjasa, Mastema, Beliar 3, Belchor enz. In het N.T.
wordt hij ook Beelzebul genoemd 4 Dit kan zijn een verbastering van den naam Baal-Zeboeb, die volgens 2 Kon. 1 : 2 to
Ekron vereerd werd. Dan hebben wij hier een voorbeeld,
hoe een heidensche godheid tot boozen geest is gedegradeerd.
Meer waarschijnlijk is het, dat hier een woordspeling gevonden
wordt. Zebul kan zijn een luchtig verblijf, woning, paleis.
In de Joodsche geschriften wordt de tweede der zeven hemelen
zoo genoemd. Beelzebul, of Baalzebul is dan „beer van dat
paleis, van de woning". Niemand kan de „woning" van den
sterke binnengaan, als hij hem niet eerst heeft gebonden. Anderen
zien in zebul een Arameesch woord, dat „drek" beteekent, en
dan zou het een spotnaam voor den duivel zijn. Jezus zelf
spreekt ook meermalen van den booze 8 den menschenmoorder 6 hem die ziel en lichaam kan verderven in de hel 7, den
Satan 8 (ook in den zin van verleider 9 En door Paulus wordt
de Satan herhaaldelijk genoemd : als verderver van het lichaam,
als verleider, als aanklager, als vijand der gemeente, als degene
die den Anti-christ doet komen enz. In Openb. 12 : 9 en 20 2
wordt de Satan of de duivel „de oude slang" genoemd, blijkbaar met terugslag op Gen. 3. De slang zal van ouds een aan
God vijandig dier zijn geweest en is hier met de Satansvoorstelling verbonden.
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Num. 22 : 22 2 1 Kon. 5 : 18 3 Vergel. 2 Kor. 6 : 15 4 Matth.
10 : 25 ; 12 : 24 v.v. ; Mark. 3 : 22 ; Luk. 11 : 15, 18 v. 5 Matth. 5 : 37 ;
6 : 13 ; 13 : 19 ; Luk. 11 : 4 ; Joh. 17 : 15 6 Joh. 8 : 44 Matth. 10 : 28
8 Matth. 4 : 10; 12 : 26 ; Mark. 1 : 13 ; 3 : 23 ; 4 : 15 ; Luk. 4 : 8 ;
10 : 18 ; 13 : 16 ; 22 : 3 ; Joh. 13 : 27 9 Matth. 16 : 23 ; Mark. 8:38
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Is de Satansvoorstelling in de Israelietische literatuur betrekkelijk jong, het demonengeloof is heel oud. En in de latere
Joodsche geschriften vindt men theorieen over het ontstaan
der demonen. Volgens Henoch en het Boek der Jubileen is
uit de vermenging der engelen met de menschen (Gen. 6) het
geslacht der demonen ontstaan. Zij hebben ook de afgoderij
ingevoerd. Op die vermenging van de engelen met de menschen
wordt misschien een toespeling gemaakt in 1 Kor. 11 : 10
op den val der engelen Judas vs 6.
Hier ontmoeten wij de engelen waarover wij eerst nog een
enkel woord willen zeggen. Zij komen in de oudere geschriften van het O.T. reeds voor. In de geschiedenissen der aartsvaders treden ze op en Jozua ziet den vorst van het heer des
hemels. Gen. 3 spreekt van cherubs, die ook in het heilige der
heiligen op de ark staan — misschien oorspronkelijk personificatie van de onweerswolken, waarop de godheid volgens
Babylonische voorstelling troont Jesaja 6 spreekt van
Serafs. Een merkwaardige verschijning is de engel des Heeren,
de bode, de Malak Jahve, die op verscheidene plaatsen eenvoudig
de plaats van Jahve schijnt in te nemen als diens openbaringsvorm. Maar over het geheel genomen is er in deze oude periode
ook van engelen niet veel sprake. Naarmate de Joden God meer
transcendent, in zijn heiligheid geheel van de wereld gescheiden, achtten, neemt echter het getal engelen toe. Zoo is er in
de visioenen van Ezechiel 1 en Zacharia 2 een verklarende engel,
voor wien bij Amos zeker geen plaats zou zijn. In aansluiting
aan Ezech. en Zach. vinden we zulk een verklarenden engel
ook in Openb. 1 : 1, 22 : 8. — Ezech. 9 : 2 kent als verwoesters
van Jeruzalem reeds zeven engelen (blijkbaar een andere verklaring van de zeven Babylonische planetengoden). In sommige
Psalmen treden de engelen op, om op aarde Gods wil uit
te voeren tot hell en tot onheil der menschen. Volgens Job 38 : 7
hebben zij God reeds bij de schepping toegejuicht. De apocalyptische literatuur spreekt gaarne van de duizendmaal
duizend, of tienduizend tienduizendtallen van engelen. Zoo
in Daniel (7 : 10) en in Henoch 3 . Daniel vermeldt het eerst
engelennamen als Gabriel en Michael, die hier als beschermengel van het Joodsche yolk voorkomt 4 . In de apocalyptische
geschriften komen nog veel meer namen voor als Rafael, Uriel,
Fanuel, Ramael enz. Er zijn daar ook rangorden onder de
engelen. Bovenaan staan de vier of zeven aartsengelen 5 . Zij
Judas
Ezech. 8 : 2 ; 40 : 3 ; 47 : 3 2 Zach. 1 : 9, 13 ; 2 : 5 enz.
vs 14 en 15 is een citaat van Henoch 1 : 9 ; vergel. Openb. 5 : 11
4 Dan. 10 : 13 , 21 ; 12 : 1-3 ; Michael wie is als God — komt
ook voor Judas vs 9 in een aanhaling uit de „Hemelvaart van Mozes".
En dan Openb. 12 : 7. Gabriel mijn kracht is God — Luk. 1 : 19 en 26.
Openb. 1: 4 ; 4: 5
1
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worden ook stergeesten genoemd of voorgesteld als de sterren
regeerende. Ook worden zij wel gelijkgesteld met de reeds in
het oude volksgeloof voorkomende geesten die in de natuurelementen voorkomen. Misschien denkt Paulus daaraan in
Rom. 8 : 38, en daar, waar hij spreekt van de wereldgeesten
in Gal. 4 : 3 en 9 en Kol. 2 : 8 en 20. Het hi e r gebruikte
woord duidt de letters van het alfabet aan, de beginselen 1,
de elementen, de wereldelementen 2 en ten slotte deze bezield
gedacht : de wereldgeesten. Ook de Zonde en de Dood schijnen
bij Paulus gepersonifieerd 3 Doordat God in het latere Joodsche geloof zoo heilig wordt geacht, dat Hij geheel van de
wereld gescheiden wordt, treden de engelen als tusschenpersonen
op, ook daar waar in de oude voorstelling God zelf werkzaam
was. Zoo bij de wetgeving op den Sinai. Als een bewijs hoe
heerlijk de wet is, zegt Stefanus, dat zij door middel van de
engelen is gegeven 4 Ditzelfde argument gebruikt Paulus, om
de secundaire beteekenis der wet aan te duiden 5 De engelen
vormen als 't ware een hofstoet in de hemelwoning. In het N.T.
zijn zij dan ook, naar de Hellenistische beteekenis van het woord,
meermalen gelijk aan hemelbewoners, en Lang niet altijd alleen
„dienende geesten tot hulp uitgezonden van hen die het heil
beerven zullen" 8 Zoo waar zij als toeschouwers gedacht worden
bij den strijd der Apostelen 7 of aan het einde door de geloovigen geoordeeld zullen worden 8 of bij de parousie van
Wij zagen reeds, dat de Joden
Christus Hem begeleiden 9
voor verschillende volkeren een beschermengel aannamen 10.
Een ontwikkeling daarvan hebben wij waarschijnlijk te zien
in de engelen der zeven gemeenten, Openb. 1 : 20 n. Als een
parallel daarvan kunnen ook gelden de beschermengelen of
geleigeesten der „kleinen" in Matth. 18 : 10. Van bijzonderen
aard zijn zij, die de gelijkenis van hun beschermelingen dragen,
waarvan in de rabbijnsche literatuur hier en daar sprake is.
Zoo van Petrus in Hand. 12 : 15 12 Eigenaardige benamingen
voor de engelen vinden wij bij Paulus, die haar zeker aan zijn
omgeving heeft ontleend, waar hij spreekt van „tronen en
heerschappijen, machten en krachten" 13 of van aeonen als
wereldheerschers 14 Dionysius, de Areopagiet, een theoloog
uit de zesde eeuw onzer jaartelling, heeft kans gezien uit deze
verschillende namen een engelenhierarchic samen te stellen,
.
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2 Zoo 2 Petr. 3 : 10
Hebr. 5 : 12 weergegeven als „aanvangsgronden"
4 Hand. 7 : 53 ; in bijna
en 12
3 Rom. 6 : 12 vv., 23 ; 1 Kor. 15 : 55
6 Gal. 3 : 19 v. 6 Hebr. 1 : 14 1 Kor. 4 : 9
gelijken in Hebr. 2 : 2
9 Matth. 16 : 27 1° Dan. 10 : 13, 20 ; 12 : 1 11 Verder
8 1 Kor. 6 : 2 v.
2 : 1 ; 2 : 8 ; 2 : 12 ; 2 : 18 ; 3 : 1 ; 3 : 7 ; 3 : 14 12 Sommigen denken ook
aan beschermengelen in 1 Kor. 11 : 10 " Ko. 1 : 15 ; 2 : 10 en 15 ; Ef.
1 : 21 ; 6 : 12 ; ook 1 Kor. 15 : 24 14 Ef. 2 : 2, 7
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die met de kerkelijke hierarchie correspondeert. Dat Paulus
daaraan niet heeft gedacht, behoeft geen nader betoog.
Geven wij ons rekenschap van de rol die de engelen in onzen
bijbel vervullen, dan is het opmerkelijk, dat zij wel bij allerlei
gelegenheden genoemd worden, hetzij om inderdaad als boden
Gods dienst te doen, hetzij om van het heil getuige te zijn,
maar dat dit heil toch nergens van hun optreden en hun werkzaamheid afhankelijk wordt gesteld, en zij nergens worden
aangeroepen of vereerd 1. Het is een bewijs, hoe zuiver de bijbelschrijvers gevoeld hebben, dat het heil onmiddelijk van God
afkomstig is. Dezelfde opmerking kunnen wij maken van
wat er omtrent de demonen wordt gezegd.
Wij wezen reeds op de in het oosten heerschende opvatting
omtrent de sterren, die voor heil of onheil brengende godheden of geesten werden gehouden. Er werd een zekere sympathische werking in het heelal, een geheimzinnig verband aangenomen, waarbij de zeven planeten een belangrijke rol vervulden. Maar niet minder was er een zeer verbreid demonengeloof, waarvan wij ook in het N.T. de duidelijke sporen
vinden. Dat dit in het latere Jodendom, uit het begin onzer
jaartelling, zulk een groote verbreiding heeft gevonden, wijst
op een sterk pessimistischen trek. God heeft zich ten deele
uit het wereldbestuur teruggetrokken. In een wereld, waarin
de heidensche wereldrijken regeeren en het vrome yolk onderdrukken, waarin Edom triomfeert en Jakob wordt vertreden,
heerscht de Satan. Het Romeinsche rijk is duivelswerk. En
het leven van den mensch wordt voortdurend door demonen
in allerlei vorm belaagd. Deze vroomheid is toch wel heel anders
dan die van Oud-Israel met zijn monotheisme en zijn vroolijkzijn voor het aangezicht des Heeren.
In de synoptische evangelien is telkens sprake van menschen die door demonen worden bezeten, en uit wie Jezus de
demonen verdrijft. Men heeft in den rationalistischen tijd daarin
gezien een tegemoetkomen aan het volksgeloof, terwijl de
bezetenen slechts een soort zieken zouden zijn geweest. Maar
het is duidelijk, dat de evangelisten een scherp onderscheid
maken tusschen ziek zijn en bezeten zijn. Hieronder hebben
zij een zeer bepaald ziektebeeld verstaan. Ook is het ontegenzeggelijk, dat Jezus niet alleen met het demonengeloof zijner
hoorders rekent, maar ook met de demonen zelf. Niet anders
is het bij Paulus 2 Daarom is het des te opmerkelijker, dat
toch aan den Satan en de demonen geen eigen zelfstandig rijk
wordt toegeschreven, maar alles onvoorwaardelijk rust in
de hand van God. Dit is daarom zoo opmerkelijk, omdat
.

Openb. 19 : 10 ; 22 : 8 en 9
Ef. 6 : 12

1

2 Zie de bovengenoemde plaatsen, vooral

VAARDIGHEID EN KENNIS

179

blijkbaar de Joden (en de heiden-Christenen) uit dien tijd zeer
sterk met den Satan en diens heerschappij rekenden (en ook
aan allerlei magie of tooverij waarde hechtten). Het eerste is
duidelijk in het verwijt der Farizeen, dat Jezus de demonen
slechts uitwerpt door Beelzebul (zie boven bl. 175), of dat hij
inderdaad zelf bezeten is 1. Van magie of tooverij is sprake bij
het optreden an Simon Magus, die als „de groote kracht"
vereerd werd 2 In de richting van magie is het brengen van
de zieken op straat, zoodat de schaduw van Petrus op hen zou
vallen 3 of het leggen van Paulus' zweetdoeken of werkschorten op de zieken 4 Het is merkwaardig, dat zoo iets van Jezus
niet wordt bericht. Wanneer het evangelie in heidensche
omgeving komt, wordt blijkbaar de magische opvatting sterker.
Terecht is dit beneden-christelijic genoemd. Paulus maakt een
zinspeling op de vverking van het booze oog, waar hij de Galaten
vraagt : wie heeft u betooverd ? 5 Het hier gebruikte woord is
het gangbare woord voor den invloed van het booze oog. Het
gebruik van zijn zweetdoeken of werkschorten wordt ons uit
Efeze bericht. Hier was blijkbaar de magie onder de heidenen
in hooge eere 6 hier werd voor een zeer aanzienlijk bedrag
aan tooverboeken verbrand. Dat de magie algemeen beoefend
werd, blijkt wel uit de vele papyri die daaraan gewijd zijn. Wie
een tegenstander benadeelen of een misdadiger straffen wilde,
wijdde hem door een tooverspreuk en een papyrusblad waarop
de vervloeking geschreven stond, aan de goden der onderwereld.
Dit blad werd dan in de aarde of in een graf gelegd. Bij de Joodsche vervloekingen zal de Satan de plaats van de goden der
onderwereld hebben ingenomen. Aan zulk een vervloeking
doet, wat de technische uitdrukkingen betreft, 1 Kor. 5 : 4
en 5 en 1 Tim. 1 : 20 denken. In een papyrus komt b.v. voor :
„Doodendemon, ik geef aan u N.N. over, opdat hij ."
Paulus raadt dus aan de gemeente te Korinte een plechtige
vervloeking aan. — Wanneer er Mark. 7 : 35 sprake is van
den „band zijner tong" bij den bezetene, dan is dat ook een
magische uitdrukking voor den boozen invloed die hier heerschte.
Zoo is er ook sprake van een vrouw, die achttien jaren lang
door den Satan „gebonden" was 7
Tegenover deze overal
heerschende magische beschouwingswijze is des te opmerkelijker, dat bij Jezus en bij Paulus van magie niets is te vinden.
Paulus waarschuwt zelfs met nadruk tegen dergelijke misvattingen 8 Maar al heel spoedig hebben zij in de kerk een plaats
veroverd. Bij den doop had reeds in de tweede eeuw exorcismg
(duivelbanning met vast ritueel) plaats. In de derde en vierde
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Joh. 7 : 20 ; 8 : 48
2 Hand. 8 : 9 vv. Ook de „wijzen" uit het Oosten
zijn „magiers" ; Matth. 2 1 3 Hand. 5 : 15 4 Hand. 19 : 12 a Gal. 3 : 1
6 Hand. 19 : 18 en 19 Luk. 13 : 16
8 1 Kor. 10 : 1-11. Zie ook
beneden waar over Paulus theologie gehandeld wordt.
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eeuw komt het in gebruik bij kerkbouw en bij begraafplaatsen.
Het wijwater doet zijn intrede in de kerk en naast aanroeping
van heiligen komt ook vereering van engelen op. En in de
Middeleeuwen wordt het eerst bestreden heksengeloof ten
slotte door de kerk gesantioneerd, o.a. door paus Innocentius
VIII. Daarnaast treffen we een heel sterk demonen- en duivelgeloof aan, ook nog bij Calvijn en bij Luther. Eerst het rationalisme der achttiende eeuw heeft hier een radicale (te radicale)
opruiming gehouden. Als wij dit bedenken, dan komt tegen
den achtergrond van astrologie, engelenvereering, demonengeloof en magie de nieuw-testamentische prediking van het
evangelie als een innerlijk-persoonlijke zaak des te helderder
uit. Het is een verwonderlijk ding, dat in de sterk magische
wereld der oudheid een zoo geestelijke Godsvereering kon
bestaan. Dat dit zou zijn uitgevonden door de bijbelschrijvers,
zou grooter wonder zijn dan het wonder van de vleeschwording
des Woords.
PLAATSAANDUIDINGEN

In het O.T. komen verschillende plaatsaanduidingen voor,
zoowel van steden en dorpen als van landen en rivieren die
afwijken van de gewone benamingen. Over die gewone geografische namen spreken we hier niet ; deze zijn voldoende bekend,
of als ze dat niet zijn, kan men ze vinden in ieder bijbelsch
woordenboek. Wij wijzen hier alleen op enkele namen van
plaatsen, landen enz. die in het O.T. met een zinnebeeldige,
van de gewone benamingen afwijkenden naam zijn genoemd.
In Am. 1 : 5 worden twee plaatsnamen met een zinnebeeldigen naam aangeduid : het dal van Aven en Bet-Eden. Met
volkomen zekerheid zijn die plaatsen niet aan te wijzen, maar
waarschijnlijk wordt met het dal van Aven bedoeld het dal
der stad On ( = Heliopolis), tegenwoordig Baalbek, waar een
centrum van den Baaldienst was met een geweldigen tempel.
Het woord Aven verschilt in Hebr. letters bijna niet van On.
Aven beteekent „zonde", bedrog, zoodat de profeet in die
woordspeling zijn verachting uitdrukt voor den Baaldienst.
De naam Bet-Eden, lett' „huis van Eden", is mogelijk een
symbolische aanduiding van de stad Damaskus. Eden beteekent
„lusthof", Bet-Eden : huis van den lusthof, met toespeling
op de weelderige omgeving van Damaskus.
De plaatsaanduiding Eden in Gen. 2 : 8, 23 is geheel onzeker.
Het Babylonische woord Edinnoe, waarvan het O.T.-sche
Eden is afgeleid, beteekent „steppe", vlakte. Een plaatsnaam
Eden is onbekend. Wel staat het vast dat de O.T.-sche schrijver
het paradijs plaatste ten oosten van Palestina. Pogingen om
de ligging van Eden op te sporen, behooren niet au serieux
te worden genomen.

VAARDIGHEID EN KENNIS

181

Jer. 50 : 21 is sprake van het land Merataim.. Die naam is
uit het Babylonisch, opzettelijk verminkt, overgenomen. In
het Babylonisch heet die landstreek, liggende in zuid-Babilonie,
marratoe = zout water. Maar de profeet veranderde dien naam
met een woordspeling in Merataim = dubbele weerspannigheid.
Het land Nod 1 draagt eveneens een zinnebeeldigen naam.
Het woord Nod beteekent „vlucht", zoodat de naam Nod
eigenlijk geen aanwijzing is van een bepaald land, evenmin
als Eden, maar het „land der ballingschap" aanduidt.
In Jes. 23 : 3 wordt Sichor genoemd als een koren voortbrengend land ; Jer. 2 : 18 blijkt dat Egypte is bedoeld. In
deze laatste plaats is Sichor een rivier (de Nijl) ; in Jes. 23 : 3
een land. Dus : de Nij1 en het land van den Nijl. Sichor beteekent „de zwarte" en het is heelemaal niet vreemd dat de bewoners van Kanaan met zijn roodkleurige aarde het Egyptisch
Nijlslib „zwart" noemen en de Nijl de „zwarte" rivier.
Onder de plaatsen die in het O.T. een anderen naam dragen
als bij de profane schrijvers, moeten genoemd worden : Mof
of Nof 2 Met dien naam wordt bedoeld de Egyptische stad
Memfis, wier naam in het Egyptisch werd uitgesproken als
Men-nofer, later wel afgekort tot Mennof (= schoone verblijfplaats). Daaruit ontstond het Hebr. Mof en Nof.
Een andere Egyptische stad die in het O.T. een afzonderlijken
naam draagt, is Thebe, de stad der honderd poorten. In Egypte
werd ze dikwijls eenvoudig aangeduid als „de stad" (Eg. Not)
later wel uitgesproken als No of Ni. Daarvan komt dan weer
de Hebr. aanduiding No 3 In Nah. 3 : 8 heet ze No-Ammon --de stad van den god Ammon, die de hoofdgod van Thebe was.
.

.

DE BIJBELTAAL EN DE VERHAALVORM

Het vertalen van den Bijbel is niet alleen een delicaat maar
ook een uiterst moeilijk werk. Immers het is niet voldoende
dat men de Hebreeuwsche woord en verstaat, de vertaler
moet ook zijn doorgedrongen in de gedachtenwereld van den
schrijver en vandaar uit zijn gedachtengang verstaan. Daarbij
komt dat we in den Bijbel niet met een schrijver hebben to
doen, maar met vele tientallen schrijvers, uit gansch verschillende tijden. En ieder dier schrijvers heeft zijn eigen woordkeuze, zoodat een en hetzelfde woord volstrekt niet altijd op
dezelfde wijze kan worden weergegeven. De vertaler moet
zich dus wel zeer in de Bijbelsche sfeer hebben ingeleefd, alvorens
tot vertaling over to gaan.
Daar komt nog bij dat de taal der bijbelschrijvers zoo heel
1
3

Gen. 4 : 16 2 jes. 19 : 13 ; jer. 2 : 16 ; 44 : 1 ; 46 :14; Ez. 30 : 13
Ez. 30 : 14, 15
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ver van het Nederlandsch afstaat en zich van volstrekt andere
taalvormen bedient. En bovendien leefden de bijbelschrijvers
zelf in een geheel andere gedachtenwereld dan de onze. De Bijbel
is een oostersch boek, en wel een oostersch boek van een paar
duizend jaar geleden. Wat dat zeggen wil, moge hier in het
kort worden aangegeven.
HET SEMIETISCHE TAALEIGEN

We moeten ons dan allereerst realiseeren dat de Bijbel
op Semietischen bodem is ontstaan, dat er dus een Semietische
geest uit spreekt, die in allerlei opzicht van den onzen verschilt. Deze verschillen weerspiegelen zich natuurlijk ook in
de taal. Een Semietische taal is geheel anders opgebouwd dan
een Indogermaansche ; z66 anders dat by. een 1 e t t er 1 ij k e
vertaling van het O.T. (en ook van het Nieuwe) in het Nederlandsch ten eenenmale is uitgesloten. Het zou op tal van plaatsen volstrekt onverstaanbaar zijn. De onverstaanbaarheid der
Staten-Vertaling komt voor een deel hieruit voort, dat de
vertalers te letterlijk hebben willen vertalen.
Tot de meest op den voorgrond tredende eigenschappen
van het Semietisch type behoort het concrete en het emotioneele.
Deze beide eigenschappen verleenen aan het Hebreeuwsch
zijn schilderachtig en beeldsprakig karakter, niet alleen wat
de keuze der w o or den betreft, maar ook in breedere uitdrukkingsvormen en in den verhaaltrant. Die concrete en
emotioneele geest beheerscht vaak zoozeer de uitdrukkingswijze, dat wij Westerlingen moeite hebben door de woordbeelden heen de gedachte van den schrijver te lezen. Onze
op wetenschappelijke exactheid aangelegde geest loopt voortdurend gevaar den beeldsprakigen vorm voor den inhoud te
nemen en in een woord of uitdrukking iets te lezen wat er niet
in zit en wat niets anders is dan de schilderachtige vorm. Ons
langs logische lijnen redeneerend en analyseerend denken heeft
het begrip „wetenschap" verengd tot het zuiver verstandelijk
terrein, waarin voor symbool, parabel en poezie geen plaats
is. En wij kunnen bijna niet laten die scherpe scheiding ook
toe te passen bij de lezing van een Semietisch literatuurproduct
als de Bijbel, die van deze scheiding niets weet. Daardoor
loopen wij voortdurend gevaar er dingen in te lezen die niet
bedoeld zijn en omgekeerd : dingen die wel bedoeld zijn, over
het hoofd te zien.
Aan de hand van enkele O.T.-sche woorden, uitdrukkingen
en verhalen moge dit met een paar voorbeelden worden toegelicht.
De Hebreeuwsche taal kent geen abstracta. Ook achter
de schijnbaar abstracte woorden of die door ons als abstracta
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moeten worden vertaald, ligt steeds de voorstelling van het
concrete, die in Nederlandsche vertaling niet kan worden
weergegeven. Zoo wordt de gedachte „iemands kracht vergrooten" 1 in het Hebr. uitgedrukt door : iemands hoorn
verhoogen. En als in Job 16 : 15 staat „ik heb mijn hoorn in
de aarde gestoken", dan beteekent dat : mijn kracht is gebroken. Of als God wordt genoemd : „de hoorn mijns heils",
dan wil dat zeggen : mijne sterkte. Israel s horens zijn afgehouwen, wil zeggen : Israels kracht is gebroken 2 In sterk Hebraiseerenden gedeelten van het N.T. vinden we dit terug, b.v.
Luk. 1 : 69 ; ook in het lam of het beest met de „hoornen"
in Op. 5 : 6 ; 12 : 3 ; 13 : 1 ; 17 : 3 enz.
Aan den woordstam waaraan het Hebr. woord voor „goed"
is ontleend, kleeft de gedachte van „lekker", „zinnestreelend" ;
het Hebr. woord voor „toorn" komt van een woord dat „neus"
beteekent, toorn is dus : het snuiven van den neus. Het Hebr.
woord voor „feest" beteekent eigenlijk „dansen" ; „genade"
is naar iemand toebuigen ; „liefhebben" hangt samen met
„moederschoot" ; „betalen" beteekent eigenlijk afwegen ;
het woord door „losser" vertaald (goel) duidt een bepaald
soort huwelijksplicht aan ; het „binnenste" van een mensch
heet in het Hebr. dikwijls : zijn nieren ; een verbond sluiten,
zou moeten worden vertaald : het snijden van het offerdier.
Deze nuancen die aan het Hebr. woord zijn kleur en teekenachtig karakter verleenen, zijn in de vertaling niet weer te
geven. Het Semietisch woord-aroma vervliegt, ook bij nauwgezette vertaling.
Niet minder komt dit emotioneel en concreet karakter van
het Hebr. uit bij de breedere uitdrukkingen. Wij hebben hier
het oog op de tallooze stijlfiguren als woordspelingen, spreekwoorden, symbolische stijlvormen e.d. Vooral de woordspelingen verliezen meestal hun zin bij vertaling wat het voile genot
van de schilderachtige taal zeer belemmert en aan het verstaan
van des schrijvers bedoeling hinderlijk in den weg staat. Gelukkig heeft de, tot onverstaanbaarheid toe, letterlijke weergave
van de St. Vert. onze taal verrijkt met zooveele oostersche bedden en teekenachtige stijlwendingen, dat wij het er thans op
wagen kunnen, veel van dat kleurige oostersche spraakgebruik
te handhaven, zonder vrees voor misverstand.
.

BEELDSPRAAK

We beginnen met eenige vormen van beeldspraak. Om
hevige gemoedsbeweging uit te drukken, zegt de O.T.-sche
schrijver : het hart des yolks smolt als water 3, of : het hart
1 I Sam. 2 : 1, 10 ; Ps. 89 : 18, 25 ; 92 : 11 ; 112 : 9 ; 148 : 14
2 :3 8 joz. 7 : 5

2 Klaagl.
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des yolks beefde, gelijk de boomen des wouds beven voor den
wind 1. Prachtig beschreven is de ontzetting van koning Belsasar
als hij het geheimzinnig schrift aan den wand ziet 2 hij verbleekte en zijne gedachten verschrikten hem, zijn rug tilde en
zijne knieen sloegen tegen elkander. Innerlijke vreugde wordt
uitgedrukt door : God doet mijne lamp schijnen 3 Geweldig
is de concreetheid waarmee de profeet de hulp Gods ziet naderen 4 De Heer heeft zijn heiligen arm ontbloot voor de oogen
aller volkeren ; of ook waar de dichter 5 God als een reus ziet
aanschrijden over Edoms bergen, Israel ter hulpe : door zijne
stappen daveren de bergen en druipen de wolken en straks in
de hitte van den strijd laten zelfs de sterren en de beek Kison
hun neutrale houding varen 6 de sterren slaan de vijanden
terneer en de beek Kison voert hunne lijken weg, Elders 7
hooren wij hoe God de trotsche aardbewoners straft : hij laat
hen drinken uit een beker met schuimenden, gemengden wijn,
totdat ze machteloos ter aarde vallen. Deze beeldspraak komt
ook voor Op. 14 : 10 • 16 : 19 ; 18 : 6. In Ps. 129 : 4 snijdt God.
de touwen der goddeloozen door ; dat zijn de touwen waarmee hun tent is vastgebonden aan de tentpinnen zoodat hun
tentwoning ineenvalt : beeld van den ondergang. Een dergelijk
beeld ligt aan Ezra 9 : 8 ten grondslag, waar staat : God schonk
ons aan eene heilige plaats een tentpin. „Tentpin" is weer beeldsprakige uitdrukking voor ,rustoord" ( = plaats waar men
zijn tent veilig kan opslaan). Wij vertaalden dan ook rustoord.
Een niet direct verstaanbare maar prachtige beeldspraak biedt
Ps. 89 : 51, waar de dichter ( = Israel) klaagt over den smaad
die Gods yolk to verduren heeft van de heidenen met deze
woorden :
.

gedenk, Heer, den smaad uwer knechten,
hoe ik in mijn boezem den hoon der volken draag.

De „boezem" is de plooi tusschen het bovenkleed en den
gordel, voor hetzelfde doel dienend als bij ons een zak in jas
of vest : de plaats waar men zijn geld en andere bezittingen
bewaart. De smart van den psalmist is dus deze dat zijn eenig
„bezit" is : de hoon der volkeren, smaad en verachting. Schitterend is ook het beeld waarmee Ps. 102 : 2-4 Gods hemelwoning beschrijft ; hier stapelen de beelden zich op : het licht
is zijn mantel, het hemeldak zijn uitgespannen tent, de wolken
zijn zijn wagen, de wind zijn stuwkracht ! Praegnant-beeldrijk
is de uitdrukking : staf des broods 8 De „staf des broods
breken" beteekent : hongersnood brengen. De uitdrukking
ontleent zijn beeldende kracht aan de beteekenis die „brood"
( = voedsel) heeft voor den mensch als dat waarop hij leunt
.

1
6

5 Richt. 5 :4
Jes. 7 :2
2 Dan. 5 :6
3 Ps. 18 : 29
4 Jes. 52 : 10
Richt. 5 : 20, 21 7 Ps. 75 : 9 8 Ps. 105 : 16 ; Ez. 4 : 16 ; 14 : 13
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als op een staf. De Bible du centenaire vertaalt dan ook : le
pain qui les soutenait. Niet minder concreet is de uitdrukking
„de ziel uitgieten" 1. Volgens oude voorstelling woont de ziel
in het bloed of ook is ze zelf het bloed ; met het bloed vloeit
de ziel weg. Vandaar de bede : giet mijne ziel niet uit, d.i. :
dood mij niet. Ook andere dingen, als zuchten, klachten worden soms 2 als vloeistoffen concreet voorgesteld.
Een zeer teekenende uitdrukking is : „het aangezicht des
Heeren streelen", wat wij vertaalden met : zijn aangezicht
zoeken 3. Wij hebben hierbij te denken aan de oostersche
gewoonte om hem, van wien men iets te vragen heeft, met de
linkerhand bij den baard te vatten, terwijl men hem met de
rechterhand de wangen streelt.
Het verbrijzelen der volkeren door den Heer wordt beschreven als het treden van de druiven in den wijnpersbak, zoodat
er niets van heel blijft 4. Een ander beeld voor dezelfde zaak
is : het dorschen door ossen met ijzeren horens en koperen
hoeven over het op den grond liggend stroo ( = de vijanden)
te laten loopen. In Nah. 3 : 12 wordt de vijand vergeleken
met vroegrijpe druiven die worden afgeschud en den schudder
in den mond vallen ; bij Habakkuk zijn de vijanden visschen
die worden gevangen in het net 5
Als valsche profeten Israel misleiden met voorgewende
openbaringen, dan heet dat „pleisteren met looze kalk" 6
om de scheuren in den wand die „Israel" heet, te dichten.
Israels onbekeerlijkheid wordt plastisch beschreven in Hoz.
7 : 8 ; „Efrairn is een koek die niet omgekeerd is", die dus aan
de eene zijde aanbrandt en aan de andere niet gaar is. Niet
minder sprekend is Job 1 : 22 waar gezegd wordt dat Job Gode
niets ongerijmds toeschreef. Letterlijk vertaald staat er hij
gaf God geen zoutelooze kost (te eten).
.

,

WOORDSPELINGEN

Onder de taalfiguren die bij een vertaling het ergste lijden,
behooren de w o or d s p e l i n g e n. Van de honderden,
ja duizenden woordspelingen die in het O.T. voorkomen,
kunnen in de vertaling slechts enkele worden weergegeven.
Een der bekendste is de woordspeling van Jesaia tot koning
Achaz 7
wanneer gij niet vertrouwt,
zoo wordt gij niet gebouwd.

Deze vertaling is slechts een poging om het Hebr. woordenspel weer te geven. In het Hebreeuwsch klinkt het als im
Ps. 141 : 8 2 Ps. 142 : 3 3 I Kon. 13 : 6; II Kon. 13 : 4; jer. 26 : 19;
Zach. 7 : 2 ; 8 : 22 ; Mal. 1 : 9 ; Ps. 119 : 58 4 Jes. 63 : 3; Klaagl. 1 : 15
5 Hab. 1 : 15, 16 vgl. Am. 4 : 2
6 Ez. 13 : 10 7 Jes. 7 :9
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ki lo teamenoe. Alhoewel slechts enkele woordspelingen in de vertaling blijken, willen we er toch eenige aanwijzen, aangezien de woordkeuze van den Hebr. schrijver er
door bepaald wordt. Gen. 9 : 27 klinkt : „God breide Jafet
uit", als : jafet jafet. Een woordspeling die wij hebben getracht
in de vertaling aan te duiden, ligt in Jes. 5 : 7 :

lo tadminoe,

hij wachtte op goed bestuur,
en het was bloedbestuur 1
op rechtsbetrachting,
en het was rechtsverkrachting I

ook Jes. 28 : 13 is in het Hebr. opzettelijk allitteratie en
as s onantie.
Vooral de profetische visioenen wemelen van woordspelingen. In Jer. 1 : 11, 12 is het takje van den „waakboom" (sjakeed)
het bewijs dat God over zijn woord zal „waken" (sjokeed).
Men houde bij de woordspelingen in het oog dat in het
Hebreeuwsch de medeklinkers (en niet zooals bij ons de
klinkers) de beteekenis van het woord bepalen. Het komt dus
bij woordspelingen in het Hebreeuwsch aan op de overeenkomst der medeklinkers. Een plaats die zonder begrip van de
daarin liggende woordspeling onverstaanbaar is, is Am. 8 : 2.
Daar vraagt God aan den profeet wat hij ziet. Hij antwoordt :
een korf met vruchten. En de Heer zegt :
Het einde komt over mijn yolk Israel :
ik zal hun voortaan niet meer vergeven 1

Die tekst is in het Nederlandsch onverstaanbaar, omdat
niemand begrijpt wat die korf met vruchten te maken heeft
met Israels einde. De zaak is deze : (zomer)vrucht is in het
Hebreeuwsch : „kaits" en einde is „keets". De profeet ziet
dus een korf met kaits, dat beteekent : keets komt ! Ook
Ps. 84 : 7 is alleen op deze wijze te verstaan.
Reizen zij door een dal der woestijnstruiken
het wordt voor hen to€ een bronnenland.

Woestijnstruik is : baka. Maar baka beteekent ook : weenen,
tranen storten. Men kan er dus ook uit hooren : reizen zij door
een tranendal . En die dubbelzinnigheid is opzettelijk en
gewild.
Een zeer uitgewerkte woordspeling ligt in het verhaal in
Dan. 5 : het geheimzinnig schrift aan den wand. Volgens den
(verbeterden) tekst stond er :
Mene tekel peres.

De woordspeling is niet geheel duidelijk en de uitleggers
zijn het er alleen over eens dat er een woordspeling in schuilt.
Men weet niet met zekerheid welke.
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Ook voor Jer. 8 : 4 is kennis van de woordspeling noodig
om den zin te verstaan.
Staat hij die valt, niet weder op ?
keert hij die heenging, niet terug ?
waarom wendt zich dit yolk dan of
en blijft voor eeuwig afgewend ?

De woordspeling zit in den tweeden regel, die, zooals hij
hier staat, onverstaanbaar is. Immers het gebeurt vaak genoeg
dat iemand die heenging, niet terugkeert. In het Hebreeuwsch
staat : im jasjoeb welo jasjoeb. Dus beide keeren hetzelfde
woord, maar een woord met driedubbele beteekenis : zich
afwenden, terugkeeren. en : zich bekeeren. De bedoeling van
dit vers, in woordenspel gegeven, is : keert hij die (merkt
dat hij) op den verkeerden weg is, niet om ?
Ook in Gen. 50 : 20 zit een woordspeling. Voor de daad
van Jozefs broeders en die van God wordt hetzelfde woord
gekozen (chasjab) maar in een eenigszins gewijzigde beteekenis : gij hebt wel kwaad tegen mij verzonnen maar God heeft
dat ten goede verzonnen.
Dit zijn maar enkele voorbeelden uit de duizenden. In de
vertaling vallen ze meestal weg maar toch moeten we er hier
over spreken, om de aandacht te vestigen op het felt, dat wanneer de aandachtige bijbellezer stuit op een eigenaardige woordkeuze, of op een voor ons besef niet geheel logischen gedachtengang, de oorzaak kan liggen in een woordspeling die den schrijver bewoog dat bepaalde slechts half passende woord te kiezen.
Waar woordspelingen bij de Israelieten zoo geliefd waren,
behoeft het niet te verwonderen, dat zij ook in het N.T. voorkomen. Zoo heeft men ook verschillende uitspraken in de
evangelien trachten te verklaren. Hier ligt de zaak nog eenigszins anders. Ons zijn de woorden van Jezus in het Grieksch
overgeleverd, maar het is wel zeker, dat hij, evenals Johannes
de Dooper, Arameesch gesproken heeft, zoodat wij dus Jezus'
woorden slechts in vertaling kennen. Men heeft nu getracht
ze in het Arameesch terug te vertalen en daardoor sommige
uitspraken duidelijker gemaakt.
Johannes de Dooper zegt, dat God machtig is, zelfs uit
steenen Abraham kinderen te verwekken. Dit is nog beter
te verstaan, als we weten, dat steenen in het Arameesch „abnaja"
en kinderen „benaja" zijn 1. Hier vinden wij dus een woordspeling. Zoo waarschijnlijk ook waar Jezus over Beelzebul
spreekt, zooals wij boven zagen 2 In het Grieksch hebben
we een woordspeling, als Jezus zegt : zij maken hun aangezicht
„onooglijk", om den menschen in het „oog" te vallen 3 Het
behoeft ons niet te verwonderen, dat wij bij Paulus, die oor.

.

1

Matth. 3 : 9

2 Ziebl. 175

8 Matth. 6 : 16
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spronkelijk in het Grieksch schreef (of liet schrijven) een rijkeren
oogst vinden. Het is niet mogelijk alles te noemen. Slechts enkele
voorbeelden mogen dienen : Rom. 1 : 23 „onvergankelijk"
tegenover „vergankelijk" — 1 : 25 „schepsel" en „Schepper"
1 : 28 „niet verwaardigd" en „nietswaardig" — 1 : 31 „zonder
verstand en zonder bestendigheid, zonder hart of barmhartigheid" — 5 : 16 „oordeel" en „veroordeeling" — 5 : 19 tracht
in het Nederlandsch de eigenaardige tegenstelling en zinswending te behouden — zoo ook 12 : 3 : dat hij geen „dunk"
van zich zelf moet hebben boven hetgeen hij behoort te „denken", maar dat hij zoo moet „denken", dat hij „bedachtzaam"
zij. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat zulk een
vertaling slechts gebrekkig de oorspronkelijk vlotte woordspeling weergeeft. In 12 : 15 is ook een eigenaardige verbinding
van klanken in het Grieksch, die in de vertaling niet was weer
te geven : hetzelfde geldt van 14 : 22 en 23. De Grieksche
woordspeling maakt dikwijls de vertaling op zich zelf reeds
minder duidelijk. Zoo ook I Kor. 8 : 2 v. In I Kor. 11 : 31 v.
hebben wij „beoordeelen", „oordeel ontvangen" en „veroordeelen" ; 15 : 50 „vergankelijkheid" en „onvergankelijkheid"
en tweemaal beerven. II Kor. 3 : 2 „kenbaar" en „leesbaar"
zijn in het Grieksch zeer nauw verwante woorden. In II Kor.
9 : 8 „in alle opzichten te alien tijde van alle dingen . . . . in
alle goed werk". In II Kor. 13 : 5 en 6 hebben wij driemaal
het woord „de proef" gebruikt 1.
SPREEKWO ORDEN

Wat de veelvuldig voorkomende s p r e e k w o or den
betreft, moet worden opgemerkt, dat we hier niet spreken
over de tallooze spreekwoordelijke gezegden, waarvan het Spreukenboek een doorloopend voorbeeld is, maar alleen over die
zegswijzen, die reeds in Israel golden als gevleugelde woorden.
Zoo'n „spreekwoord" = een uit oude dagen dateerend gezegde,
werd in Israel met veel meer eerbied beschouwd dan wij dat
plegen te doen. Wat oud was, had als zoodanig reeds gezag.
Een goed type van zulk een reeds in Israel gevleugeld woord
is I Sam. 24 : 14, waar David Saul aan de oude spreuk herinnert : van goddeloozen komt goddeloosheid. Het ruwe antwoord dat Rehabeam gaf aan het yolk dat hem verzocht de .
is dikker dan mijns vader lenden) 2 was oorspronkelijk waarschijnlijk een obscoen spreekwoord, dat door de vertaling
„lenden" eufemistisch verzacht is.
Ook de bekende woorden waarmee Elia op den Karmel zich
tot het yolk richt : hoe lang zult gij kreupel loopen aan beide
,

1

Vergel. verder Gal. 2 : 19 ; 4 : 9 ; Filp. 1 : 25 ; 2 : 17 v.

2 I Kon. 12 : 10
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zijden ? — moet wel een oude spreekwijze zijn, omdat het als
vrije beeldspraak niet gelukkig zou zijn gekozen. Immers als
het dienen van Jahve en Baal is : kreupel loopen aan beide
zijden clan is het dienen van een van beide, dus ook het dienen
van Jahve alleen : kreupel loopen aan eene zikle. En dat kan
natuurlijk niet zijn bedoeld. De uitdrukking is waarschijnlijk
ontleend aan een oud kultusgebruik : een soort religieuze dans,
waarbij telkens een knie wordt gebogen.
Ook in Jer. 23 : 28 (wat heeft het stroo met het koren te
maken ?) hebben we een spreekwoord te zien, dat bier wordt
toegepast op de valsche profeten in hun verhouding tot de
echte profeten van Jahve. Deze zijn het koren, de valsche profeten het stroo.
Bekend is het spreekwoord. uit Jer. 31 : 29 en Ez. 18 : 1, 2 :
D e vadern hebben onrijpe druiven gegeten
en de tanden der kinderen zijn stomp geworden.

De bedoeling van dit spreekwoord is duidelijk door den
gewonen niet beeldsprakigen vorm waarin dezelfde gedachte
wordt uitgesproken : Deut. 24 : 16. Op de lijn van Ex. 20 : 5
waar sprake is van het bezoeken van de misdaden der vaderen
aan de kinderen, had zich de voorstelling gevormd dat God
de zonde van den een straft aan den ander, een voorstelling
die wij in het O.T. meermalen ontmoeten 1. In de dagen van
Jeremia en Ezechiel begon tegen deze voorstelling verzet te
komen, waarom Ezechiel 2 verklaart, dat dit spreekwoord niet
meer geldig is.
In Ez. 12 : 21 lezen wij van een dergelijk optreden van Ezechiel
tegen een oud spreekwoord : „de dagen gaan voort, de gezichten komen niet uit". Dat is een andere vorm voor wat het yolk
zegt in Jes. 5 : 12 :
De profeten spreken in den wind,
het woord des Heeren is niet bij hen.

Het yolk spreekt zoo, om zich den ernst van de profetische
prediking van het lijf te houden : het gebeurt toch niet, wat
de profeten in gezichten zien.
EUFEMISMEN

Een andere, nog al eens voorkomende redewending vormen
de eufemisme n, waarvan wij er reeds een paar tegenkwamen 3 Een ander voorbeeld is I Sam. 24 : 4, waar wij vertaalden : „hij ging in de grot om zich of te zonderen". Letterlijk
staat er : „om zijne voeten te bedekken". Maar de uitdrukking „voeten" is zelf weer een eufemisme voor wat men
liever niet noemt.
.

1

Vgl. II Sam. 24 : 10-17

2 Ez. 18 : 3, 4

8 I Kon. 12 : 10
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Een zeer gewoon eufemisme is dat men zegt : „zegenen" als
„vloeken" is bedoeld. Wij vinden dat by. I Kon. 21 : 10 waar
Nabots beschuldigers zeggen : gij hebt God en den koning
gezegend ! Hetzelfde Job 1 : 5 waar ik vertaalde : misschien
hebben mijn kinderen God in hun hart verzaakt. In het
Hebreeuwsch staat eufemistisch : gezegend. Zoo ook Job 1 : 11.
In Job 2 : 9 zegt Jobs vrouw tot hem : vloek God en sterf !
In het Hebreeuwsch staat : zegen God en sterf. Vgl. Job 2 : 5.
DE VERHAALVORM

Vooral in de O.T.-sche v er h a 1 en komt dat oostersch
karakter scherp uit. Het valt den opmerkzamen lezer aanstonds
op — in den Hebr. tekst komt dat natuurlijk veel scherper
uit dan in een vertaling — dat de verhalen zooals ze nu in het
O.T. voor ons liggen, niet een gesloten geheel vormen en dat
ze niet door een pen geschreven zijn. Ze vormen geen gesloten
eenheid ; het is meer een verzameling van losse, op zich zelf
staande verhalen die in elkaars verlengde zijn gelegd, toen
men ze bijeenvoegde. Maar tusschen de verschillende verhalen
bleven groote tusschenruimten. Zoo is er een groote ruimte
tusschen het einde van Genesis en het begin van Exodus. Het
tafereelmatige is nog duidelijker in de zgn. „voorgeschiedenis".
Soms vinden we in enkele bladzijden verhaald wat over vele
eeuwen verspreid ligt : Kalil. en Abel, Noach, de toren van
Babel, Abraham, Mozes. Toen de afzonderlijke verhalen werden
samengevoegd, werden tevens de wetten er tusschen gevlochten
(want ook die bestonden als vele afzonderlijke groepen). Zoo
bevatten dus de eerste bijbelboeken geschiedenis in den vorm
van aaneengeschakelde oude verhalen, die, vOcirdat ze werden
opgeteekend, als mondelinge traditie eeuwen lang hadden
bestaan. Vandaar ook dat al die verhalen anoniem zijn. Van
geen enkele is de oorspronkelijke verhaler bekend, geen enkele
naam van een auteur wordt genoemd.
Nu bekleedt het verhaal bij oostersche volken een geheel
andere plaats dan bij ons. Wat wij in abstrakte theoretische
volzinnen plegen te zeggen, dat zegt de oosterling in den vorm
van een verhaal (men denke aan de N.T.-sche gelijkenissen).
In dien verhaalvorm vertelt de oosterling ook geschiedenis.
GESCHIEDSCHRIJVING

De eigenlijke geschiedschrijving, die „objectieve" feiten geeft,
komt pas laat en is ontstaan uit de opteekening van koningsannalen. In Israel hebben we deze wijze van geschiedschrijving
zeker niet te stellen voor den koningstijd. Zulk een annalenopteekening behelst echter alleen contemporaine geschiedenis.
Wat vroeger gebeurde, komt altijd en uitsluitend voor in den
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verhaalvorm. Wat natuurlijk historische waarde niet uitsluit, zOoals men vroeger wel meende. Aileen met eene reserve :
de oosterling bedoelt met zijn verhalen niet : een objectief
relaas van gebeurde feiten ; hij bedoelt : leering, praktisch
onderricht. Hij wil door zijn verhaal zijn hoorders of lezers
onder den indruk brengen van een of andere waarheid, die
hij hun voorzet in den vorm van een verhaal. M.a.w. : een
oostersch verhaal is geen fotografie maar een schilderij.
Een fotograaf geeft niets anders en wil niets anders geven
dan „objectieve werkelijkheid", d.i. : den uiterlijken verschijningsvorm van het object, en dat tot in de kleinste onderdeelen
getrouw. De fotograaf „beschrijft" alleen, waardeert niet, geeft
terug wat hij vond, zonder kritiek. Alle tendenz is hem vreemd,
't is louter koude, doode reproductie, van uiterlijke omlijning.
Een schilder werkt anders, omdat zijne bedoeling een andere
is. Hij zal in zijn object opzettelijk hier een bepaald onderdeel negeeren, daar iets verschuiven of op den achtergrond
dringen, opdat de hoofdgedachte te scherper uitkome : hij
stelt alle bijzonderheden in dienst van het geheel. Ook wil
hij meer geven dan de uiterlijke omlijning alleen ; het is hem
te doen om de idee, het wezen, de innerlijkheid van zijn object,
welks schoonheid of waarheid hij predikt. Een schilder wit
niet „objectief" zijn, hij is prediker. Zoo is ook de oosterling
prediker als hij vertelt. Het is hem niet te doen om de doode
feiten, om 't uitwendig gebeuren, maar om het leven dat in
die feiten klopt en om de leering die hij in die feiten ziet. Daarom
dringt hij opzettelijk sommige dingen naar voren en andere
dringt hij terug, opdat de tendenz te scherper uitkome. Willen
wij een oostersch verhaal verstaan, dan moeten we v66r alles
trachten door te dringen tot de bedoeling van den schrijver,
zijne „prediking" beluisteren en elk onderdeel van zijn verhaal
in dat Licht zien. Naast analytische ontleding der onderdeelen
is hier dus synthetische beschouwing vereischt.
In de opvatting van geschiedschrijving komt duidelijk het
verschil tusschen Israel, Hellas en onzen tijd uit. Voor Israel
lag de nadruk op de prediking. Daar beoogde de geschiedschrijver
op te voeden tot het geloof in den heiligen God. Te recht worden
daarom in den Hebreeuwschen bijbel de boeken Jozua, Rich.teren, Samuel en Koningen tot de profetische geschriften gerekend. Voor Hellas evenwel lag de nadruk op het bezig houden
en de belangstelling wekken van den lezer. In theorie widen
de Grieksche historici wel kritisch werk leveren en vooral
op eerstehands bronnen teruggaan. Maar in de praktijk kwam
hiervan niet zooveel terecht, omdat geschiedschrijving meer
kunst was dan wetenschap. Zij werd nu eens met de poezie
dan weer met de beeldende kunsten vergeleken. \TO& alles
kwam het aan op den rhetorischen vorm der samenstelling.
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Een historiograaf was nauw verwant aan den redenaar. Voor
beiden golden dezelfde regelen. Daarom was een belangrijk
deel der geschiedschrijving het mededeelen van toespraken
en redevoeringen. Daarbij was het niet te doen, om deze getrouw
te reproduceeren integendeel ze waren producten van de
geschiedschrijvers zelf, die daarin hun bekwaamheid aan den
dag legden. Plutarchus en Tacitus by. geven een vrij gelijk
verhaal van keizer Otho, maar zijn laatste toespraak geven zij
geheel verschillend weer. Flay. Josephus legt, waar hij dezelfde
gebeurtenis twee maal vertelt, bij die gelegenheid aan Herodes
twee verschillende toespraken in den mond. Is het dus den
Israelietischen geschiedschrijver om het religieus-ethische te
doen, bij den Griek gaat het aesthetische boven alles. Onze
tijd verschilt zoowel van den een als van den ander. Bij ons
is het zuiver-intellectueele overheerschend : het is ons te doen
om de waarheid, om de juistheid van het medegedeelde. Dit
maakt het moeilijk de antieke geschiedschrijving op de rechte
wijze te waardeeren. En toch moeten wij langs dezen weg
trachten, zoowel de bedoeling van het Oude als van het Nieuwe
Testament te benaderen.
Uit het gezegde blijkt voldoende, dat Joodsche en Grieksche
geschiedschrijvers beide zich vrij gevoelden ten opzichte van
de - compositie der stof. Dit verklaart reeds, waarom wij in
de eerste drie evangelien een geheel ander overzicht van Jezus'
leven vinden dan in het vierde. Het is zonder meer ook duidelijk,
dat Mattheiis gelijksoortige uitspraken van Jezus in de bergrede heeft samengevoegd, waar wij dezelfde uitspraken bij Lukas
over elf hoofdstukken verspreid vinden. Zoo voegde Mattheiis
telkens het gelijksoortige bijeen, b.v. de genezingen in Hoofdst.
8 en 9, de parousiereden in Hoofdst. 24 en 25 enz. Waar bier
het profetische doel op den voorgrond staat, is tegen die handelwijze niets in te brengen. Het is te doen, om de lezers te
overtuigen, dat Jezus de beloofde Messias is. Mattheiis doet
dat door deze compositie van de stof en door al den nadruk
te leggen op de vervulling der profetieen. Markus doet het
door de werken, de daden van Jezus en zijn lijden, sterven en
opstanding te teekenen. Lukas, de Hellenist, die een zuiver
gestileerde inleiding geeft 1, heeft naarstig de bronnen onderevenals zijn tijdgenoot,
zocht. De vraag is, of hij zich ook
geheel door de Grieksche beginde Jood Flavius Josephus,
selen laat leiden, waar hij in de Hand. vele redevoeringen (van
Petrus en Paulus vooral) in zijn geschiedverhaal invlecht. Het
is daarbij opmerkelijk, dat de redevoeringen van Petrus een
andere, een veel meer Oud-Testamentische, Israelietische kleur
vertoonen dan die van Paulus. Opmerkelijk ook, dat in de
1

Luk. 1 : 1-4

PLAAT XIII

a

—

BABYLONISCHE DEMON

b WETSROL (blz. 161)

PLAAT XIV

SINATTISCH SCHRIFT

SCHRIFT VAN RASJ SJAMRA (blz. 168)
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korte redevoering van Tertullus 1 niet minder dan acht nergens
elders voorkomende woorden gebruikt worden, tervvig de
inhoud zoowel voor de omstandigheden als voor den spreker
zeer aannemelijk is. Is dit nu alleen aan de bekwaamheid van
Lukas toe te schrijven of heeft hij van schriftelijke bronnen
gebruik kunnen maken ? De voorrede van het Evangelie, waar
van het onderzoek van bronnen gesproken wordt, is ook bestemd
voor de Hand. In het begin van dit laatste boek grijpt hij even
op de voorrede van het Evang. terug 2 geheel volgens antiek
gebruik. Dit zou kunnen pleiten voor het gebruik van schriftelijke bronnen. Maar dat Lukas toch de redevoeringen vrij heeft
gereproduceerd blijkt o.a. wel uit het verschil in de bekeeringsgeschiedenis van Paulus 3 Bij de antieke opvatting van geschiedschrijving is het volkomen begrijpelijk.
,

.

DE RELIGIEUZE TERMINOLOGIE

Het is met de religieuze terminologie van het O.T. een moeilijk
ding. Woorden als Zonde, Verzoening, Gerechtigheid, Vrede,
Vroomheid, Geloof, Verbond, Zegen, Vloek e.d. hebben geen
constante waarde. In de godsdienstige geschriften der oude
volken (Grieken, Babylonia's, Egyptenaren enz.) komen we
telkens woorden tegen die we plegen te vertalen door : zonde,
verzoening enz., eenvoudig omdat we geen beter woord hebben.
Maar we weten dat de gedachte die die oude volken aan zulke
woorden hechtten, zich volstrekt niet dekt met de begrippen
welke wij met die woorden verbinden. In zekeren zin geldt
dat ook van de bijbelsche, bepaaldelijk de oudtestamentische
religieuze terminologie. Wij zijn geneigd aan zulke oudtestamentische woorden aanstonds die beteekenis toe te kennen
welke dat bepaalde woord onder ons heeft, maar vergeten
dan dat de geheele religieuze terminologie een geschiedenis
heeft doorgemaakt, waardoor de zin der woorden dikwigs
geheel verschoven is. En om den Bijbel te verstaan is het allereerst noodig, dat we den zin der woorden verstaan die in den
Bijbel worden gebruikt.
We kunnen er niet aan denken de bijbelsche terminologie
in haar geheel te bespreken wij bepalen ons tot de belangrijkste
termen, d.w.z. tot die waarvan een juist begrip onmisbaar is
voor het recht verstaan van een groot deel van het O.T.
VERBOND

Wij beginnen met het, aan de geheele Israelietische religie
ten grondslag liggende woord : Verbond. Wij plegen onder
Hand. 24 : 2-8
26 : 12-18

1

2 Hand. 1 : 1

Inleiding tot den Bijbel I

a Vergel. Hand. 9 : 7-9 ; 22 : 6-11 ;
13
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een „verbond" te verstaan een overeenkomst van twee gelijkwaardige partijen met wederzijdsche verplichtingen. Dus
plichten tegenover rechten. In het O.T. komt het woord ook
wel voor in dien zin, maar het verbond dat aan Israels religie
ten grondslag ligt, is eenzijdig ; het is de belofte Gods aan dat
eene yolk, dat hij hun God wil zijn en hen aanneemt tot zijn
yolk. Wij zouden dan ook het Hebr. woord voor „verbond"
(berit) evengoed kunnen weergeven door : belofte, meestal
met de nevengedachte van verplichting, vgl. blz. 147. Het
verbond Gods met Israel is dit, dat God dat yolk plaatst in
een uitzonderingspositie, de positie van uitverkoren yolk
te zijn 1. Die positie van uitverkoren yolk sluit in : alien denkbaren stoffelijken en geestelijken zegen, welvaart, overvloed,
voorspoed in elk opzicht 2 het inbegrip van alles wat een yolk
maar begeeren kan. Die „verbonds"-gedachte beheerscht de
geheele Israelietische religie, beheerscht ook de geheele religieuze
terminologie. Willen wij niet tal van oudtestamentische woorden
misverstaan, dan moeten wij dit in het oog houden.
,

VREDE

De toestand, door dat verbond in het leven geroepen, wordt
aangeduid met den term „vrede". Het oudtestamentische woord
vrede beteekent dus niet allereerst negatief afwezigheid van
oorlog, maar vooral de positieve toestand van harmonie, overeenstemming, welvaart, geluk, voorspoed, die alien uitvloeisels
zijn van het verbond. Vrede is de aanduiding van den gewenschten toestand, verbond is het tot stand komen van dien toestand.
Die innige eenheid wordt typisch uitgedrukt in den term :
verbond des vredes 3 Die term duidt veel meer aan dan alleen
de belofte dat er geen oorlog zal zijn. Het is toezegging van
nationale en individueele welvaart. Het Hebr. woord voor
„vrede" (sjal6m) duidt aan : dat wat intact is, ongeschonden,
af, voltooid, volkomen, dat wat is zooals het wezen moet. Als
by. I Kon. 7 : 51 gezegd wordt ; als al het werk voltooid
was, dat koning Salomo aan het huis des Heeren liet verrichten, dan is het woord „voltooid" de vertaling van het Hebr.
woord sjal8m. Hetzelfde Neh. 6 : 15. In II Sam. 17 : 3 hebben
wij het woord sjalOm vertaald door „behouden". Eveneens
I Kon. 22 : 28 en Gen. 33 : 18. Vgl. ook de telkens voorkomende
uitdrukking : ga heen in vrede = ga ongehinderd en blijmoedig
heen. In II Sam. 11 : 7 staat zelfs de uitdrukking : de vrede
van den krijg, welke wij vertaalden door : hoe het met den
krijg ging. In Jer. 33 : 9 is sjalom uitdrukking voor : het goede,
het begeerde of begeerenswaardige. Het zelfde Jes. 52 : 7 en
55 : 12. In Jes. 45 : 7 staat „vrede" tegenover „kwaad". is
.

1

Jer. 7 : 23

2 Ps. 81 : 14-17

8 Ez. 34 : 25 ; 37 : 26 ; Jes. 54 :10
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dus het inbegrip van al wat „goed" is. Jer. 6 : 14 en Ez. 13 :
10 -en 16 is „vrede" volkomen identiek met „hell", terwiji
Ps. 38 : 4 het woord „verkwijnen" de vertaling is van „geen
vrede hebben". Vrede beteekent dus bier : lichamelijke welstand.
Het is duidelijk dat het woord sjalOrn het inbegrip is van
alien geestelijken en stoffelijken welstand. Het is de normale
toestand van de deelgenooten van het verbond. Die deelgenooten
heeten in het O.T. met termen die wij in geheel anderen zin
plegen te gebruiken. Ze heeten n.1. „rechtvaardig", of ook wel
„oprecht" en „vroom". Met deze woorden wordt allereerst
aangeduid dat zij zich houden aan de normen van bet „verbond", dat men in de sfeer van het verbond leeft en dus de
zegeningen van dat verbond deelachtig is : stoffelijken en
geestelijken welstand ( = vrede) 1.
RECHT

Doch ook in Israel ging stoffelijke welvaart niet steeds gepaard
met „rechtvaardigheid". Maar dat werd gevoeld als iets abnormaals, als een onrecht. Een goed voorbeeld is de geschiedenis
van Job. Job wordt door plagen getroffen. Toch beweert hij
„rechtvaardig" te zijn 2 Daarom noemt Bildad Jobs redeneering
„buigen van het recht" 3 Recht is : dat het den vromen goed
gaat. Job denkt er blijkens Job 9 : 19 net zoo over : hij verwijt
God dat hij onrecht doet : God houdt zich niet aan het „verbond". Hiervoor is verder te vergelijken : Job 13 18 ; 19 : 7 ;
23 : 4 ; 27 : 2 ; 34 : 5. Als de psalmist bids 4 dat God den koning
zijne gerechtigheid zal geven, dan beteekent dat dat de koning
zoo regeere dat geestelijke en stoffelijke welvaart moge heerschen 5 Zoo zijn ook beden als Ps. 7 : 9 ; 17 : 3-5 ; 18 : 21
25 ; 26 : 1 ; 43 : 1, die voor ons besef een eigengerechtigen
bijsmaak hebben, te verstaan : de psalmist bedoelt daar niet
van zich zelf een soort zondeloosheid uit te spreken, maar wil
zeggen dat hij zich zijnerzijds heeft gehouden aan het „verbond", dat hij dus ook op „vrede" ( = geestelijken en stoffelijken welstand) rekenen mag.
In dit licht beschouwd, is dus de „rechtvaardigheid" Gods
niet zoozeer een richten als juridische daad, maar een handhaven van den door hem zelf gestelden verbondsnorm, die
door het lijden van den rechtvaardige geschonden is 6 Vandaar
dat er soms sprake is van Gods „rechtvaardigheid", waar wij
veeleer zouden zien een daad van Gods genade. Zoo is het
in Ps. 25 : 8 Gods rechtvaardigheid die den zondaren den
weg ten Leven wijst. Eveneens Ps. 37 : 28. En in 1 Joh. 1 : 9
.

.

.

.

Ps. 37 : 37 ; 112 : 2 ; 125 : 4, 5 ; Spr. 2 : 7 , 21 ; 13 : 6 ; 15 : 19 2 Job
6 : 24-30 3 Job 8 :3 4 Ps. 72 : 1 vgl. b Ps. 72 : 7, 16 6 Ps. 140 : 13;
Jes. 1 :27; 40 :27; 59 :9
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is de vergeving der zonden een daad van Gods trouw en rechtvaardigheid. Het woord verbond wordt dus gebruikt voor het
stellen van de normale verhouding, het woord vrede voor
het bestaan der normale verhouding, het woord rechtvaardigheid (of gerechtigheid) voor het handhaven der normale verhouding tusschen God en mensch, zoowel van Gods als van
's menschen wege.
DE VERDRUKTEN

Een schijnbaar met het bovengezegde strijdig doch onmiddellijk daaruit voortvloeiend spraakgebruik ontwikkelde zich
in den lateren tijd, bepaaldelijk na de ballingschap. We bedoelen dit : dat de termen „vroom" „godvreezend" eenerzijds en
de termen ,arm", „verdrukt" ariderzijds zoo nauw met elkaar
in verband, worden gebracht, dat ze door elkander kunnen
worden gebruikt en het vaak niet is uit te maken, aan welk
dier beide begrippen eigenlijk moet worden gedacht. De
begrippen „arm" (verdrukt) en ,vroom" (ootmoedig) zijn
ongeveer synoniemen geworden. bat is hieruit te verklaren
dat Israel, Gods yolk, de vromen dus, die zich houden aan
den verbondsnorm (zie boven), worden overheerscht door
de heidenen, de goddeloozen. Zoo zijn de vromen tegelijk de
„verdrukten", de goddeloozen de geweldenaars. En die gedachte
beheerschte zoozeer het Joodsche denken, dat het ook op het
partikuliere leven werd toegepast. Uit de overvloedige veelheid
van bijbelplaatsen kunnen we er maar enkele aanwijzen.
De eigenaardige nuance van het hier bedoelde Hebr. woord
(anaw) blijkt al heel duidelijk uit Jes. 61 : 1, waar „verdrukten"
in parallelie staat met „verbrokenen van hart". Op andere
plaatsen hebben we soms vertaald „verdrukt" 1, soms „ootmoedig" 2 In al die plaatsen staat in het Hebr. hetzelfde woord :
anaw, en men verkeert telkens in het onzekere welke dier
beide vertalingen de voorkeur moet hebben.
.

TROUW EN WAARHEID

Een term die ook nadere toelichting behoeft, is het woord
emet of emoena. Dat woord heeft veel verschillende nuancen,
die alle zich hechten aan hetzelfde grondbegrip ; betrouwbaarheid. Deze term heeft vooral toelichting noodig omdat hij vaak
(ook in de Stat. Vert.) wordt weergegeven door „waarheid".
Terecht, mits men bij dit begrip waarheid niet denke aan verstandelijke overtuiging. Het is een zuiver ethisch begrip. Wij
vertaalden het bedoelde woord ook hier en daar 3 door „waarPs. 9 : 13 ; 10 : 12 ; 69 : 33 ; 76 : 10 ; 147 : 6 ; 149 : 4
22:27; 25 :9; 34 :3; 37 :11; Spr. 3 :34; 16 :19
Jer. 5 :2; Ps. 19 :10; 25 :5; 26 :3; 45 :5; 86 :11
1

2 Ps. 10 : 17 ;
3 Jes. 11 :5;
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heid", maar zooals reeds gezegd, daarmee wordt niet bedoeld
een verstandelijke overtuiging, maar steeds waarheid in den
zin : vastheid, betrouwbaarheid. In Ex. 17 : 12 wordt hetzelfde woord gebruikt, als gezegd wordt dat Mozes' handen
„vast" zijn. Nog duidelijker spreekt Gen. 24 : 48, waar sprake
is van een „weg van waarheid" = een rechte weg, en Jes. 2 : 21,
waar het een eigenschap is van den wijnstok (van de zuiverste
soort). In Ex. 18 : 21 en Spr. 28 : 20 beteekent het : betrouwbaar ; Micha 7 : 20 ; Ps. 30 : 10 ; 43 : 3 ; 54 : 7 ; 108 : 5 hebben
we het weergegeven door : trouw • op de klassieke plaats
Hab. 2 : 4 door : geloof. Ook op God wordt het toegepast,
bijna altijd in de beteekenis van trouw 1. Een blik op al deze
plaatsen (waar in het Hebr. het hier bedoelde woord voorkomt) laat geen twijfel over dat hier niet een intellectueel
begrip wordt bedoeld. De „God der waarheid" in Jes. 65 : 6
is de God der betrouwbaarheid, de God waar men op aan
kan, de God die den door hem gestelden norm handhaaft.
NAAM.

Over de beteekenis van den naam moet ook hier iets worden
opgemerkt. Evenals bij alle volken der oudheid beteekent de
naam voor den Israeliet meer dan voor ons. Terwijl het voor
ons een simpele aanduiding is van iemand of iets, zoodat de
naam die iemand draagt, feitelijk een onverschillig ding is —
is voor het bewustzijn der ouden de naam de aanduiding van
het wezen, meer nog : de naam is een deel van het wezen van
den drager.
Zoo alleen is het to verklaren dat het O.T. allerlei naamsveranderingen (en zelfs de naamgeving) zoo omstandig mededeelt. Wij denken aan Gen. 17 : 5, 15 (Abraham en Sara),
32 : 28 (Jakob-Israel), 41 : 45 (Jozef-Safnat-Paneach), II Kon.
24 : 17 ((Mattanja-Sedekia), Jes. 62 : 2 ; 65 : 15. Wij denken
hierbij ook aan de vele symbolische namen, waarin de eigenschappen van den drager worden uitgedrukt : Jes. 7 : 3 (SjearJasjoeb = de rest bekeert zich), Jes. 7.: 14, vgl. 8 : 10 (Immanuel = God met ons), Jes. 8 : 1-4 (Maher-Sjalal-Chaz-Baz =
weldra is er buit, spoedig is er roof), Jes. 9 : 5 ; Jer. 20 : 3
(Pasjchoer = schrik van rondom), Jer. 23 : 6 e.a.
Het spreekt vanzelf dat in dit gedachteverband het kennen
van den naam voor den Israeliet iets anders, iets meer beteekent dan voor ons. Iemands naam kennen is : hemzelf kennen,
met hem in relatie staan. Gods naam kennen is : op hem vertrouwen 2. Omgekeerd wordt de uitdrukking : op God vertrouwen, weergegeven door : vertrouwen op zijn naam 3. In
Ps. 33 : 4 ; 36 : 6 ; 89 : 34, 50 ; 96 : 13 ; 100 : 5 ; 119 : 75, 90
9 : 11 ; 91 : 14 3 Ps. 33 : 21
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Spr. 18 : 10 heet de naam des Heeren een sterke toren. De
naam Gods wordt dus bier genomen in den zin : God zelf. De
naam Gods wordt handelend voorgesteld als was het God zelf :
in Jes. 30 : 27 komt de naam Gods als een veldheer uit de
verte ; Ps. 20 : 2 is het de naam Gods die iemand onaantastbaar
maakt ; volgens Joel 2 : 26 is het de naam Gods die wonderbaar
handelt. Dienovereenkomstig wordt volgens I Kon. 3: 2
een tempel gebouwd voor den naam des Heeren, want in den
tempel „woont" de naam des Heeren 1. Op al deze plaatsen
is de naam : de persoon zelf.
Van hieruit moeten wij verstaan die merkwaardige uitingen
waarin de naam Gods dient als instrument om te handelen.
Zoo zegt Ps. 44 : 6 : met uwen naam vertreden wij die tegen
ons opstaan. De vertaling : in uwen naam (St. V.) wekt verkeerde voorstelling als zou het beteekenen : op uw bevel.
Dat wordt niet bedoeld. Bedoeld wordt: uw naam is het
middel dat wij gebruiken om onze vijanden neer te slaan. In
Micha 5 : 3 staat dan ook „naam" Gods parallel met „kracht"
Gods. In den goddelijken naam ligt goddelijke kracht.
VLOEK- EN ZEGENFORMULES

Zoo is het ook te begrijpen dat iemands naam als vloekof zegenformule wordt gebruikt. De naam van een bijzonder
gezegende heeft zegenende kracht, zooals de naam van Abraham 2 of de namen van Efraim en Manasse 3 ; en de naam
van een gevloekte heeft vloekbrengende kracht 4
Bovendien zijn vloek- en zegenformules niet maar wenschen,
uitgesproken om zijn gevoelens tegenover iemand te uiten,
en die dus ook kunnen worden herroepen. Een vloek- of zegenformule is voor het besef der ouden een wapen dat even onfeilbaar treft en kwaad doet als een pig of zwaard. Vloek- en zegenformules werken als een afgeschoten torpedo en doen hun
zegenrijk of vernietigend werk. Als Balak niet tegen de Israelieten op kan in den strijd, dan gebruikt hij een ander wapen
om hen te bestrijden : hij laat ze door Bileam vloeken 5 want
hij weet dat de vloek van een machtig man als Bileam is, onfeilbaar werkt. Hij is dus niet weinig verontrust als Bileam Israel
zegent in plaats van vloekt 6 Want door dien zegen wordt
Israel goddelijke kracht medegedeeld. Vgl. hoe het gevloekte
aardrijk geen vrucht meer draagt maar onkruid voortbrengt
of wegkwijnt 7, hoe de gevloekte slang op haar buik moet
gaan en stof eten 8 De zelfstandige werking van zulk een vloeken zegenformule blijkt ook hieruit dat ze onherroepelijk is.
,

.
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Deut. 12 : 5 ; I Kon. 9 : 3 2 Gen. 12 : 3 3 Gen. 48 : 20 4 jes. 65 : 15 ;
vgl. Jer. 42 : 18 ; 44 : 12 5 Num. 22 : 6 6 Num. 23 : 11 7 Jes. 24 : 6-12 ;
Gen. 4 : 11 v. 8 Gen. 3 : 14
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Als Izadic zijn zoon Jakob heeft gezegend in de meening dat het
Ezau is en later zijne vergissing bemerkt, dan kan hij dien zegen
toch niet meer ongedaan maken 1. Jakob is en blijft een „gezegend" man.
Uit die, aan de zegen- en vloekformules toegekende blijvende
en werkzame beteekenis valt te verklaren de voorliefde voor
de in het O.T. voorkomende, soms zeer uitvoerige zegen- en
vloekwoorden 2
.

HART, ZIEL EN WIL

Hier dient ten slotte nog een enkel woord gezegd te worden
over de Hebr. terminologie inzake de geestesfuncties van den
mensch. Het betreft termen als : hart, verstand, wil enz. De
wijze waarop deze woorden worden gebruikt, verschilt nogal
van onze terminologie. In de meeste gevallen hebben wij in
onze vertaling van een letterlijke weergave afgezien en de
bijbelsche gedachte weergegeven in westersche terminologie,
omdat een letterlijke vertaling bij den westerschen lezer onjuiste
gedachten wekt. Doch waar het maar even mogelijk was, is
de oude terminologie bewaard.
In Job 19 : 27 vertaalden wij mijn binnenste wordt verteerd
van smachtend verlangen. In het Hebr. staat letterlijk : mijne
nieren in mijn buik verlangen zeer. Jer. 11 : 20 (hart en ziel)
staat in het Hebr. : hart en nieren. Ook Jer. 17 : 10 ; Ps. 7 : 10 ;
26 : 2 en 73 : 21 (waar wij vertaalden „binnenste") staat het
woord „nieren" in parallelie met „hart" als drager van de
innigste menschelijke begeerten. In Jer. 12 : 2 en Ps. 16 :
staat het woord ,nieren" geheel in de beteekenis : hart. Ook
aan de lever wordt zulk een geestelijke functie toegekend. In
Klaagl. 2 : 11 waar wij vertaalden : ik ben geheel buiten mijzelf,
staat in het Hebr. : mijn lever is op de aarde uitgegoten. In
geheel Voor-Azie werd de lever als het centrale orgaan beschouwd ; vandaar dat men uit de lever van het offerdier de
voorteekenen zocht te kennen 3
Voor de kennis dezer oudtestamentische terminologie is
het verder belangrijk te weten dat onze onderscheiding tusschen
de functie der hersenen (denken) en die van het hart (als zetel
der gevoelens en gemoedsbewegingen) den Bijbel ten eenenmale vreemd is. Naast uitspraken waar het hart (geheel met
onze voorstellingen overeenkomend) wordt opgevat als het
centrale levensorgaan 4 of als zetel van smart 5, moedeloosheid 8 verbittering 7 vertwijfeling 8 vrees 3 blijdschap " —
.
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2 Dent. 27 : 11-28 ; Ps. 64 : 2-11 ; 69 : 23 vlg. ;
Gen. 27 : 35
Spr.
109: 6-20 ; 137 3 Ez. 21 : 21 4 Ps. 22:27 ; 104 : 15 ; Jes. 1 : 5
14 : 13 6 Ps. 109 : 16
Ps. 73 :21 8 Pred. 2 :20 9 Ps. 27 :3 1° Job
29 : 13
1
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komen andere voor, waar het hart zetel is van het overleggen,
denken, bepeinzen 1. Zoo hebben we Jes. 65 : 17 het bedoelde
woord vertaald door „gedachte" en Jer. 7 : 31 en Ez. 38 : 10
door , zin". Het hart is dus naar oudtestamentische voorstelling
ook de zetel van het verstand, of — wat voor den Israellet
hetzelfde is — van de wijsheid, van het inzicht 2 In Job 12 : 3,
waar wij vertaalden : uw wetenschap heb ik ook, staat letterlijk :
ook ik heb een hart als gij. In Job 15 : 32 is „verstand" hetzelfde
Hebr. woord. In I Sam. 24 : 6 ; 25 : 31 en Job 27 : 6 beteekent
het : geweten.
Het is een belangrijk ding te constateeren, dat de Bijbel
dus niet kent : ongeinteresseerd denken, louter hersenfunctie,
los van den gemoedstoestand. Alle denken, dus ook a11e kennis
en wetenschap, is practisch-religieus van aard, is minder „kennis" dan wel „wijsheid". Een geleerd man is tevens een wijs
man, wat wel heel ver afstaat van onze zienswijze. Volgens
Spr. 1 : 7 is de vrees des Heeren het beginsel der kennis, niet
alleen van de kennis der geestelijke dingen, maar van alle
kennis. Een wijs man is een vroom man ; een dwaas is niet
alleen iemand zonder kennis 3 maar tevens zonder d.eugd 4,
een godloochenaar 5
.

,

.

DE BIJBELTEKST

Onder hen die onze vertaling met de Statenvertaling vergeleken, zijn er — het is ons uit correspondentie gebleken — die
zich hebben afgevraagd hoe het mogelijk is dat de beide vertalingen hier en daar zoOver van elkaar afwijken ? En een tweede
vraag die bij vele lezers opkwam, was deze : waarom zijn zooveel
teksten weggelaten ? Om een duidelijk antwoord te geven
is het noodig een en ander mede te deelen van den Hebreeuwschen tekst van het O.T. Wij bepalen ons hier tot het allernoodigste.
HET HEBREEUWSCH SCHRIFT

De Hebr. tekst, zooals die tot ons is gekomen, is geschreven
in zgn. „kwadraatschrift", zoo genoemd naar den vierkanten
vorm der letterteekens. Deze letterteekens waren oorspronkelijk
alleen de medeklinkers ; de klinkers zijn er pas veel later
bijgevoegd. Nu is het zonder meer duidelijk dat een groep
medeklinkers op geheel verschillende wijze kan worden uitgesproken. De medeklinkers k 1 m kunnen b.v. samen vormen
de woorden : klem, klam, klom, kalm, kolom enz. ; en het
kan natuurlijk gebeuren dat twee leeswijzen beide een goeden
1
3

2 Ps. 90 : 12 ; Spr. 15 : 14; 17 : 16 ; job 9 : 4
jes. 44 : 19 ; 10 : 7
Spr. 17 : 21 4 Jes. 32 : 6 ; I Sam, 25 : 25 a Ps. 14 : 1
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zin geven. Hoe men in
hoewel geheel verschillenden
ieder bepaald geval moest lezen, was dus aan den geschreven
tekst niet te zien, maar werd door de overlevering bepaald.
Maar die overlevering was op verschillende plaatsen zelf dikwijls
onzeker.
Daarbij kwam de tweede moeilijkheid : In de oude handschriften zijn de woorden niet door tusschenruimten van elkaar
onderscheiden, maar alles wordt aan eenen door geschreven.
Het is dus alsof men den zin : „loof den Heer mijne ziel",
op deze wijze schrijft : lfdnhrmnzl. Het is duidelijk, dat een
dergelijke reeks medeklinkers dikwijls op verschillende manieren kan worden verdeeld in woorden. Ook hier wees de —
niet altijd vaststaande — overlevering aan, hoe men moest
lezen.
HANDSCHRIFTEN

Maar er is meer. De oude handschriften bestaan uit losse
bladen papyrus die aanvankelijk privaatbezit waren en waarmee
de eigenaar naar goedvinden handelde. Vaak werden ze beduimeld of half stuk gelezen, waardoor verschillende woorden
of letters (bijna) onherkenbaar werden. Een volgende eigenaar
vulde dan de onleesbare gedeelten naar zijn beste weten in,
of ook, hij voorzag moeilijke of belangrijke verzen van aanteekeningen op den rand, die dan weer door een lateren afschrijver, die meende dat ze tusschen den tekst behoorden, in dien
tekst werden ingevoegd. Of ook men schreef op den rand
woorden uit een ander handschrift, die later weer in den tekst
zelf werden opgenomen. Zoo is b.v. te verklaren dat sommige
verzen tweemaal in den Bijbel staan. Wij wijzen als voorbeeld
alleen op des. 2 : 2-4 en Micha 4 : 1 vlg. Een vergelijking van
deze dubbele plaatsen, waartoe b.v. ook Ps. 18 en 2 Sam. 22 ;
Ps. 14 en Ps. 53 ; Ps. 40 : 14-18 en Ps. 70 ; Ps. 108 en Ps.
57 : 8-12 plus Ps. 60 : 7-14 behooren, is uiterst leerzaam
om de veranderingen in den bijbeltekst te onderkennen. Ze
wijzen uit hoe sterk de Hebr. tekst in den loop der tijden kon
bedorven worden.
Maar ook zonder ernstig tekstbederf loopen de vertalingen
soms ver uiteen. Een typisch voorbeeld daarvan is het slot
van 1 Sam. 10 en het begin van 1 Sam. 11. In de St. Vert. eindigt
1 Sam. 10 „dock hij was als doof". Wij hebben de hier bedoelde
Hebr. woorden geplaatst aan 't begin van 1 Sam. 11 en vertaald :
„Na omtrent een maand". En toch is het in het Hebr. een uiterst
idein verschil. De St. Vert. las de medeklinkers : k m ch r sj
en wij lazen k m ch d sj dus alleen in de plaats van de d een
r, welke twee letters in het. Hebreeuwsch sprekend op elkander lijken.
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DE MASORETISCHE TEKST

Grooten invloed hebben ook de fouten gehad welke bij het
afschrijven der handschriften bewust of onbewust zijn gemaakt.
Meestal zijn het vergissingen, maar bier en daar zijn ook opzettelijke veranderingen aangebracht, omdat in den tekst dingen
stonden, waaraan men zich ergerde. Na den ondergang van den
Joodschen Staat (70 na Chr.) hebben de Joodsche Schriftgeleerden alles in het werk gesteld om te komen tot een vaststaanden, officieelen bijbeltekst. Geen afschriften werden
meer voor echt erkend dan die door bekwame afschrijvers
naar een algemeen geldend origineel onder scherpe contrOle werden vervaardigd. Bovendien werden op den rand allerlei bijzonderheden betreffende den tekst aangeteekend, waarbij zelfs
het aantal woorden, letters, regels werd aangegeven, zoodat
vergissing was uitgesloten. Die aanteekeningen heeten „masora"
(overlevering) en daarnaar wordt de officieele Hebr. tekst
de „masoretische" tekst genoemd. In de 7e of 8e eeuw na Chr.
werden bovendien vokaalteekens toegevoegd, natuurlijk volgens
de toen geldende uitspraak, die niet in alle opzichten juist
was. Verder bederf van den bijbeltekst werd daardoor voorkomen, maar het grootste bezwaar is, dat de door de masoreten
vastgelegde tekst op tal van plaatsen stellig onjuist of bedorven
is. Sommige verzen zijn zoo zeer bedorven dat ze volkomen
onvertaalbaar zijn. En hiermede is meteen verklaard waarom
wij in onze vertaling zoovele verzen hebben weggelaten. Wij
hebben ons n.l. tot regel gesteld die verzen, waaraan met geen
mogelijkheid een verstaanbare zin was te ontwringen, liever
onvertaald te laten dan er maar wat van te maken. Bijna alle
weglatingen in de dicbterlijke en profetische boeken zijn veroorzaakt door onvertaalbaarheid (behalve natuurlijk de langere
stukken als Job 40 en 41 en Ex. 23). Onder die corrupte en door
ons niet vertaalde teksten zijn er eenige, die van groot belang
worden geacht ; b.v. in Job 19 : 26 hebben de Staten-vertalers
en velen na hen de lichamelijke opstanding willen lezen. In
werkelijkheid is bier de Hebr. tekst volkomen onverstaanbaar
en bedorven. Er is geen redelijke zin aan te hechten.
OUDE VERTALINGEN

Uit het boven gezegde blijkt wel dat het zoeken naar den
door de bijbelschrijvers zelf geschreven tekstvorm ( = den
oorspronkelijken tekst) onbegonnen werk is : wij kunnen niet
verder komen dan tot den door de Joodsche Masoreten vastgestelden tekst met zijn honderden vergissingen en fouten.
En dat te meer waar de Masoreten de van nun tekst afwijkende
handschriften lieten vernietigen. Toch zijn er enkele middelen
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waardoor het mogelijk is op sommige plaatsen den masoretischen
tekst werkelijk te verbeteren. Het voornaamste middel is :
het raadplegen van oude vertalingen vervaardigd vO6r dat de
Masoreten den tekst vastlegden. De belangrijkste dezer vertalingen is de zgn. Septuagint (gewoonlijk aangeduid als LXX).
Deze vertaling (waarover nader op blz. 209 v.v.), die reeds een
paar eeuwen v6Or onze jaartelling plaats vond, maakte gebruik
van een Hebr. tekst zonder klinkers in een worm die van den
ons bekenden masoretischen tekst op tal van plaatsen belangrijk afweek. En deze tekst werd nu in het Grieksch overgebracht. Door nu den Griekschen tekst van de Septuagint
in het Hebreeuwsch terug te vertalen, kunnen we in veel gevallen den ouden Hebr. tekst nog vaststellen en aldus den masoretischen tekst verbeteren. Hoewel : ook deze Grieksche tekst
onderging weldra hetzelfde lot als de Hebr. masoreten-tekst :
door tal van afschriften en veranderingen werd hij eveneens
bedorven, zoodat de juiste lezing in vele gevallen niet meer
te vinden is.
Naast de LXX staan enkele andere oude vertalingen, vervaardigd v6Ordat de Hebr. tekst officieel werd vastgelegd en
van klinkers voorzien, welke eveneens bij het bepalen van den
juisten Hebr. tekst van groote waarde zijn, maar waarover
wij bier niet verder kunnen spreken.
Ten slotte nog een enkel woord over de verplaatsing van
teksten. De lezer zal mogelijk een bepaalden tekst op zijn gewone
plaats zoeken, die daar niet te vinden is, en dan besluiten dat
die tekst is weggelaten en niet vertaald. In sommige gevallen
zal dat inderdaad zoo zijn. Maar geenszins in alle. Verschillende teksten zijn in onze vertaling verplaatst. Als voorbeeld
noemen wij allereerst dit, dat wij II Koningen en II Kronieken
niet naast elkander hebben vertaald, maar de verhalen uit
II Kronieken met die uit II Koningen hebben aangevuld, waardoor een aaneengesloten verhaal van de koningen van Juda
werd verkregen in historische volgorde. Zie hiervoor blz. 214
van onze vertaling.
Vervolgens wijzen wij op plaatsen als Ezra 4 : 8-23 (staat
na hfdst. 6) ; Neh. 10 : 28-37 (staat na 13: 30) ; Job 40 : 3—
9 (staat tusschen 39 : 35 en 36 in). Spr. 6 : 6-19 (staat na
9 : 18) ; Jes. 5 : 25-29 (is bij het 9e hfdst. gevoegd) ; Jes. 30 :
18-33 (is bij hfdst. 31 gevoegd) ; Jer. 3 : 14-21 (staat in
hfdst. 4) ; Jer. 9 : 7-9 (staat na 5 : 31) ; Jer. 8 : 16-22 (staat
na 9 : 16) ; Jer. 15 : 1 en 2 (staat na 14 : 22) ; Hos. 6 : 10 (staat
na 7 : 1) ; Hos. 11 : 1-9 (staat na 13 : 15) ; Am. 7 : 10-17
(staat na 8 : 2) ; Jona 4 : 5 en 3 : 5-10 (staan na 3 : 4) ; Micha
2 : 12, 13 (staat na 3 : 12) ; Micha 5 : 4 en 5 (staat na 4 : 13) ;
Zach. 3 : 8-10 (staat na 4 : 10) ; Zach. 13 : 7-9 (staat na
11 : 17).
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Dat zijn de voornaamste verplaatsingen. Ook zijn verschillende teksten van een en hetzelfde hoofdstuk onder elkander
van plaats verwisseld. Het is niet noodig die hier op to sommen
omdat de lezer ze gemakkelijk kan vinden. De aandachtige
lezer zal aanstonds zien hoeveel beter de verplaatste verzen
passen in hun nieuwe omgeving die eigenlijk hun oorspronkelijke omgeving is. Immers naar alle waarschijnlijkheid hebben
de bedoelde verzen oorspronkelijk gestaan waar wij ze hebben
geplaatst en zijn door een ons onbekende oorzaak uit hun
oorspronkelijk verband geraakt en ergens anders ondergebracht. Ze staan nu weer waar ze behooren.

HET NIEUWE TESTAMENT

DE ACHTERGROND VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
I — DE STAATKUNDIGE TOESTAND VAN HET
JOODSCHE VOLK
Sedert de Babylonische ballingschap waren de Joden onder
vreemde heerschappij, eerst van de Perzen, daarna van de
Grieken.
ALEXANDER DE GROOTE

Dit laatste is het gevolg van het optreden van Alexander
den Groote, die in 323 stierf. Gedurende de veertien jaren van
zijn regeering heeft hij den geheelen loop der wereldgeschiedenis
veranderd. Als pionier van de Hellenistische cultuur werd
hij ten slotte de pionier van het Christendom, waarvoor zijn
optreden den weg heeft gebaand. Men heeft er terecht op
kunnen wijzen, dat twee van zijn hoofdgedachten heden ten
dage nog voortleven : het goddelijk koningschap, zooals het
in Keizer en Paus wordt waargenomen, en het universalisme
in gedachte, wijsbegeerte en godsdienst, dat wij het eerst in
het Stoicisme en dan in onzen eigen godsdienst ontmoeten.
Samaritanen
In 332 trok Alexander door Palestina. Bij die gelegenheid
heeft hij, naar Flavius Josephus, een Joodsch geschiedschrijver
uit de eerste eeuw van onze jaartelling, meldt, aan de Samaritanen
vergunning verleend, om op den berg Gerizim een tempel te
bouwen. Sedert den val van Samaria, in 722, was in dit landschap een gemengde bevolking ontstaan, doordat de Assyriers
een aantal heidensche families hierheen hadden gedeporteerd 1.
Deze „Samaritanen", door tegenspoeden geleerd, wenschten
zich aan de wet van Mozes te houden, maar werden door de
in 536 en 458 teruggekeerde Joodsche ballingen niet als yolk
Gods beschouwd. Hierdoor ontstond verwijdering en vijandschap. In 432 werd een kleinzoon van den toenmaligen Joodschen hoogepriester wegens zijn huwelijk met een dochter
van een vreemdeling n.l. van Sanballat, den Samaritaanschen
stadhouder, uit Jeruzalem verdreven. Deze priester, Manasse
geheeten, heeft de eigenlijke Samaritaansche gemeente gesticht :
zij erkende den Pentateuch (d.i. de Tora of vijf boeken „van
Mozes") als heilig geschrift (met enkele wijzigingen die op
den eeredienst betrekking hadden) en bracht op den berg
Gerizim haar offers. Van Alexander den Groote kreeg zij dan
1

II Kon. 17 : 24 v.v.
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vergunning, om een eigen tempel te stichten. De breuk met
de Joden was hierdoor onherstelbaar geworden. Samaritaan
en Jood vormden sindsdien een scherpe tegenstelling.
A lexandria
Alexander zelf schijnt in Jeruzalem geofferd te hebben.
Ook bij de stichting van Alexandria ten Westen van de Nijldelta in Egypte 1 betoonde hij zich den Joden genegen : hij
wees hun een eigen stadswijk aan, waar zij naar hun voorschriften konden leven, en verleende hun dezelfde voorrechten
als aan de Macedoniers. De jonge stad ontwikkelde zich weldra
tot een der voornaamste handelsplaatsen in het oosten van
het Middellandsche zeegebied en tot een middelpunt van
wetenschap en kunst. In de eerste eeuw van onze jaartelling
was zij met haar 6 a 700.000 inwoners de tweede stad van het
Romeinsche wereldrijk geworden. Volgens Philo werden
van de vijf stadswijken twee de Joodsche genoemd, omdat zij
hoofdzakelijk door Joden werden bewoond : een derde deel
van de bevolking der stad.
Hellenisme

Met het optreden van Alexander was voor Egypte en VoorAzie een nieuw tijdperk aangebroken : de tijd der helleniseering,
de tijd dat Grieksche taal en wetenschap en kunst zich naar
het oosten verbreidden en met de oostersche cultuur als samensmolten. Dit proces werd door Alexander met opzet bevorderd
en zijn opvolgers, de z.g. diadochen, die na hevigen strijd het
groote wereldrijk onderling verdeelden, volgden dezelfde
politiek. Zij begunstigden de komst van drieksche kolonisten,
die zich overal in het oosten neerlieten. Alexander zelf liet
b.v. te Samaria Macedoniers wonen, die de stad begonnen te
helleniseeren. Maar hetzelfde had te Alexandria plaats en in
zoo menige andere stad in het oosten. Grieksche kooplieden
trokken van de Middellandsche Zee tot naar India, en overal
toonden de Grieken het eigenaardig vermogen, om uit geheel
verschillende of zelfs schijnbaar tegenstrijdige elementen een
nieuwen cultuurvorm, het Hellenisme, te doen geboren worden,
waarbij zoowel het orieksche als het oostersche element een
wijziging onderging. De Grieksche taal werd nu allengs de
omgangstaal, de taal van handel en beschaving. Maar het
overal waarneembaar verschijnsel deed zich ook bier voor,
dat door het verkeer, door het veelvuldig gebruik de vormenrijkdom der taal verminderde, de nauwkeurigheid in het
gebruik van tijden, wijzen, voorzetsels en voegwoorden verdween, uit vreemde dialecten Of talen woorden werden overHand. 2 : 10 ; 6 : 9 ; 18 : 24
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genomen, in een woord : dat het klassieke Grieksch plaats
maakte voor de eenvoudiger en minder nauwkeurige volkstaal,
de z.g. koine, de taal waarin o.a. het Nieuwe Testament geschreven is.
sYRIE

ANTIOCHIf

Na Alexanders dood in 323 onderging het Joodsche land
een wisselend lot. Eerst in de macht van de Egyptische vorsten,
kwam het daarna eenige jaren onder de heerschappij van den
Syrischen Seleukus I Nikator. Deze stichtte omstreeks 300
aan de Orontes een stad, die hij, naar zijn vader Antiochus,
Antiochie noemde 1. Hij maakte haar tot zijn hoofdstad, bevorderde er sterk het Hellenisme, maar gaf aan de Joden, die zich
daar vestigden, gelijke rechten als aan de Macedoniers en Hellenen. Na zijn. dood (280) kwam het Joodsche land weer aan
de Egyptische Ptolemaeen.
EGYPTE ,DE SEPTUAGINTA

Om aan de talrijke Joden in Egypte zijn gunst te toonen,
gaf Ptolemaeus II (omstr. 280) den stoot tot de vertaling van
de Mozaische wet in het Grieksch, waarschijnlijk ten behoeve
van de Joden die het Hebreeuwsch niet meer machtig waren.
De Grieksche vertaling van het 0.T., die hiermee, in Alexandria,
een aanvang nam en zeker een honderdvijftig jaren heeft vereischt, is het grootste vertaalwerk uit de oudheid. Zij heeft
een onberekenbaren invloed geoefend, want nu werden de
gedachten van den bijbel, in een wereldtaal overgezet, toegankelijk voor de beschaafde heidenen. Velen werden daardoor
voor het monotheisme gewonnen, hetzij zij zich als „proselieten" geheel in de Joodsche gemeente lieten opnemen, hetzij
zij zich alleen uiterlijk als „God vereerende" toehoorders bij
de gemeente aansloten 2
Deze Grieksche vertaling staat bekend onder den naam van.
de „zeventigen", de Septuaginta — in den regel als LXX aangehaald Volgens de legende zouden er namelijk zeventig
vertalers mee bezig zijn geweest. Maar volgens een andere
verklaring zou de oorspronkelijke bedoeling zijn geweest,
een „wereldvertaling" te leveren, een vertaling voor de 70
volkeren, die volgens Joodsche meening de wereld bewoonden. Een reeks technische uitdrukkingen, daarin gebruikelijk,
werd nu gemeengoed der Grieksch sprekende Joden en proselieten. Dit is een niet te onderschatten voorbereiding voor de
Christelijke prediking geworden. Overal b.v. waar Paulus
.

Hand. 11 : 19 v.v., 26 v.v. Vgl. het kaartje beneden bij de brieven van
Paulus (bl. 367 ).
2 Zie over deze proselieten en vereerders van God
beneden aan het slot van de paragraaf over de Joden (in de diaspora).

1
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later optrad, kon hij dadelijk zijn prediking aansluiten aan de
reeds bestaande Oud-Testamentische gedachten en voorstellingen. Ook bijna alle aanhalingen in het N.T. maar
die van de Openb. o.a. niet — zijn aan de LXX en niet aan
den Hebreeuwschen bijbel zelf ontleend. Hierdoor wordt
dikwijls verklaard, waarom de N.T.-ische aanhaling zoo sterk
afwijkt van de plaats in het O.T.
Enkele voorbeelden willen wij daarvan noemen.
Jes. 6 : 10 luidt volgens den Hebreeuwschen tekst :
Maak het hart van dit yolk gevoelloos,
Maak zijne ooren doof en zijne oogen blind.
Matth. 13 : 15 daarentegen, volgens de LXX :
Want het hart van dit yolk is gevoelloos geworden,
met hunne ooren hebben zij moeilijk gehoord,
en ook hunne oogen hebben zij gesloten.
Psalm 8 : 3 (Hebr.) :
In het stamelen der kinderen en zuigelingen toont gij uwe macht.
Maar in de LXX, in Matth. 21 : 16 aangehaald :
Uit den mond van kinderen en zuigelingen hebt gij u lof bereid.
Psalm 40 : 7 (Hebr.) :
Slachtoffer en spijsoffer behagen u niet ;
maar gij hebt mij ooren geschonken ;
brandoffer en zondoffer begeert gij niet ;
daarom zeg ik Zie hier ben ik,
in de boekrol is mijne plicht beschreven ;
in het volbrengen van uwen wil, o mijn God, heb ik behagen,
uwe wet is in mijn binnenste.
Hebr. 10 : 5 volgens de LXX luidt echter :
Slachtoffer en spijsoffer hebt gij niet gewild,
maar gij hebt mij een lichaam toebereid ;
aan brandoffers en zondoffers hebt gij geen welgevallen gehad.
Toen zeide ik : Zie hier ben ik
in de boekrol staat van mij geschreven
om uwen wil te doen, o God.
Jesaja 25 : 8 (Hebr.) :
De Heere HEERE zal den dood voor immer vernietigen.
I Kor. 15 : 54 (volgens LXX) :
Verzwolgen is de dood in de overwinning.
Zie ook bl. 328, 4302 , 443.
Een eigenaardige moeilijkheid levert Matth. 2 : 23, waar de aanhaling nit de
profeten gedaan wordt : „Men zal hem Nazoreer heeten". Zahn wil de moeilijkheid oplossen, door hier niet een aanhaling te zien, maar te vertalen : „want
hij zou Nazarener genoemd worden". Daarbij moet verondersteld worden,
dat de naam „Nazarener" een scheldnaam was. Dit is niet te bewijzen. En ook
al was het te bewijzen, dan zou Matth. zich wel heel duister hebben uitgedrukt.
Want het door de profeten gesprokene zou dan moeten beteekenen : voorzegging dat hij versmaad en veracht zou zijn, want hij zou Nazarener genoemd
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worden. Deze verklaring is wel heel gewrongen. Bovendien gebruikt Matth.
hier de uitdrukking, waarmede hij altijd een aanhaling inleidt: „opdat in vervulling zoude gaan hetgeen door de profeten gesproken is". Maar het eigenaardige
is, dat er sprake is niet van een bepaalden profeet, maar van de profeten in het
algemeen ; en dat dit aangehaalde woord noch in den Hebreeuwschen noch
in den Griekschen tekst te vinden is. Daarom meende Chrysostomus (omstr.
400), dat we hier een citaat hebben uit een verloren profetie. Hieronymus
(omstr. 400) achtte het een aanhaling meer naar den zin dan naar de letter
der Schrift. Hieronymus, die zich van de Joodsche taal en gebruiken goed op
de hoogte had gesteld, heeft wel het juiste getroffen. Het kwam inderdaad
meermalen bij de Joden voor, dat zij een O.T.-ische gedachte aanhaalden als
een woord dat door de profeten (in het meervoud) gezegd was. In Matth. 2 : 23
zullen wij daarvan een navolging hebben, wat te aannemelijker is, als wij
bedenken dat Matth. ons herhaaldelijk aan Joodsche opvattingen doet denken.
Nazoreer (een andere vorm voor Nazarener) brengt Matthews dan in verband
met het Hebr. woord nezer, loot, dat Jes. 11 : 1 van den Messias wordt gebruikt.
Dergelijke aanhalingen vormen voor hen die op de letterlijkheid der inspiratie
staan, een moeilijk probleem.
ONDER SYRI

De oneenigheden tusschen Egypte en Syria maakten zich
ook in het Joodsche land, dat van ouds het slagveld was van
de Egyptische en Aziatische volken, op allerlei wijze voelbaar.
Ten slotte kwam het, in 198 voor Chr., weer onder Syria.
Antiochus III gaf den Joden vele voorrechten. Hij deed ook
twee duizend Joodsche kolonistenfamilies uit Mesopotamia
en Babylonia verhuizen naar Frygie en Lydia. In Paulus' dagen
vinden we daar nog een eigenaardige Joodsche gnosis (een
vermenging van Joodsche en heidensche voorstellingen), zooals
uit den brief aan Kolosse duidelijk is of te leiden (zie bladz. 373).
Antiochus IV
In 175 kwam Antiochus IV Epiphanes aan de regeering.
Hij volgde de poliliek -Vaii—iirri—ioorgarigers, door in sterke
mate de Helleniseering van zijn rijk te bevorderen en zoo in
zijn gebied een cultuur door te voeren. Hierdoor trachtte hij
de eenheid van het rijk ook geestelijk te versterken. Bij deze
poging tot „gelijkschakeling" ontmoette hij de geheel op zich
zelf staande Joodsche godsdienst, waarvoor hij ook uit poll.
tieke overwegingen geen waardeering bezat. Hij vergaf het
Joodsche hoogepriesterschap aan degenen die hem daarvoor
wilden betalen. Door zulke raadgevers, die daarbij de Hellenistische cultuur voorstonden, liet hij zich ook tot allerlei handelingen verleiden, die de Joden griefden en verbitterden. Hij
benoemde in strijd met d.e Joodsche wet een Benjaminiet tot
hoogepriester. Hij plunderde, toen hij in geldnood verkeerde,
den tempel. En toen Jeruzalem daarover in opstand kwam,
liet hij in 168 de muren der stad afbreken, daarentegen den
burcht versterken en door een syrisch garnizoen bezetten. De
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tempel werd aan den Olympischen Zeus gewijd ; een Zeus-altaar
op het groote brandofferaltaar opgericht („de gruwel der
verwoesting" waarvan in Dan. 9 : 27, Matth. 24 : 15 en Mark.
13 : 14 sprake is) ; de vervulling der wettelijke voorschriften
van besnijdenis, sabbatsgebod en spijsgebruik verboden ; overal
Grieksche altaren opgericht en ambtenaren aangesteld, die de
bevolking tot offeren moesten aanzetten. Zoo wilde de koning
met den Joodschen godsdienst den Joodschen aard uitroeien.
DE MACCABEEN

Gevolg was de opstand onder de Maccabeen (naar Judas
Maccab d.i. „strijdhamer") of Hasmoneen (naar Hasmon,
den grootvader van Mattathias, die den opstand begon) ;
een krachtige reactie van den Joodschen geest tegen het veldwinnend Hellenisme. Het verloop van den strijd behoeven
wij bier niet uitvoerig weer te geven. Het is genoeg, op te merken dat de Maccabeen het veld behielden en eindelijk de Syriers
wisten te overwinnen. Den 25 Kislew 165 werd de ontheiligde
tempel opnieuw gewijd. Sedert dien werd jaarlijks op dien
datum, dat is dus in December, het wijdingsfeest van den
tempel gevierd 1. — De trouw gebleven Joden werden uit
Gilead en Galilea verzameld en naar Jeruzalem gevoerd, om
den burcht te belegeren, die nog niet dadelijk veroverd kon
worden. Tengevolge van binnen- en buitenlandsche verwikkelingen moesten de Syrische vorsten ten slotte de Joden onafhankelijk verklaren. En van 153 tot 35 v6Or Chr. blijft de
hoogepriesterlijke waardigheid aan de Hasmoneers, die dus
priester en koning zijn 2 De hoogepriester krijgt de jurisdictie
over alle Joden, ook buiten Palestina.
.

Simon 142 —135

Dit laatste heeft plaats onder Simon (142-135), die ook
eigen munten slaat. Ter herinnering aan de onafhankelijkheidsverklaring richt hij op Zion een gedenkzuil op en vangt hij
een nieuwe tijdrekening aan. In de oudheid bestond n.l. geen
eenheid in de tijdsbepaling. Sedert 311 was het in Syrie en
omliggende landen gebruik naar de toen behaalde overwinning
van Seleukus Nikator te rekenen. Nu de Joden eindelijk weer
vrij zijn geworden, rekenen zij van de onafhankelijkheid van
hun staat af, een telling die overigens niet lang heeft gegolden.
In de eerste eeuw komt de Romeinsche tijdrekening in zwang.
Over deze en andere berekeningen wordt beneden, onder
de chronologie, gehandeld (bl. 250 v.v.).
Joh. 10 : 22 ; „het was winter" d.i. het ruwe jaargetijde ; December
met gemiddeld 10° C., weinig sneeuw, bij uitzondering worst ; gemiddeld
11 regendagen. 2 Vergel. Ps. 110, die misschien in dezen tijd, op Simon,
gedicht is.

1
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Johannes Hyrkcinos I 135-105
Nadat Simon en twee van zijn zoons vermoord waren, kwam
zijn derde zoon Johannes (met den Griekschen naam H kanos
aan de regeering (135-105). Hij heeft, meer krijgsman
priester, de omwonende volken en stammen onderworpen
en gedwongen tot het Jodendom over te gaan. Hij veroverde
ook geheel Samaria en verwoestte den tempel op den Gerizim 1.
Deze tempel is niet weer herbouwd. De stad Samaria bleef
tot 63 voor Chr. in de macht der Joden, werd toen door Pompeius vrij verklaard en later door den legaat Gabinius weer
opgebouwd. Keizer Augustus gaf haar in 30 v. Chr. aan Herodes den Groote ten geschenke, die de stad ter eere van den
Keizer den naam Sebaste gaf (Grieksch voor Augusta), en
haar verfraaide en uitbreidde. Maar dit vermocht den haat,
dien de Samaritanen tegen de Joden hadden opgevat, niet te
verminderen. In Jezus' dagen ging een Jood bij voorkeur niet
door het land der Samaritanen 2 Hij werd daar ook niet ontvangen 3. Blijkens een verhaal bij Flay. Josephus liep zijn
leven daar zelfs gevaar. De discipelen, alleen uitgezonden tot
de verloren schapen van het huis Israels, mochten geen stad
der Samaritanen binnengaan 4 Des te meer moest de dankbaarheid van den genezen Samaritaan treffen in tegenstelling met
de ondankbaarheid der genezen Joden 5 Maar vooral scherp
was de tegenstelling die Jezus in de gelijkenis maakte tusschen
den barmhartigen verachten — Samaritaan en den hardvochtigen priester en Leviet 6 Het Christendom heeft ten slotte
ook deze tegenstellingen weten te overwinnen 7
In den tijd van Johannes Hyrkanos ontwikkelen zich ook
de partijen der Sadduceen en Farizeen, waarover wij bl. 278
v.v. uitvoerig handelen. De Farizeen waren zijn tegenstanders
en beschimpten hem als zoon van een krijgsgevangene. Daarom
sloot hij zich bij de Sadduceen aan.
.

.

.

.

.

Aristobulus I 105-104
Opvolger van Johannes Hyrkanos I was Aristolatilus I
(105-104). Hij is voor het Nieuwe Testament variTereerenii;
omdat hij Galilea onderwierp en de heidensche bewoners
dwong of het land te verlaten of zich te laten besnijden en
naar de Joodsche wet te leven. Deze politiek zal ook ten gevolge hebben gehad, dat echte Joden uit het zuiden zich in
Galilea gevestigd hebben. Daaruit is te beter te begrijpen, dat
een Davidide als Jozef in Galilea woonde.
Zie bl. 208 en Joh. 4 : 20 2 Joh. 4 : 9 v. 3 Luk. 9 : 52-56 4 Matth.
10 : 5 g Luk. 17 : 16 6 Luk. 10 : 30-37 7 Hand. 1 : 8 ; 8 : 5, 25

1

214

DE ACHTERGROND VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Alexander Janaeus 104-78
Alexandra Salome 78 —69

Onder Alexander Janai (of Janaeus 104-78) verbonden de
Farizeen zich met diens tegenstander, waarom hij hun leiders
met hun vrouwen en kinderen liet dooden ; maar zijn weduwe
Alexandra Salome (78-69) begunstigde deze partij en stelde
haar oudsten zoon Hyrkanos II tot hoogepriester aan. De
Sadduceen kozen haar jongsten zoon Aristobalus II (69-63) tot
leider en bewerkten een opstand tegen de heerschende Farizeerpartij.
TWEEDRACHT

De Romeinen ingehaald

Toen Alexandra Salome stierf, heerschte de grootste tweedracht in het rijk, wat daarmee eindigde, dat Aristobiilus de
hulp van den Romeinschen veldheer inriep, die juist (in 't jaar
65) Damascus binnengetrokken was. Dit was Skaurus, de veldheer van Pompeius, die zelf in 63 volgde. In dit jaar komen
de Joden van verschillende partij en weer hun belangen voordragen. Pompeius trekt naar Jeruzalem. De stad opent hare
poorten voor den imperator, maar de aanhangers van Aristohaus trekken zich op den tempelberg terug. Drie maanden lang
wordt om den tempel gestreden, die eindelijk, waarschijnlijk
op den grooten verzoendag, veroverd wordt. Pompeius betreedt
het heiligdom, maar laat het dan dadelijk weer wijden en
is, in overeenstemming met de wijze politiek, die de Romeinen
steeds plachten te volgen, er zeer op bedacht, het godsdienstig
gevoel van het yolk niet te kwetsen. De familie van Aristobidus
voert hij met een menigte krijgsgevangenen naar Rome, om
voor zijn triomftocht te dienen. De aanstichters van den oorlog,
den Sadduceeschen adel, laat hij voor een deel dooden ; Hyrkanos wordt weer hoogepriester als leenvorst van Rome ;
alle kuststeden, benevens Samaria, SkythOpolis en de Hellenistische steden van het noordelijk Oostjordaan-land waaronder
Delcapolis of Tienstedenland — worden als vrije steden van
het Joodsche rijk gescheiden, zoodat zij op den duur geheel
gehelleniseerd worden; Jeruzalem en omgeving moet schatting
betalen.
Moeilijke jaren

Nu volgen voor het Joodsche rijk van 63 tot 47 zeer moeilijke
jaren. Er moet geregeld belasting worden betaald, maar bovendien wordt het land op verschillende wijzen gebrandschat.
De partij van Arigtobulus bewerkt een nieuwen opstand. Doch
de legatus propraetor (stadhouder) van Syrie, Gabinius (57—
55), weet dien te bedwingen, brengt Hyrkanos II als hooge-
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priester naar Jeruzalem terug, maar draagt hem alleen de zorg
voor den eeredienst op, terwiji hij voor administratie en rechtspraak het Joodsche land bij Syrie voegt. In dezen tijd (49)
werden Aristobalus II en zijn zoon door de partij van Pompejus
gedood, omdat zij aanhangers van Julius Caesar waren, die
door Pompejus bestreden werd. Nadat verschillende Syrische
stadhouders zich ten koste der Joden hebben verrijkt, komt
in 47 Julius Caesar zelf op het tooneel. Hyrkanos II kiest
dadelijk zijn partij en weet al de Joden te bewegen, dit voorbeeld te volgen. Dit blijkt wijze politiek te zijn : Caesar stelt
Hyrkanos als ethnarch over Judea aan, en draagt hem de zorg
en de rechtspraak over all e Joden op. Bovendien wordt
Judea zooveel mogelijk van oorlogsbelastingen vrijgesteld, en
de diaspora-Joden op allerlei wijzen begunstigd.
Antipater
Intusschen was de vroegere stadhouder van Idumea —
oudtijds Edom Antipater, aan wien Hyrkanos II veel verplicht was, steeds meer in aanzien gestegen. Hyrkanos zelf
had hem grooten invloed verleend. Caesar had hem voor zijn
verdiensten voor het rijk het Romeinsche burgerrecht geschonken en vrijheid van belasting toegestaan. En zoo was Antipater,
ofschoon zelf geen Jood, een man van gewicht geworden. Hij
had echter een zoon, Herodes, die zeer aanmatigend optrad.
Dit had groote oneenigheid tusschen Hyrkanos en Antipater
ten gevolge, en eindelijk stierf deze, nadat hij aan tafel bij
Hyrkinos vergiftigden wijn had gedronken. Herodes wreekte
zijn vader door een van diens mededingers te laten dooden.
In 42 wordt hij met zijn broeder Fasael tot tetrarch van Judea
benoemd, zonder dat Hyrkanos het kan verhinderen.
Inval der Parten
Als er weer groote oneenigheid onder de Joden is ontstaan,
vallen in 't jaar 40 de Parten, Romes machtige vijanden in
het oostelijk deel van het rijk, het land binnen. Zij weten
Fasael en Hyrkanos in hun macht te krijgen. Fasael pleegt
zelfmoord ; van Hyrkanos worden de beide ooren afgesneden,
zoodat hij nimmer meer hoogepriester kan worden, en dan wordt
hij als krijgsgevangene meegevoerd. Maar Herodes ontvlucht
en begeeft zich naar Rome.
HERODES DE GROOTE 37-4 VOOR CHR.

her wordt hij door Antonius in 40 tot koning van Judea
benoemd ; doch hij moet het zich eerst nog veroveren. Dit
gelukt hem, in 37, met behulp van den Romeinschen veldheer.
1

Over dezen Eifel zie bl. 220.
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En zoo zien wij van 37 tot 4 voor Chr. Herodes als koning
heerschen over het Joodsche land 1. Hij was een geboren
staatsman. In den strijd tusschen Antonius en Octavius (32—
31/30) had hij om de nabijheid van Egypte, waar de schoone
Cleopatra Antonius aan zich wist te binden, de zijde van dezen
gekozen, en daarbij de moeilijkheden, die er door oneenigheid
tusschen Cleopatra en Antonius wel eens rezen, weten te
omzeilen. Maar toen Octavius als overwinnaar uit den strijd
te voorschijn kwam en als keizer Augustus de alleenheerschappij
verkreeg, wist Herodes het zoo aan te leggen, dat hij ook diens
gunst verwierf en met nieuw grondgebied begiftigd werd. Voor
de Romeinen was hij een bekwaam regent, beschermheer van
kunsten en wetenschappen, ijverig Hellenist, Wiens strenge
hand den vrede in zijn gebied wist te bewaren. Voor de Joden
was hij weinig meer dan een Arabische vrijbuiter. Hij verfraaide
verschillende steden, o.a Samaria, door den aanleg van groote
bouwwerken. In Jeruzalem bouwde hij een paleis met park
en waterwerken, een theater, een hippodroom en iets buiten
de stad een amphitheater.

De tempel van Herodes
In het jaar 20 begon hij den tempel te herbouwen naar Grieksch
model, met poorten en zuilengangen. Het geheele werk was
eerst in 63 na Chr. voltooid. In Jezus' dagen was er 46 jaren aan
gebouwd, volgens Joh. 2 : 20. Geen kosten werden gespaard,
zoodat de pracht van het gebouw, dat van marmer en goud
schitterde, overweldigend moet zijn geweest 2
.

Het geheele terras was door muren omgeven, waarin verschillende poorten.
In den oostelijken Harammuur (tegenwoordig heet het terras Haram-esjSjerif) is een than dichtgemetselde poort, de z.g. „gouden poort", volgens de
traditie dezelfde als de „schoone poort" 3 . Door een der vele poorten dankwam
men in den „buitensten voorhof" of den „voorhof der heidenen", die aldus
heette, omdat ook de heidenen hier toegang hadden. Hier bevonden zich de
wisselaars en de kooplieden met hun offerdieren 4 . De ruime zuilengalerijen,
aan den zuidkant gevormd door vier rijen Korinthische zuilen, gaven aan deze
plaats een indrukwekkend voorkomen. Het oostelijk gedeelte schijnt ouder te
zijn geweest : men hield het voor een werk van Salomo 5 . Aan den N.W. hoek
waren trappen die naar den burcht Antonia leidden 4 . Bij de zuilengalerij stonden
gebouwen, voor de priesters en cultusvoorwerpen bestemd. Van den buitensten
voorhof moest men met trappen den birmensten voorhof bereiken. Onder aan
deze trappen stonden steenen borden, met Grieksche en Latijnsche opschriften,
waarin iedere heiden met den dood werd bedreigd, die het eigenlijke heiligdom
Matth. 2 : 1 v.v. ; 2 : 20 ; 2 : 22 ; Luk. 1 : 5. Er worden in den bijb el
vier verschillende Herodessen genoemd. Over hen beneden (bl. 225)
meer.
2 Matth. 24 : 1 v. ; Mark. 13 : 1 v. ; Luk. 21 : 5 v.v.
3 Hand.
3 : 2. Maar zie beneden.
4 Matth. 21 : 12 v.v. ; Mark. 11 : 11 v.v. ;
Luk. 19 : 45 v.v. ; Joh. 2 : 14 v.v.
5 Joh. 10 : 23 ; Hand. 3 : 11; 5 : 12
6 Hand. 21 :35, 40.

1
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betrad. In 1871 heeft Clermont-Ganneau zulk een steen, die waarschijnlijk
uit Jezus' dagen dateert, teruggevonden. Zelfs de Romeinen eerbiedigden dit
voorschrift zoo stipt, dat de overtreders moesten gedood worden 1 . Had de
Israeliet de trappen bestegen, dan kwam hij eerst op een smal terras en dan
bij een muur die den binnensten van den buitensten voorhof scheidde. De
binnenste voorhof was weer in tweeen verdeeld, waarvan het kleinste gedeelte
ook door vrouwen mocht betreden worden (het z.g. voorhof der vrouwen).
Hier was een deur van massief Korinthisch koper, misschien de „schoone
poort" van Hand. 3 : 2 2
In den binnensten voorhof werden vertrekken aangetroffen, die Flay. Josephus schatkamers noemt. Dit woord komt in het N.T. voor of voor de schatkamer waar het baar geld werd bewaard, of voor een van de 13 offerkisten.
.

De tempel van Herodes, van het Noord-Oosten gezien (gereconstrueerd)
Dit laatste wel in Mark. 12 : 41, 43 en Luk. 21 : 1, waar zij blijkbaar staat
in den voorhof der vrouwen ; in Joh. 8 : 20 zijn beide beteekenissen mogelijk.
--- In de W. afdeeling van den voorhof der mannen stond de eigenlijke tempel,
met de voorzijde naar het oosten gekeerd. Hij was zestig ellen lang, waarvan
twintig kwamen op het heilige der heiligen. Dat in dit laatste het reukofferaltaar gestaan zou hebben, is een vergissing in Hebr. 9 : 4. Dit allerheiligste
was door een voorhangsel (eigenlijk door twee, met een el tusschenruimte)
van het heilige gescheiden. Dit wordt overal in het N.T. bedoeld, waar er van
een voorhangsel gesproken wordt 3 .Voor het heilige was een met goud overtrokken deur, waarboven een geweldige gouden druiventros (van een manslengte)
was aangebracht 4 . De deur zelf was van buiten bedekt met een kostbaar,
1

Hand. 21 : 28 v. ; 24 : 6

2 Zie ook boven

15 : 38; Luk. 23 :45; Hebr. 6 19; 9 : 3; 10 : 20.

Mark.
Vergel. Joh. 15 : 1.

Matth. 27 : 51 ;
'
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kleurig, Babylonisch kleed. — Het toezicht over de geheele tempelruimte, met
inbegrip van den buitensten voorhof, berustte bij de priesters en Levieten.
Aan het hoofd van de tempelpolitie stond de tempelhoofdman 1 , een van de
voornaamste priesters. De hoofdlieden des tempels in Luk. 22 : 4 en 52 schijnen
dergelijke ambtenaren geweest to zijn, maar van lageren rang. Het aantal
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PLATTEGROND VAN DEN TEMPEL VAN HERODES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zuilengang van Salomo
Trappen naar den binnensten voorhof
De Schoone Poort ? of de ingang bij cijfer 1 of in 't Z. ?
Het brandofferaltaar
Voorhof van den tempel
Het heilige
Het heilige der heiligen
De burcht Antonia

personen, dat den veiligheidsdienst uitmaakte, moet zeer groot geweest zijn.
Flay. Josephus beweert, dat bij 't sluiten der poorten telkens 200 man dienst deden.
Het tempelgebied werd als heilig beschouwd. Het was streng verboden,
1

Hand. 4 : 1; 5 : 24, 26.
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den tempelberg met stokken, reiszakken, stoffige voeten te beklimmen, of daar
te spuwen. Ook bestaat een verbod om daar te komen met geld in een doek
geknoopt. De rabbi's, die tempelwaarts gingen, trokken hun schoeisel uit bij
de buitenste poort van den tempelberg. De Lenten waar duiven verkochtwerden,
bevonden zich voornamelijk op den Olijfberg. Maar blijkbaar beschouwden de
Sadduceen, die in Jezus' dagen het toezicht over den tempel hadden, den buitensten voorhof niet te heilig, om daar kooplieden en wisselaars toe te laten.
Dit zal dan geweest zijn in de zuilengalerij van Herodes geheel in het zuiden
van den voorhof. Jezus beschouwde dit echter wel als een ontheiliging. De
heidenen, die ook in den buitensten voorhof mochten komen, kwamen blijkbaar
met het doel aan den eeredienst deel te nemen. Zij mochten namelijk aan Israel's
God weliswaar niet den heiligen sikkel betalen, maar Loch we1 gelofte - en
vrijwillige offers brengen.

Groote bouwwerken
Het was niet alleen de tempel dien Herodes herbouwde.
Ook de burchten werden nieuw versterkt o.a. de burcht aan
den N.W. hoek des tempels, naar zijn eersten beschermheer
„Antonia" genoemd 1. In Cesarea, Samaria en Paneas bouwde
hij tempels voor den keizer. Ook buiten het Joodsche land
toonde hij een groote vrijgevigheid en bouwlust, o.a. bouwde
hij op Rhodos een tempel voor Apollo, op Chios een zuilenhal. Uit dit allies is te verklaren, dat hij Herodes „de Groote"
werd genoemd.

Herodes achterdochtig en wreed
Maar groot van karakter was hij niet. Uit naijver en vrees
voor zijn koninklijke waardigheid heeft hij vele moorden
bedreven ; niet alleen Hyrkanos en andere personen buiten
zijn famine, maar ook zijn naaste verwanten, o.a. zijne schoone
vrouw Mariamne en haar moeder, twee zijner zoons uit dit
huwelijk e.a. liet hij uit den weg ruimen. Met dezen wreeden
en achterdochtigen trek in zijn karakter komt de kindermoord
te Bethlehem 2 goed. overeen.
Samenzweringen
Nog een andere bijzonderheid uit het laatst van zijn leven
levert een merkwaardige parallel van Matth. 2. Herodes' broeder, Pheroras, die zich geheel door zijn vrouw, zijn schoonmoeder en zijn schoonzuster liet leiden, werd verdacht van
samenspanning tegen den koning. De koning vorderde van
het geheele Joodsche yolk den eed van trouw, maar zes duizend
Farizeen weigerden dien of te leggen. Toen de koning hen met
een geldboete strafte, betaalde de vrouw van Pheroras de boete
voor hen. Om dezen dienst te vergelden, voorspelden zij, dat
naar goddelijk raadsbesluit Herodes met zijn nageslacht de
heerschappij zou verliezen, welke dan op haar en Pheroras en
Zie boven. Hand. 21 : 34 en 40

2 Matth. 2 : 16 v.v.
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op hun kinderen zou overgaan. Den eunuch Bagoas voorspelden
zij, dat hij zou huwen en kinderen krijgen, wat een Messiaansch
wonder heette te zijn 1. Hier hebben wij een parallel van het
verhaal van de Wijzen uit het Oosten, die den nieuw geboren
koning der Joden zochten, waarop de Schriftgeleerden ook
met een Messiaansche voorspelling kwamen. Herodes liet nu
eerst de meest schuldigen der Farizeen enBagoas dooden. Pheroras
werd, buiten Herodes om, door een complot vergiftigd, om
Herodes' zoon Antipater aan de regeering te helpen. Deze,
die allerlei schelmstukken bedreven had, werd door zijn vader
gevangen genomen en kort voor diens smartelijken dood —
hij leed aan een vreeslijke ingewandsziekte, die ook naar buiten
uitbrak — in den kerker gedood. Toen Herodes zijn einde
voelde naderen, ontbood hij de voornaamste Joden te Jericho,
waar hij toen vertoefde, en deed hen daar in de renbaan opsluiten. Onder tranen bezwoer hij zijn zuster en zwager, dat zij,
na zijn dood, de renbaan door soldaten zouden doen omsingelen
en de gevangen genomen Joden met pijlen laten doorboren en
dan eerst zijn dood bekend maken. Dan zou er ten minste
rouw in het land zijn.
Kort daarop stierf hij, nadat hij nog zijn testament had
veranderd. Zijn zuster en zwager waren verstandig genoeg de
gevangen Joden weer vrij te laten.
Het testament van Herodes
In zijn testament benoemde Herodes zijn zoon Archelaiis
tot zijn eigen troonsopvolger — dus als koning 2
over Judea
en Samaria, diens broeder Filippus tot tetrarch van Golanitis,
Auranitis, Trachonitis, Batanea, Ulatta en Paneas (in het
N.O. van het Overjordaansche) 3 en Herodes Antipas tot tetrarch
van Galilea en Perea.
Dit testament moest door den keizer bekrachtigd worden
en de drie erfgenamen reisden naar Rome. Nu had Archelaiis
dadelijk na zijns vaders dood in Jeruzalem een opstand onderdrukt op zulk een wijze, dat de burgers hem een gezantschap
achterna zonden met de boodschap : wij wenschen niet, dat hij
koning over ons wordt 4 Toch bekrachtigde de keizer het testament, doch Archelaiis kreeg niet den titel van koning maar van
ethnarch. Daarmee werden vazalvorsten aangeduid, misschien
't best weer te geven met „onderkoning". De hoogepriester
had onder dezen titel de zorg en rechtspraak over alle Joden.
Ook Joodsche bestuurders in Alexandria droegen dien titel.
Zie ook II Kor. 11 : 32, waar de titel gedragen wordt door een
sheik. Herodes Antipas en Filippus kregen den titel van tetrarch
-

.

Volgens Jes. 56 : 3
Luk. 19 : 12 en 14.

1

2 Matth. 2 : 22

3 Vergel. Luk. 3: 1

4 Vergel.
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of viervorst. Hiermee werden oorspronkelijk aangeduid de
regenten van een vierde deel van een rijk (b.v. van een der vier
provincien van Thessalie), maar later, zooals hier, duidde het
den regent aan van een gedeeld rijk 1. De titel was niet zoo
hoog als „koning", maar waarschijnlijk bleef de koningstitel
sedert Herodes den Groote wel in den volksmond gebruikelijk 2
Herodes Agrippa I (en II) heeft zich later den koningstitel
weer weten te verwerven 3. Hierover beneden meer.

.

DE ROMEINEN

Terwijl Herodes' familieleden zich te Rome bevonden,
werd in het Joodsche land de rust bewaard door Romeinsche
legioenen. Maar de rust duurde niet lang. De Romeinsche veldheer waagde het, den tempelschat aan te spreken. Een opstand
was het gevolg, waarbij in Galilea een zekere Judas zich als
aanvoerder onderscheidde. Doch de Syrische stadhouder wist
de oproerlingen ten onder te brengen, deels door ze te verstrooien, deels door ze te kruisigen. De kruisstraf was voor
zulk een misdrijf niet ongewoon. Sedert Herodes den Groote
namen dergelijke onlusten hand over hand toe. Het was niet
alleen het verlangen naar vrijheid, dat daartoe dreef. Het zijn
religieus getinte, Messiaansche bewegingen : het yolk zag uit
naar het koningschap Gods, dat door den Messias gevestigd
zou worden.

Archelaus 4 v. Chr. —6 na Chr.
Archelaiis was slechts tien jaren ethnarch (4 v. Chr. tot 6 na
Chr.). Hij maakte zich door zijn willekeurig benoemen en
afzetten van hoogepriesters en zijn ongeoorloofde huwelijksverhoudingen steeds meer gehaat, zoodat de Joden hem opnieuw
bij den keizer aanklaagden. Augustus zette hem nu of en verbande hem naar Vienne aan de RhOne.
Procuratoren over Judea
Judea en Samaria werden een keizerlijke provincie, provincia
procuratoria. Quirinius, de Romeinsche stadhouder van Syrie,
moest toen een registratie invoeren voor de belasting. Onder
aanvoering van bovengenoemden Judas uit Galilea ontstond
ten gevolge daarvan een opstand, die echter spoedig gedempt
werd 4. Deze Judas, die thans den dood vond, geldt als de
stichter van de partij der Zeloten, waarover wij op bladz. 282 v.
nog handelen. — Quirinius stelde ook Annas (of Ananos) tot
hoogepriester aan. Hij was de schoonvader van Kajafas en
Matth. 14 : 1 ; Luk. 3 : 1 ; 3 : 19 ; 9 : 7 ; Hand. 13 : 1 ; hier wordt
overal Antipas tetrarch genoemd. 2 Van Archelaus Matth. 2 : 22 ; van
Antipas Matth. 14 : 9 ; Mark. 6 : 14-27 8 Agrippa I Hand. 12 : 1 ;
Agrippa II Hand. 25 :13 v.v.
4 Hand. 5 : 37.
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werd in 't jaar 14 of 15 weer afgezet. Zoo vinden wij hem telkens
met Kajafas in een adem genoemd 1.
Pontius Pilatus 26-36
De Romeinsche procuratoren, die Archelaiis opvolgden,
hadden Cesarea tot hun residentie, terwijl ze tijdens de groote
Joodsche feesten ter wine van de goede orde te Jeruzalem
vertoefden. In de evangelien wordt van hen alleen de vijfde,
Pontius Pilatus, genoemd. Zijn voorganger had kort na elkaar
drie hoogepriesters benoemd en afgezet, maar vond (omstr. 18)
in Jozef Kajafas den rechten man, die zoowel aan de wenschen
der Romeinen als aan die der Joden voldeed, en zijn ambt ook
gedurende de regeering van Pilatus behield 2 Deze Kajafas
was de schoonzoon van Annas, die als hoofd der dynastie
blijkbaar veel invloed behield. Pilatus heeft meermalen het
ongenoegen der Joden gewekt. Reeds dadelijk bij zijn optreden
deed hij, in afwijking van wat zijn voorgangers plachten te
doen, zijn soldaten Jeruzalem binnentrekken met de afbeelding van den keizer op de standaards onbedekt. Het had een
opstand der Jeruzalemsche Joden ten gevolge, die bloedig werd
onderdrukt. Hij nam ook gelden van den tempelschat, om
de kosten van een waterleiding te bestrijden. Het was een
provoceerende, anti-Joodsche houding. Dit zal in verband hebben gestaan met de verhoudingen te Rome. Hier had Tiberius
zich uit de staatszaken teruggetrokken en alles overgelaten
aan zijn vertrouwden commandant van de lijfwacht, Sejanus,
in hetzelfde jaar dat Pilatus als procurator naar Judea werd
gezonden ; 't jaar 26. Sejanus was een uitgesproken vijand der
Joden. Geen wonder dat Pilatus meende, dadelijk den Joden
te moeten iaten voelen, dat er met hem een nieuw regime voor
het Joodsche land was aangebroken. Het gevolg was, dat de
Joden herhaaldelijk in opstand kwamen, o.a. onder Barabbas,
die volgens Origenes in sommige handschriften Jezus Barabbas
genoemd wordt, zoodat reeds in den naam aanleiding zou
geweest zijn tot Pilatus' vraag : wien wilt gij dat ik u loslaat,
welken Jezus ? 3 Toen Pilatus eindelijk een schare Samaritanen
in de pan liet hakken, aan wie een profeet de heilige voorwerpen
wou toonen welke Mozes op den Gerizim verborgen heette te
hebben 4 kwam de legaat van Syrie tusschen beide en zond
Pilatus ter verantwoording naar Rome. De Syrische legaat
voerde nu het bestuur, totdat keizer Claudius bij zijn troonsbestijging, in 't jaar 41, met Judea en Samaria het gebied van
Herodes Agrippa I uitbreidde.
.

,

Luk. 3 : 2 ; Joh. 18 : 13-21 ; 18 : 24 ; Hand. 4 :6 2 Matth. 26 : 3,
57 ; Luk. 3 : 2 ; Joh. 11 : 49 ; 18 : 13 v.v. ; Hand. 4 : 6 3 Matth.
27 : 16 v.v. ; Mark. 15 : 7 v.v. ; Luk. 23 : 18 ; Joh. 18 : 40 4 Vergel.
Joh. 4 : 20.
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HET GESLACHT HERODES

Filippus 4 v. Chr. —34 na Chr.
In het N.O. van Palestina regeerde Filippus, niet te verwarren
met den man van Herodias : hij was gehuwd met Salome, haar
dochter. Hij vernieuwde de reeds door zijn vader verfraaide
stad Paneas en noemde haar naar den keizer of Caesar Cesarea
(Philippi 1). Hij stierf kinderloos in 34 na Chr.

Herodes Antipas 4 v. Chr. —38 na Chr.
Over Galilea en Perea regeerde Herodes Antipas van 4 voor
Chr. tot 38 na Chr. Hij wordt in den bijbel het meest genoemd,
steeds onder den naam Herodes 2 Hij heeft aan den westelijken
oever van het meer van Gennesaret Tiberias gebouwd en deze naar
den keizer Tiberius genoemde stad tot zijn hoofdstad gemaakt,
met een Grieksch paleis, en een Grieksche renbaan en Grieksche
gemeente-inrichting. Daar de stad ten deele op een oude begraafplaats was gebouwd, gold zij den Joden voor onrein. Tot in
de tweede eeuw was zij daarom hoofdzakelijk door heidenen
bewoond. Maar na een „reiniging" lieten er zich ook Joden neer
en werd zij zelfs een bekend middelpunt van Schriftgeleerden.
Herodes was oorspronkelijk gehuwd met een dochter van
den Arabischen vorst Aretas IV. Deze regeerde van 9 voor
tot 40 na Chr. Hij wordt genoemd II Kor. 11 : 32 v. Op reis
naar Rome verbleef Herodes te Jeruzalem bij zijn broeder
(Herodes zonder land ; volgens sommigen zou deze ook Herodes
Filippus geheeten hebben ; dit wordt afgeleid uit het verhaal
in de evangelien, waar Herodias de vrouw van Filippus wordt
genoemd ; maar dit kan ook een vergissing van den evangelist
zijn geweest). Hier vatte hij liefde op voor diens vrouw Herodias,
een dochter van Aristobulus, die een zoon was van Herodes
den Groote en Mariamne en dus uit het huis der Hasmoneers
(Maccabeen) stamde. Misschien ook uit deze overweging,
om daardoor des te meer recht op de geheele erfenis van
Herodes den Groote te kunnen laten gelden, bracht Antipas
Herodias er toe haar wettigen echtgenoot te verlaten en bij
zijn terugkeer uit Rome hem naar Galilea te volgen. De wettige
vrouw van Antipas vernam het en vluchtte naar haar vader
Aretas, die daarin aanleiding vond Antipas voortdurend door
zijn generaals te laten bestoken. Het was tegen deze zondige
verbintenis van Antipas met Herodias, dat Johannes de Dooper
zijn stem verhief 3 Hij werd volgens Flay. Josephus daarvoor
.

.

Matth. 16 : 13 ; Mark. 8 : 27 2 Matth. 14 : 1-6 ; Mark. 6 14-22 ;
8 : 15 ; Luk. 3 : 1; 3 : 19 ; 8 : 3 ; 9 : 7 en 9 ; 13 : 31 ; 23 : 7-15 ;
Hand. 4 : 27 ; 13 : 1 8 Matth. 14 : 3 ; Mark. 6 : 17 ; Luk. 3 : 19 ; Joh.
3 : 24.
1
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in Machaerus (Mukaur in Perea) gevangen gehouden en later
gedood. Maar volgens Markus waren de voornaamsten van
het rijk aanwezig op het geboortefeest van Antipas : dat zal
niet in een verwijderde grensvesting plaats gehad hebben. Ook
is het onwaarschijnlijk, waar volgens Flay. Josephus Antipas
in den Dooper een politiek gevaarlijk persoon zag (een partijganger dus van koning Aretas), dat hij hem dan in een grensvesting had gebracht, vanwaar ontvluchting gemakkelijk was.
Daarom is het meer waarschijnlijk, dat Johannes in Galilea
gevangen werd gehouden 1. De vijandschap tusschen Pilatus
en Herodes 2 kan ook een politieken achtergrond gehad hebben :
het streven van den laatste om over het geheele Joodsche land
de macht te krijgen. Toen in 37 keizer Tiberius gestorven was
en diens opvolger Caligula Herodes Agrippa I den koningstitel
gaf over het gebied van Filippus, wekte dit den naijver van Herodias, die dien titel ook begeerde voor haar man (Antipas).
Deze reisde nu met haar naar Rome, om ook voor zich den
koningstitel te vragen ; maar Agrippa zond Antipas een beschuldiging van verraad achterna. Deze viel in ongenade en werd
naar Lyon verbannen, waarheen Herodias hem volgde. Deze
jacht op den koningstitel maakt het waarschijnlijk, dat ook
politieke heerschzucht Antipas en Herodias tot elkaar heeft
gebracht.

Herodes Agrippa I 34-44
Agrippa ziet zich nu ook het gebied van Antipas toegewezen,
en, gelijk wij reeds zagen, in 41 daarbij Judea en Samaria.
Hij kreeg dus het gebied van Filippus in 34, dat van Antipas
in 38, Judea en Samaria in 41. Zoo bracht hij het bestuur over
hand, als in de dagen
geheel het Joodsche land weer in
van Herodes den Groote. Deze Agrippa had een zeer bewogen
Leven achter den rug. Hij was eigenlijk niet anders dan een
onbetrouwbare avonturier, maar hij wist de gunst van keizer
Caligula en later van keizer Claudius te verkrijgen. En hij wendde
die aan ten gunste van de Joden, toen Caligula bevel had gegeven, zijn beeld in den tempel van Jeruzalem op te richten ;
dit gebeurde nu niet. Daardoor en door zijn streven om de
wet streng te vervullen, waren de Joden Agrippa genegen ;
om hun gunst nog te versterken, liet hij Jakobus onthoofden
en Petrus gevangen nemen 3. Na een kort hevig lijden stierf
hij, volgens Flay. Josephus, terwiji hij spelen gaf voor den
Caesar en in een zilveren gewaad door het yolk voor een godheid werd verklaard. Lukas meldt bijna hetzelfde, alleen bier
was het bij een moeilijkheid met de Feniciers 4 Dat een vorst
voor een godheid werd gehouden was in het Oosten niets

een

.

Vergel. ook Matth. 11 : 2 en Luk. 7 : 17 v.v.
12 : 1-4 4 Hand. 12 : 19-23

1

2 Luk. 23 : 12 8 Hand.
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a
GEMMA AUGUSTEA
AUGUSTUS ALS OPPERGOD TUSSCHEN ANDERE GODEN

b — TIBERIUS ALS JUPPITER

PLAAT XV

PLAAT XVI

a — AUGUSTUS-TEMPEL TE ANCYRA (ANGORA)

b INSCRIPTIE TE DELPHI MET DEN NAAM VAN GALLIO
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bizonders. In Egypte bestond deze opvatting van de oudste
bekende tijden af. In Babylonia kwam het omstr. 2500 in
zwang. Zie beneden bij de Romeinsche keizers. De soldaten
waren den Joodschen vorst niet genegen en zoo besloot keizer
Claudius het Joodsche rijk nu onder een Romeinsch procurator
te stellen (44 na Chr.).
Herodes Agrippa II 48-100
Een klein deel van het rijk was echter reeds in 41 door Claudius aan een broeder van Agrippa I gegeven. Toen deze broeder
in 48 stierf, kwam zijn rijk aan den zoon van Agrippa Y n.l.
Herodes Agrippa II, die in 53 daarvoor in de plaats het vroegere
gebied van Filippus (iets uitgebreid) kreeg, waarbij Nero later
nog meer stukken voegde. Deze Herodes Agrippa II had het
oppertoezicht over den tempel te Jeruzalem en het recht hoogepriesters aan te stellen, waarvan hij een ruim gebruik maakte.
Men kan hem noemen het wereldlijk hoofd der Joodsche
gemeente. Zijn zuster Berenice, weduwe geworden, woonde
bij hem in. Dit gaf tot ergerlijke geruchten aanleiding 1. Later
is deze schoone Jodin Titus naar Rome gevolgd en gedroeg zich
reeds als keizerin, maar Titus zond haar op den wensch van
zijn vader weg. Een waardige zuster van Berenice was Drusilla,
die -met den koning van Emeza gehuwd (om harentwil had
deze zich laten besnijden), door Felix verleid werd, haar man
te verlaten. Dit werpt een helder licht op de toespraak, die
Paulus tot Felix richtte 2 Agrippa II stierf in het jaar 100.
Sedert dien heeft geen Herodes meer over een deel van het
Joodsche land geregeerd.
Wij hebben dus vier Herodessen ontmoet, die in het N.T.
genoemd worden : Herodes de Groote bij de geboorte van
Jezus ; Herodes Antipas bij het optreden van Jezus, den moord
op den Dooper, het proces tegen Jezus ; Herodes Agrippa I
bij de terechtstelling van Jakobus ; Herodes Agrippa II bij
het rechtsgeding van Paulus.
,

.

PROCURATOREN OVER JUDEA

Wij zagen, hoe de keizer in het jaar 44 bijna het geheele
Joodsche land weer onder een Romeinschen procurator stelde.
Cuspius Fadus

De eerste, die deze waardigheid bekleedde, niet in den
bijbel genoemd, was Cuspius Fadus die den opstand van Theudas
met kracht onderdrukte. Deze Theudas wordt in de rede
van Gamaliel genoemd, als voorbeeld hoe een niet door God
gewerkte beweging van zelf verloopt 3. Maar Gamaliel moet
1
2

Agrippa II en Berenice komen voor in Hand. 25 : 13, 23 ; 26 : 30.
Hand. 24 : 24 v. 3 Hand. 5 : 36

Inleiding tot den Bijbel II
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die rede een vijftien jaren voor den opstand van Theudas,
nog voor de bekeering van Paulus, hebben gehouden. Dat wet
dezelfde Theudas bedoeld is, blijkt uit de woorden : dat hij
beweerde iemand van beteekenis te zijn. Theudas wilde n.l.,
evenals de Israelieten in Jozua's tijd, met zijn volgers droogvoets door de Jordaan trekken. Flay. Josephus noemt hem
, een „tooverkunstenaar". Maar dan heeft Lukas zich vergist
door Gamaliel zoo te laten spreken ; een ongezocht bewijs, dat
naar antiek gebruik de redevoeringen door den historieschrijver
zelf werden uitgewerkt.
Tiberius Alexander
Onder den tweeden procurator, Tiberius Alexander, die,
van Joodsche afkomst, een apostaat en daarom bij de Joden
gehaat was, heerschte hongersnoodl. Hij trachtte de partij
der Zeloten te vernietigen, maar verergerde daardoor den toestand.
Ventidius Cumanus
Onder den derden procurator, Ventidius Cumanus, wordt
het steeds woeliger. Er hebben telkens opstanden plaats. Samaritanen dooden Joodsche feestgangers. Dit heeft een volslagen
oorlog tegen Samaria tengevolge. Maar de procurator steunt
de Samaritanen en verstrooit de Joden. Op een aanklacht der
Joden zendt de Syrische stadhouder den procurator ter verantwoording naar Rome.
Felix

Dan komt Felix, een broeder van den vrijgelatene Pallas,
die als gunsteling van keizer Claudius oppermachtig aan het
keizerlijke hof heerschte. Felix, die de macht van een vorst
maar het hart van een slaaf bezat, wilde de Joden voor zich
winnen en nam daarom Drusilla, de jongste dochter van Agrippa
I, tot vrouw (zie boven). Maar de wanordelijkheden en opstanden, o.a. van de Sikariers („bandieten", eigenlijk dolkmannen),
onder aanvoering van een Egyptenaar 2 namen toe. In Cesarea
streden Syriers en Joden om gelijke rechten, daar de Joden
het burgerrecht der Hellenen niet erkenden. Beschuldigd
door de Joden, wordt Felix naar Rome teruggeroepen. Om.
de Joden nu gunstig voor zich te stemmen, laat hij Paulus gevangen 3
,

.

Festus

Op Felix volgt Festus, die van goeden wille was, maar niet
kon verhinderen, dat de Sikariers in aantal toenamen.
1

Hand. 11 : 28

2 Hand. 21 : 38

3 Hand. 24 : 27
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Albinus
•
Zijn opvolger Albinus beschouwde zijn ambt alleen als een
bron van inkomsten. In de straten van Jeruzalem streden de
hoogepriesterlijke families met elkander om het hoogepriesterschap en met de lagere priesters om de tienden. Twee afstammelingen van het koninklijke huis trokken met troepen vrijbuiters rond. In dezen onrustigen tijd werd eindelijk de tempel
voltooid (63).
Gessius Florus
Ten slotte barstte onder Gessius Florus, die in 64 als procurator in Judea kwam, de reeds lang dreigende en nog steeds
onderdrukte algemeene opstand los. Hij was de onbekwaamste
van alle stadhouders, die de Joden op allerlei wijzen prikkelde
en verbitterde. Van het zuiden uit begon de opstand, terwijl
de diaspora, die het onzinnige van die poging inzag, rustig
bleef. Jeruzalem viel in de handen der opstandelingen. In
Galilea wordt door Flay. Josephus over de Joodsche troepen
het bevel gevoerd. Door het geheele land trekken benden rond,
en het oproer wordt algemeen. De Syrische legaat Cestius
Gallus snelt toe en ofschoon de Romeinen moordend en plunderend tot voor Jeruzalem komen, trekt hij plotseling terug ;
doch de oneenigheid tusschen de drie groepen van Zeloten
maakte het onmogelijk de Joodsche legermacht tot een eenheid
te organiseeren. Nu zendt Nero T. Flavius Vespasianus en diens
zoon Titus als opperbevelhebbers naar het Joodsche land (67),
met een leger van 60.000 man. Met groote inspanning veroveren
zip de eene stad na de andere en bezetten begin 68 de plaatsen
ten Z. en ten N. van Jeruzalem. terwijl hier binnen de muren
de hevigste partijtwisten woeden.
Zacharia, de zoon van Baruch of Barischaeus, wordt aangeklaagd van verraad : hij zou gepoogd hebben, Jeruzalem aan Vespasianus in de hand te spelen.
Ofschoon hij na gerechtelijk onderzoek werd vrijgesproken, werd hij toch
door twee Zeloten midden in den tempel gedood. Deze geschiedenis is van
belang voor de uitlegging van Matth. 23 : 35 en Luk. 11 : 51. Sommigen meenen, dat hier deze Zacharia is bedoeld : dan kan dit woord niet van Jezus zelf
zijn en is het later toegevoegd, als uitwerking van Jezus' strafrede. Nu is het
opmerkelijk, dat Lukas niet de toevoeging heeft : „de zoon van Baruch". Er is
daarom grond voor het vermoeden, dat deze woorden niet van Jezus zijn.
Maar dan is er niet het minste bezwaar de uitspraak zelf aan Jezus toe te schrijyen. Integendeel, op verschillende gronden is het aannemelijk, dat hier bedoeld
is Zacharia, de zoon van Jojada, van wien II Kron. 24 : 20-22 verhaald
wordt, dat hij in den tempel is gedood. Abel is de eerste, wiens moord in het
O.T. wordt gemeld. In den Hebreeuwschen bijbel is II Kron. het laatste
boek : zoo is Zacharia de laatste,van wiens gewelddadigen dood het O.T. spreekt.
VAL VAN JERUZALEM

De dood van Nero brengt stilstand in de Romeinsche oorlogsvoering. Eerst Juni 69 trekt Vespasianus tegen Jeru-
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zalem op. Maar weer wordt de strijd onderbroken, omdat
Vespasianus tot keizer wordt uitgeroepen. In het voorjaar
van 70 voert nu Titus van drie zijden zijn legioenen tegen
Jeruzalem aan, dat van Mei tot September belegerd wordt en
eerst als het geheel uitgehongerd is, na een uiterst verbitterden
strijd, zich overgeeft. De tempel van Herodes gaat in vlammen
op. In den aanvang van het beleg begenadigde Titus ieder,
die de stad verlaten wilde. Toen deze welwillende houding
geen uitwerking had en de Joden halsstarrig zich bleven verzetten, trad Titus met groote gestrengheid op, zoodat gevangenen
bij honderdtallen in het gezicht der stad gemarteld en gekruisigd werden. Misschien heeft de gemeente der Christenen
van de aanvankelijk welwillende houding der Romeinen gebruik
gemaakt. Eusebius vertelt althans, dat de Christenen, voor
de insluiting, in gehoorzaamheid aan een „woord des Heeren"
naar Pella in het Overjordaansche gevlucht zijn. Hierop heeft
Luk. 21 : 20-24 betrekking. Het is wel zeker — het blijkt
uit een vergelijking met Matth. 24 : 15-22 en Mark. 13:14-20
dat voor niet-Joodsche lezers dit gedeelte van Jezus' rede
beknopter en duidelijker is gemaakt, en met de verwoesting
van Jeruzalem rekening is gehouden.
Nog tot 73 hebben de Romeinen in Palestina gestreden,
voor het geheele land tot rust was gebracht. Titus hield echter
reeds in 71 een schitterenden triumftocht in Rome, waarvan
de boog van Titus nog de herinnering bewaart. Op dezen boog
komen afbeeldingen voor van de voorwerpen die Titus buit
had gemaakt o.a. van den gouden kandelaar met zeven armen,
die in het heilige van den tempel had gestaan.
De Joden hadden nu voor goed alle vrijheid verloren, en
met alle bevoorrechting was het uit. Toch hadden zij nog een
tijdlang de hoop zich van de vreemde overheerschers vrij te
kunnen maken. Onder Trajanus, toen deze de handen vol had
met den strijd tegen de Parten, hadden van 115 tot 117 bloedige
opstanden der Joden in Egypte en Cyrene plaats, evenals op
Cyprus en in Mesopotamia. En Jochanan ben Zakkai stichtte
in dien tijd een nieuwe school van schriftgeleerden te Jamnia
(in het land der Filistijnen). En toen keizer Hadrianus omstreeks
130 de besnijdenis verbood en in Jeruzalem een heidensche
kolonie wilde vestigen, brak in 132 opnieuw in het Joodsche
land een opstand uit, waarbij de naam van Barkochba als val.
schen Messias een algemeene bekendheid verwierf. Aan een
der bekwaamste veldheeren van Hadrianus, aan Julius Severus,
gelukte het in 135 den opstand te onderdrukken. Vele Joden
werden als slaven verkocht. Jeruzalem werd een Romeinsche
kolonie onder den naam Aelia Capitolina. Op de plaats, waar
eens de Joodsche tempel had gestaan, werd nu een tempel
opgericht voor Juppiter Capitolinus, en daarin stond waar-
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schijnlijk een standbeeld van Hadrianus. Het was den Joden
op doodstraf verboden, het stadsgebied te betreden. Hiermee
was ook het laatste vleugje van een zelfstandig volksbestaan
verdwenen.
Maar daarom ging het Joodsche yolk nog niet te gronde. Al
was de tempel weg, al was de zelfstandigheid verloren, de wet
met hare voorschriften bestond nog en bleef bestaan. Het was
de verdienste der Farizeen tegenover het Joodsche yolk geweest,
dat zij den nadruk hadden verlegd van den tempeldienst naar
de ritueele geboden, die overal, ook buiten het heilige land,
onderhouden konden worden, zooals besnijdenis, sabbatsviering, spijsgeboden, reinigingsvoorschriften, dagelijksche gebeden : al de bepalingen, die ook heden nog den Jood van anderen
onderscheiden. Na de catastrophe van het jaar 70 traden de
Farizeen met des te meer kracht op, om door het onderhouden
van de wet het yolk als het uitverkoren yolk bijeen te houden,
al was het over alle landen verstrooid. Een tijdlang bloeide
daarnaast de apocalyptiek, de verwachting van het verlossend
wereldgericht. Maar naarmate die zich meer met vreemde
bestanddeelen vermengde, traden de leiders er krachtiger tegen
op. Bij den laatsten opstand had zij haar beteekenis al verloren.
De onderhouding der wet was en bleef nu het eenig kenmerk
van het Jodendom.
II --- HET ROMEINSCHE WERELDRIJK
In wat wij tot nu toe behandelden, is reeds herhaaldelijk
sprake geweest van keizers en stadhouders. Voor het rechte
begrip ook van de verhoudingen in Paulus' tijd is het noodig,
een blik te slaan op het Romeinsche wereldrijk.
HET WERELDRIJK

Omstreeks het jaar 50 van onze jaartelling had Rome geheel
Zuid-Europa, het westelijk deel van Azie en de Noordkust van
Afrika onder haar bestuur gebracht. De grenzen van dit rijk
werden in het westen gevormd door den Atlantischen Oceaan ;
in het noorden door de Trent, den Rijn, de Donau, de Zwarte
Zee en den Kaukasus ; in het oosten door den bovenstroom
van den Eufraat en een meer of minder onzekere lijn die vandaar
tot de Roode Zee liep ; in het zuiden door de Afrikaansche
woestijn. In al deze landen droeg een staatsinrichting, op een
bewonderenswaardig rechtstelsel gebouwd, zorg voor orde
en welvaart. Een omgangstaal maakte het onderling begrijpen
gemakkelijk. Groote heerbanen van oost naar west en van
noord naar zuid bevorderden het verkeer. De algemeene vredede pax Romana —, die den Janustempel deed sluiten, nadat
hij eeuwen als oorlogssymbool had opengestaan, gaf een gevoel
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van veiligheid en rust. De handel bloeide en wel als vrijhandel
in het geheele rijk. De rijke cultuur van het Grieksche oosten
verbreidde zich over het Latijnsche westen en bracht kunst
en wetenschap tot nieuwe ontwikkeling. Tegelijk heerschte
er een groote vrijheid van gedachte-uiting en van godsdienst,
daar ieder yolk zijn eigen goden en zijn eigen eeredienst behouden
mocht. Zoo was in de landen rondom de oude wereldzee het
gouden tijdperk aangebroken, al bleef het rijk „een kunstige
verbinding van eenheid en veelvormigheid". En zoo was ten
deele de droom van Alexander werkelijkheid geworden.
D E KEIZ ER

Sedert 31 voor Chr. regeerde over dit uitgestrekte gebied
een persoon, die wel geacht werd de eerste dienaar van den
staat te zijn, maar aan wien de soldaten hun krijgseed (sacramentum) moesten afleggen. Ofschoon voor den vorm de Senaat
nog een aantal waardigheden bezat, was door het feit van den
krijgseed de keizer — verbastering van den eigennaam Caesar —
feitelijk alleenheerscher.
Octavianus Augustus 31 v. Chr. —14 na Chr.
In den regel wordt als eerste keizer Octavius of Octavianus
genoemd, hoewel men ook Julius Caesar als den eerste kan
beschouwen. Octavianus was een groot staatsman, die zich
het wereldrijk van Alexander den Groote tot ideaal stelde.
Hij had de merkwaardige gewoonte, om wat hij over de politiek
wilde zeggen, zelfs tot zijn vrouw, eerst op te schrijven. Deze
overdreven voorzichtigheid kon Licht tot onwaarachtigheid
Leiden. Hij was ook zeer bijgeloovig, zoodat de astrologie hem
in haar ban had en hij zich onder een gelukkig gesternte, den
steenbok, geboren waande. Daartegenover stond een sterk
plichtsbesef en een uitgesproken kunstzin. Hij bezat ook een
bijzondere gave, om de menschen voor zich te winnen en bij
intuitie gevoelde hij, hoever hij kon gaan. De gevoeligheden
van het Romeinsche yolk wist hij te ontzien. Zoo herstelde hij
oogenschijnlijk de republikeinsche vormen, toen hij alleenheerscher werd. Hij liet zich namelijk in het jaar 31 voor een
jaar tot consul benoemen en liet die benoeming telkens herhalen.
Toen hij op die wijze de alleenheerschappij aanvaardde, noemde
hij zich naar zijn adoptief-vader : Gajus Julius Caesar Octavianus. Op 13 Jan. 27 ontving hij daarbij van den Senaat den
eeretitel Augustus (Grieksch Sebastos 1), d.i. de verhevene, de
doorluchtige ; of nog juister : de bovenaardsche, de verheerlijkte. De bijnaam Caesar en de titel Augustus, Imperator
Caesar Augustus, was de trotsche naam, dien al zijn opvolgers
Daarom noemde Herodes de Groote de herbouwde stad Samaria naar
hem „Sebate" ; heden nog Sebastije.
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voerden. Het is evenwel gewoonte geworden, in het bijzonder
Octavianus met den naam Augustus aan te duiden. Zoo komt
hij ook voor Luk. 2 : 1. In het jaar 23 legde hij het consulaat
neer, omdat hij niet jaren aaneen het hoogste ambt kon bekleeden. Toen verleende de senaat hem voor zijn leven de stadhouderlijke macht buiten Italie en de bevoegdheid van een
volkstribuun binnen Italie, waardoor dus ook weer naar den
vorm de republikeinsche instellingen bewaard bleven.
Zijn vast politiek beginsel was het Romeinsche wereldrijk
niet uit te breiden, geen avonturen toe te laten in de wouden
en wildernissen van de grensgebieden, en binnen de grenzen
den vrede te bewaren en de verschillendelanden tot ontwikkeling
te brengen. Op deze wijze bracht zijn krachtig, beleidvol optreden den wereldvrede, zoodat men sprak van den Augustusvrede
en de senaat in 13 v. Chr., toen Augustus uit Spanje en Gallie
terugkeerde, besloot een altaar op te richten voor Pax Augusta,
de godin van den Augustusvrede, het vrede-altaar, Ara Pacis.

Keizer-vereering
Het is bij de toenmalige opvattingen echter ook te begrijpen,
dat Augustus zelf hoog werd vereerd met goddelijke eer. Reeds
van Julius Caesar was te Efeze in een volksbesluit van het
jaar 48 v. Chr. verklaard, dat hij was „de van Ares stammende
God op aarde en algemeene Heiland voor het menschenleven".
De oud-Egyptische gewoonte, om in den koning de incarnatie
te zien van de godheid, was sedert Alexander den Groote ook
voor Grieksche heerschers gebruikelijk geworden. Nu werd
het toegepast op de Romeinsche veroveraars. In een eeredecreet der Klein-Aziatische steden van het jaar 9 voor Chr.
werd keizer Augustus de Soter, de Heiland, genoemd en zijn
geboortedag heette het begin der vreugdeboodschappen (evangelia). Wanneer de evangelisten hun prediking van Jezus de
vreugdeboodschap bij uitnemendheid noemen en wanneer
Paulus Jezus Christus herhaaldelijk met nadruk den Heiland
noemt, dan ligt daarin zeker ook een positie-nemen tegen de
keizervereering. In een decreet van Halicarnassus enkele jaren
na het genoemde eeredecreet, wordt Augustus genoemd :
„de Vader des Vaderlands, Zeus Patrons en Heiland van het
geheele menschelijke geslacht, wiens beleid aller gebeden niet
alleen vervulde, maar zelfs overtrof". Het yolk noemde Augustus
den zoon van Apollo, en er moet een standbeeld zijn geweest,
waarin hij als keizer met de attributen van Apollo, dus als godheld, wordt voorgesteld. Augustus zelf stelde ook Apollo —
meer dan Jupiter — in het middelpunt der vereering, deels
omdat Apollo in verband gezien werd met zijn geslacht, het
Julische huis •; deels omdat de keizer de overwinning bij Actium
ook aan Apollo toeschreef, daar een oude Apollo-tempel de
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landtong van Actium beheerschte ; maar vooral omdat Apollo,
de zonnegod, den vrede symboliseerde als beschermheer van
kunst en letteren. Er is echter ook een gesneden onyx (de gemma
augustea) in het Weener hofmuseum, waarop Augustus tusschen andere goden in wordt afgebeeld als Juppiter, met den
adelaar van de godheid aan zijn voeten 1. In het Vaticaan te
Rome bevindt zich een beeld van keizer Tiberius als Juppiter 2
In verschillende steden had men aan den keizer tempels
gewijd, die door den provincialen raad waren opgericht 3.
Deze steden droegen in Klein-Azie den eeretitel van „tempelbewaarster" of „tempelhoedster" (een naam die Hand. 19 : 35
aan de stad Efeze wordt gegeven om den Artemis-tempel,
dien zij bezat ; de Staten-Vertaling gebruikt hier het woord
„kerk" voor den afgodstempel, een woord dat zij nergens
elders in haar vertaling gebruikt ; wel een opzettelijke afkeuring
van het heerschende kerkbegrip). De titel werd door een
bijzonder senaatsbesluit verleend en vernieuwd 4.
Aan de Joden was toegestaan, naar eigen godsdienstige voorschriften te Leven. Daarom waren zij van de keizervereering
vrijgesteld. Dit kwam ook den Christenen ten goede, daar
zij waarschijnlijk nog tot Domitianus' tijd voor een Joodsche
secte golden.
Sedert Augustus is de titel „Reiland van het geheele menschengeslacht" met het Romeinsche keizerschap verbonden gebleven,
al werd het meer en meer louter hone titulatuur. Zoo was hij,
die de Republiek heette hersteld te hebben, niet slechts alleenheerscher maar wereldheiland geworden ! Op zijn sterfbed,
zoo vertelde men elkander later spottend, vroeg hij zijn vrienden
die hem omringden, of hij zijn rol goed had gespeeld, en verzocht hen om applaus . . . .
.

Tiberius

14-37
Hij werd opgevolgd door zijn stiefzoon Claudius Nero
T i b e r i u s (14-37 na Chr.), die reeds sedert 13 mederegent was. Tiberius was een krachtig vorst, die met groote
staatsmanskunst regeerde. Meer dan zijn voorganger wijdde
hij zijn aandacht aan de provincien van het groote rijk. Maar
hem ontbrak de minzaamheid en innemendheid van zijn voorganger. Gesloten en wantrouwend van aard, vond hij in zijn
omgeving niet dan tegenstand en intrigue. Daarom trok hij
zich in 26 op het eiland Capri terug, waar hij zijn laatste !evensjaren in eenzaamheid heeft doorgebracht. De regeering liet
hij over aan Sejanus, prefect der garde. Diens verraad en val,
in het jaar 31 na Chr., gaf Tiberius aanleiding tot een vreeseZie plaat XVa 2 Zie plaat XVb 3 Zie plaat XVIa, Augustustempel
te Ancyra (Angora) 4 Zie over „Asiarchen" de aant. op bl. 248.
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lijk wraakgericht. De vereenzaamde als de god Juppiter . . . .
Het was in dezelfde dagen, dat Judas Jezus verried en deze
aan het kruis voor zijn vijanden bad . . . . Rome heeft Tiberius
na 26 niet weergezien. Hij overleed, eenzaam en verlaten, misschien vermoord tijdens een plotselinge ziekte, Maart 37. Het
ongunstig oordeel over zijn karakter en de verhalen van zijn
geraffineerde uitspattingen op Capri moeten aan laster van
de hofkliek worden toegeschreven. Tijdens de regeering van
Tiberius trad Johannes de Dooper op, was Pontius Pilatus
stadhouder van Judea en werd Jezus gekruisigd 1. Te zijner
eer heeft Herodes Antipas ook de nieuwe hoofdstad van Galilea
Tiberias genoemd.

Caligula 37---41
Tiberius werd opgevolgd door Gajus Caesar, die omdat
hij reeds als knaap de soldatenlaarzen (caligae) gedragen had,
bij de soldaten den bijnaam Caligula — soldatenlaarsje —
droeg. En als zoodanig is hij in de geschiedenis bekend geworden. Hij begon zijn regeering op de beste wijze, maar al spoedig
vertoonde hij zich in zijn ware gedaante als den gewetenloozen,
wreeden, half waanzinnigen tiran. In een jaar tijds wist hij
door zinnelooze uitspattingen het door Tiberius gespaarde
fortuin van ongeveer 270 millioen gulden te verkwisten. Toen
werden drukkende belastingen opgelegd en liet hij rijke goederen verbeurd verklaren. Hij stelde voor zijn eigen persoon,
als voor een God, een afzonderlijk priestercollege in, aan welks
hoofd hij zichzelf plaatste en waarin hij ook zijn lievelingspaard
opnam ! Terwijl de eerste drie Juliers, zooals dit keizergeslacht
naar den eersten vertegenwoordiger (C. Julius Caesar) wel
genoemd wordt, den Joden welgezind waren geweest en hun
allerlei voorrechten hadden geschonken, begon Caligula een
anti-Joodsche politiek te voeren. In Alexandria werden door
den stadhouder Flaccus de synagogen door standbeelden en
afbeeldingen van den keizer ontwijd, zoodat de talrijke Joden,
diep beleedigd, in verzet kwamen. Een vreeselijke vervolging
was hun straf. In Jeruzalem trachtte Caligula ook zijn beeld
in den tempel opgericht te krijgen, wat Herodes Agrippa I
nog wist te verhinderen ; maar eerst door den dood van den
„vervolger" werd het voor goed voorkomen 2. Bij de Joden
moest Caligula door zijn optreden de herinnering aan den OudTestamentischen Anti-Christ, Antiochus Epiphanes, wel wakker
roepen. Ook begunstigde hij te Rome de Isis-mysterien, die
daar sinds een eeuw bekend waren, maar wegens het daarmee
Luk. 3 : 1. Tertullianus (omstr. 200) vermeldt het ongeloofwaardig
bericht, dat Tiberius onder den indruk van hetgeen Pilatus hem had
vertelri, Christus onder de Romeinsche godheden wilde doen opnemen 1
2
Sommigen hebben H Mess. 2 :4 hiermee in verband gebracht,
1
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gepaard gaand zedenbederf eerst door den Romeinschen
Senaat met groot misnoegen waren aangezien. Zie bladz. 299 v.
In het jaar 41 werd Caligula door sluipmoord uit den weg
geruimd. De senatoren wilden de republiek herstellen, maar
het yolk en het leger waren daartegen. Bij het doorzoeken
van de keizerlijke vertrekken, na den moord op Caligula, vonden de gardesoldaten (de praetorianen) achter een gordijn
verscholen een oom van Caligula, Tiberius Claudius Caesar,
die zich daar uit vrees verborgen had. Met vreugdegejuich trokken zij hem te voorschijn en drongen hem het keizerschap op.
Claudius 41 —54
C 1 a u d i u s, die van 41 tot 54 heeft geregeerd, was goedhartig maar ook vreesachtig en zwak van aard. Hij miste alle
zelfstandigheid. Zijn dienaren, vrijgelaten slaven, voerden met
de keizerin Messalina de teugels van het bewind. Bekend was
onder hen de vrijgelatene Pallas, broeder van den Joodschen
stadhouder Felix. Claudius schikte zich in alles naar hun wil
en was tevreden, wanneer hij zich rustig aan zijn oudheidkundige
nasporingen kon wijden. Om de waardigheid van het keizerschap
op te houden, voerde hij een soort van oostersche hofhouding
in, die onder latere keizers nog werd uitgebreid. Onder zijn
regeering ging het edict tegen de Joden uit, 49 na Chr., waarvan
Hand. 18 : 2 gesproken wordt. Suetonius, die hiervan melding
maakt, spreekt ook van een zekeren Chrestus, die de Joden
in onrust bracht. Waarschijnlijk heeft hij bier de Christenen
op het oog, en is hij, die 50 jaren later schreef, niet goed op de
hoogte. In elk geval blijkt wel, dat Claudius de anti-Joodsche
politiek van zijn voorganger voortzette. Eindelijk liet hij zijn
gemalin Messalina, die zich aan de grofste uitspattingen overgaf
en in zijn afwezigheid zich met een jong Romein had laten
trouwen, ter dood brengen. Daarna sloot hij een huwelijk
met zijn schoone nicht Julia Agrippina, die uit een vorig
huwelijk een zoon, Nero, medebracht.
Agrippina was een trotsche, heerschzuchtige vrouw, die
alles in het werk stelde, om haar zoon op den keizerlijken troon
te plaatsen. Seneca, de Stoische wijsgeer, tevens bankier, multimillionnair, en Burrus, de praefectus praetorii, commandant
met uitgebreide bevoegdheid, werden met de opvoeding van
den elfjarigen Nero belast. Zij wist te bewerken, dat Nero door
den keizer als zoon aangenomen en met des keizers dochter
in den echt verbonden werd. Om alle gebeurlijkheden te voorkomen, liet zij daarop, naar gemompeld werd, den keizer door
vergift ombrengen (54 na Chr.).
Nero 54-68
N e r o Claudius Caesar was nog geen 17 jaren oud, toen
hij zijn stiefvader in de regeering opvolgde. In het begin hield
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hij zich trouw aan den raad van Burrus en Seneca. Hij betoonde
zich zachtmoedig, weldadig en alleen op het hell van het yolk
bedacht. Maar de hofkliek bedierf hem. Zij bevorderde zijn
neiging tot losbandigheid, en bewonderde zijn talenten als
kunstenaar. Zoo dwaalde hij spoedig af. Zijn eerste moord was
de vergiftiging van een stiefbroeder, die meer rechten op den
troon kon doen gelden dan hij. Sedert dien tijd (55) werd hij
van de eene misdaad tot de andere gedreven en gaf hij zich aan
de grootste uitspattingen over. Op aanstoken van zijn minnares
liet hij zijn moeder en daarna zijn wettige vrouw vermoorden
(59). Ofschoon deze beroepen als eerloos golden, trad Nero
als wagenmenner, tooneelspeler en danser voor het yolk op
en moedigde de grofste onzedelijkheid aan. In het jaar 62 stierf
Burrus. Seneca werd van de staatszaken verwijderd en verkreeg
later, in het jaar 65, toen hij van verraad beschuldigd werd,
van den keizer de gunst zichzelf te mogen dooden. Sedert
Burrus en Seneca van het tooneel verdwenen waren, begon
het despotisme van Nero, waardoor hij zich in de wereldgeschiedenis den meest beruchten naam heeft verworven. Bij
het yolk, dat zijn feesten toejuichte, behield hij nog lang een
goeden naam. Maar dit werd ook anders door den brand, die
in 64 de stad Rome teisterde en van de 14 wijken der stad
slechts vier onbeschadigd liet. Nero's tegenstanders verbreidden
het gerucht, dat hij zelf den brand had aangestoken. En toen
hij in de plaats van het oude, bochtige Rome een prachtige
stad deed herrijzen, werd dat gerucht ook gretig geloofd. Om
de schuld geheel van zich af te wijzen, beschuldigde hij een
volgens de Romeinen Joodsche secte, die alle gemeenschap
met hen ontweek en daarom gehaat was, en onder den naam
van Christiani bekend stond, dat zij den brand had aangestoken. Zij worden hier wel van de eigenlijke Joden onderscheiden,
maar toch nog als een Joodsche secte beschouwd. Nero liet
eenige Christenen gevangen nemen en pijnigen. Op grond
van de hun afgeperste bekentenissen 1 werden hun overige
geloofsgenooten gevangen genomen en op afschuwelijke wijze
ter dood gebracht. Een deel hunner liet hij in de huiden van dieren
hullen en door honden afjagen en verscheuren • anderen werden
aan het kruis geslagen : zoo zou Petrus, met het hoofd omlaag,
den dood hebben gevonden ; en Paulus zou zijn onthoofd 2
;

Dit vertelt Tacitus, die een 50 jaren later schreef. Zijn bericht is niet
volkomen duidelijk. Sommigen twijfelen, of er inderdaad verband is geweest tusschen den brand van Rome en de vervolging der Christenen.
Hun bekentenis zou alleen betrekking hebben gehad op hun geloof. Zij
worden niet als brandstichters veroordeeld, maar als haters van de
menschheid. 2 Dat Paulus, als Romeinsch burger, in dezen tijd zou zijn
onthoofd, bericht Tertullianus (± 200). Sommigen meenen, dat hij niet meer vrij
is gekomen na het proces te Rome. Anderen stollen zijn dood eerst in 67.

1
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weer anderen werden, met pek bestreken, bij de voorstellingen, welke Nero in zijn tuinen aan het yolk gaf, Tangs
de paden geplaatst en bij het invallen van de duisternis als
fakkels verbrand. Hiermede waren de Christenvervolgingen
begonnen, die, nu nog plaatselijk en gevolg van persoonlijke
willekeur, straks in de tweede eeuw stelselmatig zouden plaats
vinden. Maar daarmede kon Nero de gunst van het yolk niet
koopen. Samenzweringen bedreigden zijn leven en ten slotte
brak een soldatenoproer los, waarvoor Nero eerst wel vluchtte,
maar dat hij toch niet meer ontloopen kon. „Welk een kunstenaar gaat in mij verloren !" riep hij wanhopig uit. Toen hij
zich ontdekt zag, sloeg hij de hand aan eigen leven en stierf,
Juni 68, 32 jaren oud, als de laatste afstammeling der Caesars
(der Juliers) in de geadopteerde lijn. Onder het yolk ontstond
het gerucht, dat hij niet gestorven was, maar zich schuil hield
en nog terug zou keeren. Misschien is hierop een toespeling
te vinden in Openb. 17 : 16. Zie beneden onder Openb. van
Joh. bl. 394 v.
Galba Otho Vitellius 69

De door de soldaten tot keizer uitgeroepen stadhouder van
Spanje, de oude veldheer G a 1 b a , nam eerst het bestuur
in handen. Door zijn zuinigheid verloor hij alien invloed.
Otho trad als tegencandidaat tegen hem op. In Jan. 69 stierf
Galba, na zeven maanden geregeerd te hebben. Otho nam
de regeering over, maar de Duitsche legioenen wilden V i t e 1lius tot keizer. Otho werd verslagen en beroofde zich in
April van datzelfde jaar van het leven. En Vitellius trok onder
allerlei uitspattingen naar Rome op. Hier maakte hij zich verachtelijk door zijn zwelgpartijen.
Vespasianus 69-79
De oostersche legioenen begonnen een nieuwen opstand
en riepen den krachtigen veldheer Titus Flavius V espasianus tot keizer uit. Hij aarzelde eerst, maar gaf ten
slotte toe en liet zijn zoon Titus achter, om den opstand der
Joden te onderdrukken. In Dec. 69 werd Vitellius door de
soldaten vermoord en werd de regeering aan Vespasianus overgedragen. Hiermee komen de (drie) Flaviers aan het bewind.
In 70 verscheen Vespasianus te Rome, maakte een einde
aan de heerschende verwarring en betoonde zich tien jaren
lang een bekwaam regent, maar daarbij hebzuchtig, streng,
heerschzuchtig en soms wreed. In de provincien stelde hij
roofzuchtige personen tot stadhouder aan, om van hen weer
zijn deel of te nemen. Hij betoonde zich ook een vijand der
Christenen, al heeft hij hen niet openlijk vervolgd. In 79 stierf
hij, zeventig jaren oud, en werd opgevolgd door zijn zoon Titus.
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Titus 79-81
Titus leidde voor zijn troonsbestijging een losbandig,
vvreed. leven. Als alleenheerscher betoonde hij zich een zachtmoedig, menschlievend, voortreffelijk vorst, die den eerenaam
ontving van „de liefde en wellust van het menschelijk geslacht".
V6Or zijn troonsbestijging leefde hij openlijk met de schoone,
maar beruchte Berenice', de dochter van den Joodschen koning
Herodes Agrippa I, alsof zij zijn vrouw was. En zij gedroeg zich
ook als toekomstige keizerin. Dit kwetste het Romeinsche
eergevoel. Toen Titus keizer werd, liet hij Berenice Italie
verlaten. En na haar terugkeer had zij alien invloed. verloren.
De deelgenooten zijner uitspattingen verwijderde Titus van
het hof. Hij legde zich op de bevordering van kunsten en
wetenschappen toe. Maar zijn regeering duurde slechts kort.
In Sept. 81 stierf hij, hetzij ten gevolge van een ziekte of door
zijn eigen jongeren broeder, Titus Flavius Domitianus, vergiftigd.
Domitianus 81-96
D o m i t i a n u s volgde hem als keizer op en regeerde
van 81 tot 96 als een tweede Nero, „Nero redivivus". Eerst
volgde hij het goede voorbeeld van Titus, maar na enkele
jaren namen eerzucht, heerschzucht, wellust en wreedheid de
overhand. De vergoddelijking van den keizer heeft hij op de
spits gedreven, door zich met voorliefde „Neer en God" te
laten noemen, wat voor de Christenen wel bijzonder Godslasterlijk moest klinken. Door bouwwerken, prachtige feesten, oostersche hofhouding en alle perken te buiten gaande
uitspattingen verkwistte hij onnoemlijke sommen. Opnieuw
en nog meer clan vroeger werden de rijken vervolgd en ter
dood gebracht, en hun goederen ten bate van den keizer verbeurd verklaard. Domitianus liet de aanklachten daarvoor
uitlokken. Een der aanklachten was die van atheisme, waaronder
te verstaan is : gebrek aan vereering van door den Staat erkende
goden. Op grond daarvan werd Flavius Clemens, een oom van
den keizer, ter dood gebracht en diens vrouw, Flavia Domitilla,
verbannen. Dit zijn zeker Christenen geweest. Men mag aannemen, dat in d.ezen tijd het verschil tusschen Christenen en
Joden steeds duidelijker werd, en de overheid in de Christenen
een nieuwe, niet geoorloofde secte begon te zien. Hier vangt
het conflict met de keizervereering aan, dat straks tot groote
Christenvervolgingen zou Leiden. Als Joden waren de Christenen
van de keizervereering vrijgesteld, maar als nieuwe godsdienstgemeenschap niet.
Ook werd aan Domitianus bericht, dat er in Palestina nog
twee afstammelingen van David woonden — het zouden klein1 Zie Hand. 25 : 13, 23. Vergel. bl. 225.
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zoons van Judas, den broeder van Jezus, geweest zijn —, die
wegens de Messiaansche verwachtingen der Joden als staatsgevaarlijk te beschouwen waren. Domitianus liet ze te Rome
komen ; maar toen uit heel hun optreden en uit hun vereelte
handen bleek, dat het arme, onschuldige landlieden waren,
liet hij ze ongemoeid weer huiswaarts gaan.
Nerva 96-98
In het jaar 96 werd Domitianus op aanstoken van zijn
gemalin uit den weg geruimd. N e r v a volgde hem op en
regeerde tot 98. Rechtvaardig en menschlievend ging hij het
aanklagen te keer, wat ook den Christenen te goede kwam.
Trajanus 98 —117
Maar onder Tr a j anus (98-117) kwamen, allereerst
in Klein-Azie, de Christenvervolgingen eerst recht in zwang.
Zij werden beschuldigd deel uit te maken van een geheim
genootschap. De stadhouder Plinius de jongere raakte daarmee
verlegen. Er waren reeds zoovele Christenen, dat het niet aanging hen alien te vervolgen. Hij schreef daarover aan den.
keizer (112) en ontving bevel, alleen die Christenen te vervolgen tegen wie een aanklacht werd ingediend, en hen dan
in de gelegenheid te stellen voor het beeld des keizers te offeren.
Wanneer zij dit weigerden, zou dit grond tot vervolging °pieveren wegens atheisme en hoogverraad. De keizervereering
immers was het symbool van de onaantastbaarheid van den
Romeinschen staat. Wij zijn hier mede reeds in de tweede eeuw
van onze jaartelling gekomen en aan de grenzen van den tijd,
waarin het Nieuwe Testament is ontstaan. Sommigen meenen,
dat het vervolgingslijden in Klein-Azie, waarvan 1 Petr. spreekt,
op dezen tijd betrekking moet hebben. Maar zie beneden waar
1 Petr. besproken wordt (bl. 385).
INRICHTING VAN HET ROMEINSCHE WERELDRIJK

Ook met de inrichting van het groote Romeinsche wereldrijk moeten wij ons een oogenblik bezig houden. Italie was
het middelpunt van de regeering en van Italie weer Rome. Doch
dit geldt alleen de regeering. Voor kunst en wetenschap en
handel waren Alexandria, Korinthe, Antiochie, Efeze en Tarsus,
ten deele ook nog Athene, van niet minder of zelfs van meer
belang. Het eigenlijke cultuurleven klopte in de eerste eeuw
hoofdzakelijk in de oostelijke helft van het gebied der oude
wereldzee.
De provincien
Het rijk was verdeeld in provincien (Grieksch eparchieen,
welk woord wij ontmoeten in Hand. 23 : 34 en 25 : 1). Bij
den dood van Augustus waren er dertig, bij den dood van
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Claudius vijf en dertig. Zij worden in twee soorten verdeeld :
senaatsprovincien en keizerlijke provincial. Van de eersten
waren weer die van Azle en Afrika de voornaamste en konden
alleen door oud-consuls worden geregeerd (provinciae consulares), de anderen door oud-praetoren (provinciae praetorii).
Die stadhouders zelf heetten overal proconsuls, maar de eersten
hadden twaalf, de anderen zes lictoren (zie beneden) tot hun
beschikking. Die gedeelten van het rijk die nog niet geheel
tot rust gekomen waren of pas waren toegevoegd, waren de
keizerlijke provincial.. Hier had de keizer als opperbevelhebber
van het leger, om dreigend oorlogsgevaar te kunnen afwenden,
de benoeming tot stadhouders of legati propraetores in handen,
die vijf lictoren tot hun beschikking hadden. Waar er bijzondere
moeilijkheden waren van fiscalen aard, werden door den keizer
„procuratoren" benoemd, die ook rechterlijke en administratieve bevoegdheden bezaten.
Tot de senaatsprovincien met proconsuls hoorden o.a.
Asia, Macedonia sedert 44 na Chr., Achaie sedert 44 na Chr.,
Bithynie en Pontus, Cyprus. Sergius Paulus, in Hand. 13 :
genoemd, was dus proconsul. Evenals Gallio in Hand. 18 : 12.
Tot de senaatsprovincien bepaald met oud-praetoren behoorde
Sicilia, waaronder Malta ressorteerde. Publius, die in Hand. 28 : 7
wordt genoemd, is te beschouwen als de eerste overheidspersoon van het eiland, de Romeinsche regent, d.w.z. de legaat
van den proconsul van Sicilia. Op een inscriptie komt hij voor
als municipi Melitensium primus omnium, wat overeenkomt
met de aanduiding van Hand. 28 : 7 als „de eerste", door ons
weergegeven met : „de hoogste ambtenaar". Tot de keizerlijke provincial met legati propraetores hoorden o.a. Syria
en Galatia ; met procuratores o.a. Cilicie en Judea. Hieruit
is te verklaren, dat een beroep op den keizer mogelijk was voor
Paulus, die en wat de plaats van geboorte en wat de
plaats van delict (Judea) betrof tot een procuratorium hoorde.
Wij willen over den rechtstoestand in het Joodsche land in
verband met het Romeinsche wereldrijk nog een en ander
zeggen.

Rechtsverhoudingen
Het is onzeker, of de Israelieten tijdens de Babylonische
ballingschap hun eigen nationale rechters en rechtspraak hadden.
Maar in den Perzischen tijd vinden wij een raad der oudsten,
een geroesia, vermeld, die recht tot straffen bezat. In den
Griekschen tijd is er meermalen van de geroesia te Jeruzalem
sprake. De Romeinen hebben echter geheel nieuwe toestanden
in 't leven geroepen. De legatus propraetor Gabinius (57—
55 voor Chr.) bepaalde dat de hoogepriester alleen voor den
eeredienst zou zorgen en dat vijf synedrien over vijf onder-
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deelen van het Joodsche land bestuur en rechtspraak zouden
behartigen. Synedrion is vertaling van het Lat. conventus, de
technische uitdrukking voor de lagere besturen en rechtbanken. Als „gerechtshoven" komen deze synedrien voor in Matth.
10 : 17 en Mark. 13 : 9. In het jaar 47 voor Chr. benoemde
Caesar evenwel den hoogepriester weer tot ethnarch der Joden
en droeg hem de rechtspraak op over a 11 e Joden. En zoo
is de toestand tot den Joodsch-Romeinschen oorlog gebleven
het synedrium (Sanhedrin of groote raad) van Jeruzalem besliste
alle geschillen onder de Joden, onder voorzitterschap van den
hoogepriester. Jezus, ofschoon een Galilaeer, wordt door het
Jeruzalemsche Sanhedrin veroordeeld. Paulus gaat in Hand. 9 : 2
tot den hoogepriester om brieven zelfs voor de Joodsche
gemeente te Damascus. Meermalen is er ook sprake van dienaren
van het Sanhedrin.
Dit hoogste rechtscollege, oorspronkelijk dus de raad der
oudsten, bestond in Jezus' dagen niet alleen uit oudsten, maar
ook uit overpriesters en schriftgeleerden 1. De oudsten waren
de hoofden van de meest invloedrijke „leeken"-families. In
dien tijd waren er een 7700 priesters en een 9600 Levieten,
samen dus een getal van meer dan 17000 priesters en Levieten.
Een deel van hen werden overpriesters genoemd, dat zijn die
priesters die in den tempel met de leiding waren belast : allereerst de overste van den tempel ; hij volgde in rang onmiddellijk
op den hoogepriester en droeg de verantwoordelijkheid voor
den eeredienst en de orde in den tempel ; dan de priesterlijke
tempelopziener ; vervolgens drie priesterlijke schatmeesters.
Met den hoogepriester vormden zij een zestal, dat krachtens
hun ambt lid van het Sanhedrin was 2 Bovendien waren overpriesters de leiders van de dienstdoende weekafdeeling en
van de hiertoe behoorende vier tot negen dagafdeelingen. Zij
vormden den priesteradel, die vrij scherp tegenover de gewone
priesters stonden. De laatsten heetten alien nakomelingen
van Levi uit het geslacht van Aaron te zijn, terwijl de hoogepriesters oorspronkelijk uit het geslacht van Zadok waren,
maar in Jezus' dagen niet meer legitiem genoemd kunnen worden. Uit de overpriesters werd de hoogepriester genomen,
die de Raadsleden benoemde. Volgens den Talmoed bestond
de Raad uit 71 leden, naar Num. 11 : 16, d.i. 70 gewone leden
(het heilige getal) en den voorzitter, den hoogepriester. Bij een
rechtzitting waren twee (of drie) schrijvers aanwezig, die aanklacht en verdediging opschreven. De raad zelf zat in een
halven cirkel, opdat men elkaar kon zien ; de voorzitter in
het midden. V6Or de raadsleden zaten drie rijen leerlingen der
.

Matth. 16 : 21 ; 27 : 41 ; Mark. 8 : 31 ; 11 : 27 ; 14 43 ; 14 : 53, 55 ;
15 : 1 ; Luk. 9 : 22 ; 20 : 1 ; 22 : 66 2 Vergel. Hand. 4 : 6 ; 19 : 4.
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schriftgeleerden. Wanneer men de rechtbank moest aanvullen,
werd naar vaste orde uit hen iemand genomen. De aangeklaagde,
de getuigen en de sprekers stonden.
Het is in het proces van Jezus opmerkelijk, dat de overpriesters daarbij zulk een groote rol vervulden. Deze priester-

Dal va n

N en

PLATTEGROND VAN JERUZALEAI
1. Burcht Antonia met trappen
2. Vijver van Bethesda
3. Tempelgebied
4. ,Raadhuis
5. Paleis der Maccabeeen
6. Paleis van Herodes
7. Huis van Kajafas
8. Huis van 't laatste Avondmaal ( ? )
9. Vijver Siloam
10. Zion

add vormde de partij der Sadduceen. Zij leefden van de inkomsten van den tempel, die door het Romeinsche vrederijk
gegarandeerd waren. Zij waren daarom tegenstanders niet
alleen van verschillende leerstellingen der Farizeen, maar ook
van het nationalistisch drijven dezer partij. En elk optreden
van een nieuwen Messias bedreigde hun bestaan en naar hun
Inleiding tot den Bijbel II
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meening dus ook de welvaart en het heil van het yolk. Daaruit
is het begrijpelijk, dat zij in het proces de leiding hadden.
De ambtswoning van den hoogepriester zal alleen omdat
het een nachtelijke zitting was, voor de bijeenkomst van den
Raad gediend hebben, toen Jezus gevangen was genomen 1.
Het eigenlijke raadsgebouw lag aan den zuidwesthoek van
het tempelplein, buiten de bovenstad : toen bij het beleg van
Jeruzalem de bovenstad nog niet in de handen der Romeinen
was gevallen, had Titus het raadhuis al laten verwoesten. Het
lag lager dan de burcht Antonia, die op den N.W. hoek van
het tempelplein lag, op een steile, dertig meter hooge rots.
Hier was het praetorium of rechthuis 2 waarheen Jezus van
den Joodschen Raad tot Pilatus gevoerd werd. Hierheen werd
ook Paulus in veiligheid gebracht, bij het oproer der Joden
op het tempelplein 3
Wat de bevoegdheden van het Sanhedrin betreft, het had
niet het recht iemand ter dood te brengen 4 Een steeniging als
van Stefanus was geen ten uitvoer leggen van een vonnis maar
een daad van plotseling opkomend geweld 5 Judea was namelijk
sedert het jaar 6 na Chr. een z.g. provincia procuratoria, d.w.z.
een provincie onder rechtstreeksch bestuur van den keizer.
Hier had de stadhouder het bevel over de troepen en de jurisdictie als hoogste rechter was hij praeses (Grieksch hegemon)
van het z.g. consilium of rechtscollege. In het N.T. komt hij
steeds onder den naam hegemon voor, omdat hij bier steeds
in een rechtszaak optreedt. Hij mist in Judea het jus gladii,
d.w.z. het recht om een Romeinsch burger ter dood te brengen.
Hij bezat echter wel het recht om peregrini, niet-Romeinen,
ter dood te brengen, een macht hem door den keizer speciaal
verleend. Gelijk in alles, was hij ook hierin de gevolmachtigde
van den keizer.
Hoe was nu de verhouding tot het Sanhedrin geregeld ?
Het was de politiek der Romeinen, om zoover het rijksbelang
het maar even toeliet, de bestaande bevoegdheden van de
inlandsche rechtbanken intact te laten. Dat deden zij ook ten
opzichte van het Sanhedrin. Dit kon wel een Jooci ter dood
veroordeelen, maar elk doodvonnis, door het Sanhedrin gewezen, moest door den stadhouder bevestigd en geexecuteerd
worden. Toen Jezus voor het Sanhedrin was gebracht, traden
volgens Mark. en Matth. eerst getuigen op, die hem beschuldigden van valsch profeteeren ten opzichte van den tempel.
Op valsche profetie stond volgens de Joodsche wet de doodstraf. Doch de hoogepriester vroeg hem daarna over zijn
,
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Mark. 14 : 53 v., ; Joh. 18 : 13, 28 2 Matth. 27 : 27 ; Mark. 15 : 16 ;
Joh. 18 : 28
3 Hand. 21 : 31 v.v. 4 Joh. 18 : 31 5 Hand. 7 : 57 v.,;
vergel. Hand. 14 : 19 ; Joh. 8 : 5, 59 ; 10 : 31.
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Messias-waardigheid, en daar hij deze erkende, werd hij op
grond van Godslastering ter dood veroordeeld. Den volgenden
morgen werd een tweede raadszitting gehouden, om dit oordeel
te bevestigen en Jezus naar Pilatus te laten brengen. Bij Lukas
is geen sprake van valsche profetie ook niet van een vergadering in den voornacht en van een veroordeeling door
den Raad. Bij hem is alleen sprake van een beschuldiging in
den Raad, dat hij zich den Messias en Gods Zoon noemde.
Dit werd voldoende geacht, om hem naar Pilatus te brengen,
die nu wel een doodvonnis zou uitspreken. Toen volgde de
beschuldiging voor den stadhouder, dat hij de bevolking opzette,
belasting weigerde en zich den Messias noemde. Dit laatste
vinden wij ook bij Mark. en Matth. : hij heette opstand te
bewerken 1. Op deze misdaad („seditio") stond de doodstraf.
Wij moeten, om billijk te zijn, wel in het oog houden, dat
het voor den stadhouder een moeilijke beslissing was. Judea
was een grensprovincie. In het Oosten dreigden voortdurend
de Parten met een inval. Het was nog geen zeventig jaren geleden,
dat zij de macht in handen hadden weten te krijgen. Dit was
ook om andere reden gevaarlijk Judea vormde den toegang
tot Egypte, de korenschuur van Rome. Er was dus meer dan
elders veel er aan gelegen, het land rustig te houden. Doch
dit was meer dan elders een zware taak. De Joden waren een
onrustig, opstandig yolk, dat, trotsch op hun godsdienst en
hun uitverkiezing, de heidenen, inzonderheid zijn overheerschers, haatte. Nu komen ze op het Paaschfeest, wanneer
Jeruzalem vol van onbetrouwbare elementen is, tot den stadhouder met een volksgenoot, dien zij beschuldigen, dat hij
zich koning wilde maken. De stadhouder begrijpt wel, dat er
iets anders achter moet steken. Hij vindt geen schuld in den
beklaagde. Maar wat moet hij doen tegenover het hartstochtelijk optreden van de overpriesters, de leiders van het yolk ?
Hij tracht een middenweg te vinden, door de keuze te stellen
tusschen Jezus Barabbas zooals Origenes in oude handschriften las — en Jezus die zich den Messias noemde. Dit kenmerkt zijn geheele wezen. Wij hebben ons hem niet voor te
stellen als den stuggen, hoogen proconsul, den Romeinschen
edele, die zich ver boven het yolk voelt. Hij was een lagere
ambtenaar, de door den keizer benoemde procurator, zenuwachtig en onzeker van zijn positie en daarom bereid de Joden,
die hij in den grond van zijn hart minachtte, tegemoet te komen.
Door dit te doen is hij een verloren man.
Ten slotte moet hij zwichten voor den aandrang der overpriesters, die hem waarschuwen : „Indien gij dezen los laat,
zijt gij geen vriend des keizers", een officieele titel (amicus
Mark. 15 : 1 v. ; Matth. 26 : 57 v.v. ; Joh. 18 : 30-40 ; Luk. 23 : 2, 14 v.
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Caesaris), dien de Joden aan den stadhouder dreigen te ontnemen 1. Dan geeft hij Jezus over ter kruisiging, een straf door
de Romeinen alleen op niet-Romeinsche-burgers en slaven toegepast. Volgens het Joodsche recht stond op Godslastering
de straf van steeniging, gevolgd door het doen hangen aan een
paal 2 Dat de Joden van Pilatus vragen Jezus te kruisigen, hangt
wel samen met de straf die Barabbas als oproerling wachtte :
laat dezen vrij en Jezus aan het kruis !
Intusschen had de stadhouder Jezus reeds laten geeselen.
Daarvoor werd de misdadiger ontkleed, zijn handen op den rug
gebonden, en dan werd hij in gestrekte houding aan een paal
of zuil vastgemaakt 3 of ook gehangen. Met een zweep van
touwtjes of riemen werd de naakte rug met groote kracht
geslagen, waarbij de touwtjes niet alleen den rug troffen, maar
zich om 't heele lichaam slingerden en dit op de vreeslijkste
wijze wondden. Soms had deze straf den dood ten gevolge.
Zij werd door de Romeinen in drie gevallen toegepast :
1. als zelfstandige straf, 2. als begeleidend en inleidend de
kruisstraf, 3. als pijnigingsmiddel, om slaven en niet-Romeinsche-burgers een bekentenis af te persen. Waarschijnlijk hebben
wij bij Jezus aan het tweede te denken 4 ofschoon Joh. 19 : 1
meer een zelfstandige straf onderstelt, om daarmee de Joden
tevreden te stellen 5 Als zelfstandige straf komt de geeseling
ook voor bij Paulus en Silas te Filippi s, als middel om een
bekentenis af te persen bij Paulus' gevangenneming 7. Zulk
een bekentenis gold als bewijs. In het geval van Paulus mocht
de geeseling evenwel niet worden toegepast ; volgens de lex
Porcia was zij als zelfstandige straf voor Romeinsche burgers
verboden, en mocht een Romeinsch burger ook niet door
geeseling ondervraagd worden, voordat hem gelegenheid was
gegeven zich op den keizer te beroepen.
.

,

.

Gaan wij nog enkele punten in de rechtszaak van Paulus na, dan treft ons,
dat Lysias, de Romeinsche officier, gelast dat het Sanhedrin zal samenkomens.
Waar het dit noodig oordeelde, trad het Romeinsch gezag op eigen initiatief
handelend op : ten slotte waren de Joden gehoorzaamheid schuldig. In de laatste
jaren voor den opstand tegen de Romeinen, moest voor een vergadering van het
Sanhedrin steeds verlof van de Romeinsche overheid worden gevraagd.
Als Lysias nu Paulus naar Cesarea zendt, om hem aan den aanslag der Joden
te onttrekken, geeft hij een brief mee, waarin hij beweert, dat hij Paulus ontzet
en buiten het bereik der Joden gebracht had, omdat hij had vernomen dat deze
Romeinsch burger was'. Merkwaardig de kritiek van kamergeleerden, die zich
daaraan hebben gestooten : zoo kon Lysias toch niet geschreven hebben, want
dit was niet in overeenstemming met de feiten 1 Men wil liever Lukas, den
schrijver der Hand., een dwaasheid toedichten, dan erkennen dat Lysias een
1 Joh. 19 : 12
2 Vergel. Gal. 3 : 13 3 Hand. 22 : 25 4 Matth. 27 : 26 ;
5 Vergel. Luk. 23 : 16, 22
Mark. 15 : 15
6 Hand. 16 : 22 v.
7 Hand.
22 : 24
8 Hand. 22 : 30 s Hand. 23 :27
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handig heer was, die aan zijn onjuist optreden tegen Paulus een mooien draai
wist te geven. We hebben hierin juist een fijn trekje van Lukas' geschiedschrijving voor ons hij vertelt ons eerst, hoe Lysias zich vergiste door Paulus te
willen doen geeselen, en dan welk een sierlijk schrijven hij tot den landvoogd
richtte.
Paulus komt daarmee te Cesarea aan. De eerste vraag, die de stadhouder
stelt, is, vanwaar de delinquent afkomstig is'. Dit is de vraag naar de competentie van den rechter. Voor alles komt in aanmerking de plaats vanwaar de
misdadiger afkomstig en de plaats waar hij woonachtig is (forum originis en
forum domicilii). Maar allengs is ook opgekomen het gebruik den misdadiger
te vonnissen waar het misdrijf is gepleegd (forum delicti). Pilatus was voor
Jezus de rechter van het forum delicti. Herodes, de tetrarch van Galilea, zoowel
van het forum delicti als van het forum originis. Pilatus laat nu dit laatste
domineeren en zendt Jezus tot Herodes, die juist te Jeruzalem vertoeft en dus
gemakkelijk te bereiken is 2 .
Felix houdt Paulus in bewaring, tot zijn beschuldigers komen. Dezen brengen
een „pleiter" mee 3, in het Grieksch rhetor ; ook in de papyri worden vaak
rhetoren genoemd die bij processen het woord voeren : de nadruk ligt daarbij
meer op welsprekendheid dan op juridische kennis. Zoo houdt ook Tertullus
een lofrede op den stadhouder, die, volgens Tacitus, juist wreed en willekeurig
de koninklijke macht met een slavenziel uitoefende. En dan beschuldigt hij
Paulus, dat deze politiek-gevaarlijk is 4 wat ook tegen Jezus was ingebracht,
en toen met succes. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan oproer seditio
en dit was te brengen onder het ruimer begrip van majesteitsschennis,
crimen maiestatis, waarop terdoodveroordeeling kon volgen. Hij zou een voorman zijn der scheurmakerij van de Nazoreers, een naam alleen hier van de
Christenen gebruikt, blijkbaar met de bedoeling hen als kwaadwilligen voor te
stellen, die met hun Messiaansche opvattingen het heilige Romeinsche gezag
durfden aanranden. De naam Nazoreer 5 is overigens een doffe uitspraak van
Nazareer en wisselt in de handschriften af met Nazarener 6 , iemand afkomstig
uit Nazara of Nazaret. Dat hier, zooals sommigen hebben gemeend, sprake
zou zijn van een naam, die reeds door een voor het Christendom bestaande
secte zou gedragen zijn, is onhoudbaar. In zijn verdedigingsrede legt Paulus
den nadruk ook op de politieke zijde van het hem toegeschreven delict, dat hij
ten stelligste ontkent 7 , evenals de hem toegedichte ontheiliging van den tempel.
Als Felix heengaat, laat hij Paulus in gevangenschap achter „toen een
termijn van twee jaren verstreken was" 8 . Deze tweejarige termijn is misschien
van Felix op te vatten : een procurator werd voor twee jaren aangesteld ; de
termijn kon verlengd worden; gebeurde dit niet, dan ging de stadhouder automatisch heen.
Festus, een rechtschapen man, treedt op. Hij is evenwel tegen de machinaties
der Joden niet opgewassen en doet Paulus het voorstel in zijn bijzijn te Jeruzalem verhoord te worden. Dit wijst Paulus met nadruk af : „ik sta voor het
keizerlijk gerecht" 9 m.a.w.: niet de Joden hebben hier te oordeelen, maar de
stadhouder zelf. Doch deze laat zich leiden door vrees voor de Joden en daarom
doet Paulus een beroep op den keizer". Had Festus de zaak onbevooroordeeld
onderzocht, dan had hij Paulus wegens gebrek aan allebewijs moetenvrijlatenu.
2 Luk. 23 :
3 Hand. 24 : 1 4 Hand. 24 : 5,
Hand. 23 : 34 v.
vergel. 21 : 28 5 Matth. 1 : 23 ; 26 : 71 6 Vergel. Mark. 10 : 47 ; Luk.
18 : 37 ; 24 : 19 ; Joh. 18 : 5, 7 ; 19 : 19 ; Hand. 2 : 22 ; 3 : 6 enz.
8 Hand. 24 : 27 9 Hand. 25 : 10 10 Hand. 25 : 12
7 Hand. 24 : 12 v.
11 Hand. 26 : 32.
1
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Hij had hem niet mogen vrijspreken : tegenover een Romeinsch burger, aangeklaagd wegens een strafbaar feit, waarop de doodstraf stond, was de stadhouder
van Judea een incompetent rechter, omdat hij het jus gladii zie boven
miste. — Over het beroep op den keizer is veel geschreven, omdat de eigenlijke
rechtsbronnen op dit punt ontbreken. Het meest aannemelijke is wel dit, dat
wanneer een Romeinsch burger op straffe des doods was aangeklaagd, hij steeds
het recht behield op den keizer een beroep te doen, wanneer de stadhouder het
jus gladii miste. Paulus had dit niet behoeven te doen, wanneer hij zeker was
geweest van een onbevooroordeeld onderzoek : dan zou hij vrijgelaten zijn.
Maar nu Festus het daarheen tracht te sturen, dat Paulus zich door het Sanhedrin zal laten oordeelen, nu grijpt hij het hem rechtens toekomende rechtsmiddel aan. Zoodra hij dit beroep heeft gedaan, volgt de beraadslaging van
Festus met den raad: van den praeses — den hegem -on — met zijn adsessores 1 .
En dan volgt de uitspraak, blijkens een vergelijking met de papyri, terminologisch geheel in den vorm 2 .
Als Paulus dan in Rome is gekomen, blijft hij een vollen termijn van twee
jaren in zijn eigen gehuurde woning 3 . De bedoeling hiervan ligt waarschijnlijk
in een edict van Claudius. Wanneer iemand een beroep op den keizer deed,
kon het gebeuren, dat hij jaren lang in arrest bleef wegens het wegblijven der
beschuldigers. Claudius maakte hieraan een einde, door te bepalen dat bij
appel-zaken na een bepaalden termijn een beslissing moest vallen. Nero bracht
hierin een wijziging, die op het volgende neerkwam indien in appel-zaken de
appellant niet verscheen, zou het eerste vonnis van kracht blijven ; en indien
de aanklager wegbleef, zou ten gunste van den aanwezigen appellant beslist
worden en deze dus worden vrijgelaten. Voor hen die een zeereis moeten maken,
wordt een termijn van achttien maanden gesteld, waarbinnen de zaak moet
beslist worden. Paulus is nu te Rome gevangen en moet wachten, of binnen den
gestelden termijn de Jeruzalemsche Joden te Rome tegen hem zullen verschijnen.
Maar dezen vreesden in het ongelijk gesteld te zullen worden. Het meest
gunstige voor hen konden ze bereiken door niet te verschijnen : dan maakten
ze Paulus althans voor een tijd onschadelijk. De bedoeling van het laatste vers
der Hand. is dan : Paulus heeft twee jaar gewacht, is toen wegens het nietverschijnen der aanklagers vrijgelaten en heeft daarna ook te Rome het Evangelie
gepredikt. De termijn van twee jaren moet dan niet alleen in de achttien maanden die de wet voorschreef gevonden worden, maar ook in de maanden die voor
alle zekerheid er aan toegevoegd werden en voor den tijd noodig om tot vrijlating te komen. Misschien is de groote afstand, die de aanklagers van Rome
scheidde, ook een reden geweest om den termijn ruim te stellen.

Belasting

Door de provincial moest belasting worden opgebracht.
Onder de republiek was daarop weinig contrOle. Meestal
betaalden eenige aanzeinlijke personen (publicani) aan de schatkist een ronde som onder beding, dat zij het recht van belastingheffing hadden onder de bevolking. Zij haalden er dan uit,
zooveel zij konden. Keizer Augustus heeft daarin wijziging
gebracht. Allereerst voerde hij een telling in, om de draagkracht der bevolking na te gaan ; een registratie, die om de
14 jaren moest herhaald worden. Hiermee staat in verband
1 Hand. 25 : 12

2 Hand. 25 : 12

3 Hand. 28 : 30
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het bericht van Luk. 2, waarover bl. 251 v. uitvoeriger gehandeld wordt. In de tweede plaats bracht hij de directe belastingen
in de handen van regeeringsambtenaren en liet alleen de indirecte belastingen over aan aanzienlijke personen, die aan de
schatkist een ronde som afdroegen. De in het Nieuwe Testament genoemde „tollenaren" zijn belastingambtenaren, en
wet degenen die voor de belastingpachters (publicans) het
benoodigde moesten binnenhalen (de z.g. portitores). In
Palestina waren het in den regel Joden, die dan niet alleen om
hun hebzuchtig optreden maar ook als werktuigen van vreemde
overheersching in groote minachting stonden. Zij mochten
in een proces tegen Joden niet als getuige worden toegelaten.
De overste der tollenaren van Luk. 19 : 2 was waarschijnlijk
een tusschenpersoon tusschen de publicani en de portitores.
Het bestuur der steden
Voor het bestuur hadden de meeste provincie-steden haar
eigen overheid en burgerlijke verordeningen. In de meeste
bestond een senaat en een volksvergadering. De geregelde
samenkomsten van deze laatste werden „wettige volksvergaderingen" genoemd, een benaming die wij in Hand. 19 : 39
ontmoeten. Een aantal steden waren „vrij", d.w.z. vrijgesteld
van Romeinsche belasting en van de controle door den provincialen stadhouder. Tot deze „vrije" steden behoorden Tarsus,
Thessalonica, Athene. Van deze bijzonder bevoorrechte steden
zijn te onderscheiden die steden, waar een Romeinsche nederzetting of colonia gevonden werd. Onder keizer Augustus
werden die vooral aan oudgedienden toegewezen. Zij hadden
ook hun bijzondere Romeinsche verordeningen (het jus
italicum). Tot deze soort steden behoorden het Pisidische
Antiochie, Lystra, Filippi en Korinthe.
De titels der Romeinsche overheidspersonen waren in de
steden verschillend. In Romeinsche colonia's, zooals Filippi,
werden zij praetoren (of ook duoviri) genoemd 1. In de vrije
stad Thessalonica heetten zij politarchen 2 De stadsschrijver
komt in Romeinsche steden niet voor ; hij schijnt te Efeze
nogal gezag te hebben gehad 3 Op de inscripties komt hij ook
voor als een ambtenaar van gewicht. Gebeurtenissen werden
soms gedateerd naar het jaar, waarin de een of andere stadssecretaris zijn ambt bekleedde. De praetoren hadden als uitvoerders van het gezag lictoren onder zich 4, in het Grieksch
aangeduid als „dragers der fasces" (bijlbundels, bundels berkenof olmenroeden, door de lictoren voor de hoogwaardigheidsbekleeders uitgedragen ; men geeselde daarmee de misdadigers
.

.

Hand. 16 : 20, 35, 38
16 : 35, 38

1

2 Hand, 17 :6 3 Hand. 19 : 35 4 Hand.
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voor hun terechtstelling. In Rome mocht in dezen tijd alleen
de dictator de fasces met een bijl voeren : deze big was n.l.
het teeken, dat de magistraat het recht over leven en dood bezat.
Aan de quaestoren in de provincie was het daarom wel
toegestaan). Wij zagen boven reeds, dat het aantal lictoren
verband hield met het aanzien van het ambt.
In Hand. 19 : 31 is sprake van „Asiarchen", een titel die
op vele munten en inscripties voorkomt, maar waarvan de
bevoegdheid niet ten voile bekend is. Zij waren de meest vooraanstaande mannen van Asie, gekozen uit de rijkste en meest
aristocratische bewoners van de provincie. Elke belangrijke stad
der provincie telde Asiarchen onder haar inwoners en Efeze zal
in Paulus' tijd waarschijnlijk verscheidene hebben gehad. De
steden van een provincie vormden n.l. een stedenbond, een
religieuze organisatie met bepaalde politieke functies, die
reeds tijdens de Romeinsche republiek bestond en toen gedenkteekenen oprichtte voor de godin Roma en de Romeinsche
proconsuls. Later was het hoofddoel den cultus van den regeerenden keizer en van de godin Roma te bevorderen. De steden
zonden, naar gelang van hare belangrijkheid, een, twee of drie
afgevaardigden naar den provincialen landdag, en deze koos
dan de Asiarchen, misschien het best te noemen : opperpriesters van den provincialen keizertempel, die dat ambt
maar een jaar vervulden, loch den titel van Asiarch behielden ; in
zekeren zin concurrenten van de priesters van den Artemis-tempel.
Het leger
Ter verdediging van het Rijk tegen buitenlandsche vijanden
en ter handhaving van de orde in het binnenland bezat het Rijk
een staand leger. Dit bestond uit twee afdeelingen : legioenen
(die gevormd werden door Romeinsche burgers) en hulptroepen (die gevormd werden door provincialen, die geen
Romeinsch burger waren). Joden waren, naar gezegd wordt,
geheel vrij van militairen dienst. Ten tijde van Tiberius waren
er 25, ten tijde van den Joodschen oorlog 30 legioenen. Een
legioen 1 bestond uit 5000 a 6000 man, en was verdeeld in
tien cohorten 2 die dus elk 500 a 600 man telden. Een cohorte
bestond uit 3 manipels van 170 a 200 man, en elk manipel
weer uit 2 centurien van een 100 man. Aan het hoofd van een
legioen stond een legaat. Hij had onder zich zes tribuni militum
(Grieksch chiliarchen 3). Dit waren dus hoofdofficieren. De
,

Matfh. 26 : 53 ; Mark. 5 : 9 en 15 ; Luk. 8 : 30 2 Een cohorte beet
in het Grieksch speira. Dit woord komt voor Matth. 27 : 27 ; Mark.
15 16 ; Joh. 18 : 3 en 12 ; Hand. 10 : 1 ; 21 : 31 en 27 : 1. (vert. als
troep, krijgsbende, legerafdeeling enz.). 3 Zij worden genoemd Mark. 6 : 21;
Joh. 18 : 12; Hand. 21 : 31 v.v. ; 22 : 24 v.v. , 23 : 10 v.v. ; 24 : 7 en 22 ;
25 : 23 ; Openb. 6 : 15 en 19 ; 18. In ooze vert. oversten of krijgsoversten,
1
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officieren van lageren rang heetten centurio („hoofdman over
honderd", „hopman", in het Grieksch hekatontarch 1). Iedere
manipel stond onder den eerste van zijn twee centurio's.
Voor de bewaking van gevangenen werden een viertal soldaten
gebruikt. Zij werden om de drie uren afgelost. De gevangenen
waren gewoonlijk met een ketting aan een of twee der bewakende soldaten verbonden 2 En de bewakers waren verantwoordelijk voor de veilige bewaking. Zij werden ter dood
gebracht, als de gevangenen ontsnapten 3.
In Italie was geen legioen gelegerd. De verdediging van
het land en de hoofdstad was toevertrouwd aan drie of vier
stedelijke cohorten, die binnen Rome, en negen praetoriaansche
cohorten, die in een legerplaats juist buiten de muren, bij de
porta Viminalis, gelegerd waren. De geheele macht was bekend
als praetorium of praetoriani. Behalve deze waren er nog zekere
Italiaansche cohorten 4 die uit Romeinsche vrijwilligers
bestonden, maar in de provincien gestationneerd waren. De
legioenen lagen aan de grenzen van het keizerrijk en in die
provincien die het meest gevaar liepen. Gedurende de regeering van Tiberius bevonden zich in Syrie vier legioenen, het
grootste getal in eenige provincie. Dit ter wile van het gevaar,
dat van de zij de der Parten dreigde.
De legioenen droegen niet alleen een cijfer maar ook bepaalde
namen ter onderscheiding, Of naar de provincie waar zij lagen
(Gallica, Germanica) of naar vereerende eigenschappen (Victrix
= overwinnende) of soms ook eere-titels zooals de Augustuscohorte van Hand. 27 : 1. De gezamenlijke militaire macht in
het keizerrijk werd in het midden der eerste eeuw geschat op
ongeveer 320.000 man.
.

,

De bevolking
Bij den dood van Augustus werd de bevolking van het geheele
rijk geschat op niet meer dan 57 a 60 millioen, die van Rome
op 800.000 tot 1.200.000. Hiervan vormden de slaven de
groote meerderheid. Zij werden door de veldtochten verkregen
en voor een groot deel uit het Oosten aangevoerd. Zij hadden
geen rechtspersoonlijkheid, maar waren geheel het eigendom
van hun meesters. Op bepaalde voorwaarden konden zij soms
zich vrij koopen. Ook werden zij dikwijls om bewezen diensten
vrijgelaten en behoorden dan tot de libertini, waarvan o.a.
Hand. 6 : 9 (Libertijnen) sprake is. Deze libertini zijn misschien
oorspronkelijk Joden, die door Pompeius en andere Romeinkomen voor Matth. 8 : 5-13 ; 27 : 54 ; Luk. 7 :2 en 6 ; 23 :47 ;
1
Hand. 10 : 1 ; 10 :22; 21 : 32 ; 22 :25 v. ; 23 : 17 en 23 ; 24 :23 ;
27 : 1, 6, 11, 31, 43 ; 28 : 16 2 Hand. 12 : 6 ; 21 : 33 ; 28 : 20 ; Ef.
6 : 20 ; Fil. 1 : 7; II Tim. 1 : 16 3 Hand. 12 : 19 ; 16 : 27 4 Hand. 10 : 1.
.
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sche veldheeren naar Rome waren meegevoerd als krijgsgevangenen, dat is als slaven, maar, daar weer in vrij held
gesteld, naar hun vaderland waren teruggekeerd en in Jeruzalem een eigen synagoge vormden. Velen waren ook in Rome
gebleven en hadden aan de overzijde van den Tiber een woonplaats gevonden. Vele ambachten en beroepen werden door
vrijgelatenen beoefend.
III — DE CHRONOLOGIE VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
Aan den staatkundigen toestand kan het best een beschouwing over de chronologie van het Nieuwe Testament worden
aangeknoopt, daar we bij het politieke overzicht telkens reeds
jaartallen moesten noemen en wij in dat kader de gebeurtenissen
kunnen plaatsen, die ons in het N.T. verhaald worden.
Tijdsbepaling onzeker
Nu is dat niet zoo eenvoudig, omdat noch de evangelisten
noch Paulus behoefte hebben gevoeld aan een nauwkeurige
tijdsbepaling. Het meest heeft Lukas dit nog gedaan, die niet
alleen spreekt van de dagen van Herodes 1, maar 3 : 1 zelfs een
vrij uitvoerige tijdsbepaling geeft, doch daarin als jaartal alleen
het regeeringsjaar van keizer Tiberius noemt. En nu is hierbij
de moeilijkheid : moet dit verstaan worden van de troonsbestijging of van het regentschap van dien keizer ? Wij spraken
er reeds over, toen we over Simon den Maccabeer handelden 2
hoe er in de oudheid geen eenheid bestond in de tijdsbepaling.
We zagen, dat in Voor-Azie, waar Syrie haar invloed liet gelden,
gerekend werd naar de overwinning van Seleukus Nikator
in 311. De Romeinen rekenden Of naar de stichting van de
stad Rome (753 v6Or Chr.) Of naar de consulaten ; later ook
naar de keizers. In den keizertijd werd het daarnaast gebruikelijk
te rekenen naar de achtereenvolgende overwinningen, die de
keizer zelf of meer nog zijn veldheeren behaalden : de z.g. imperatorische acdamaties, waarin een element van vleierij onmiskenbaar aanwezig is. De Grieken rekenden gaarne naar de Olympiaden, die sedert 776 elke vier jaar gehouden werden, of naar
de hoogste ambtsdragers. Dit verschil in tijdsbepaling is mede
oorzaak dat het zoo moeilijk is, de jaren precies vast te stellen
en over te zetten in onze tijdrekening, die met de geboorte van
Christus rekent als het groote felt in de wereldgeschiedenis.
De christelijke jaartelling
Eerst in het jaar 525 is men begonnen de geschiedenis te
verdeelen in jaren vOor en na de geboorte van Christus. Toen
,

1

Luk. 1 : 5. Dit doet Matth. ook 2 : 1

2 Zie bl. 212.
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heeft nl. de Romeinsche abt Dionysius Exiguus Jezus' geboortejaar becijferd, waarbij hij uitging van Luk. 3 : 1 in verband met
3 : 23. Hier wordt van Jezus gezegd, dat hij bij zijn optreden
omtrent dertig jaren oud was. Dionysius rekende niet met dit
„omtrent", maar stelde Jezus' leeftijd op 30 jaar. En hij ging
er van uit, dat het vijftiende jaar van Tiberius zijn regeeringsjar als alleenheerscher was. Zoo kwam hij ophet jaartal dat
wij
wnu
nog steeds vol en. ,
Maar en
e Matthews n Lukas deelen ons mede, dat Jezus
geboren is onder koning Herodes, en dat moet volgens Matth.
2 : 22 Herodes de Groote zijn geweest. Volgens vaststaande
gegevens uit verschillende geschriften is deze gestorven vier
jaren voor onze jaartelling. Dat klopt dus niet. Er moet door
Dionysius een fout zijn gemaakt, of de gegevens van Lukas
zijn niet juist.
Luk. 2 : 2 Quirinius
Dit laatste heeft men in de negentiende eeuw vrij algemeen
aangenomen, vooral op grond van Luk. 2 : 2, waar sprake is
van de registratie door Xyrenios, Lat. Quirinius — zie bi.
221 —. Bij Flay. Josephus kwam deze Quirinius als stadhouder
voor, nadat Archelaiis door de Romeinen was afgezet, in 6
na Chr. Herodes was gestorven 4 Wick- Chr. Dan had Lukas
zich vergist, door zoo het geboortejaar van Jezus aan to
geven.
Maar door de opgravingen is over deze kwestie nieuw licht
opgegaan. Het is gebleken, dat Quirinius in hooge betrekking
in Syrie is geweest omstreeks 11-7 voor Chr. Bovendien is
gebleken, dat althans in de eerste eeuw van onze jaartelling
om de veertien jaren een registratie plaats vond. Een had er
plaats in 6 na Chr. wij spraken er boven over, hoe toen onder
den Galileer Judas een opstand is ontstaan. Het is dus niet
onmogelijk, dat er ook in acht of op zijn laatst zeven voor Chr.
(zij vorderde veel tijd) zulk een registratie plaatsvond : veertien
jaren vroeger. Deze inschrijving had dan als eerste plaats,
toen Quirinius een hoog ambt in Syrie bekleedde, zooals Luk.
2 : 2 vermeldt. Hierbij is nog niet alles opgehelderd. In het
bovenstaande is het jaartal van Quirinius' stadhoudersschap
op 6 na Chr. gesteld, volgens mededeeling van Flay. Josephus
die een zeventig jaren later schreef. Maar zijn mededeelingen
zijn op dit punt verward. Het is zelfs mogelijk, dat Quirinius
ook in het bericht van Flay. Josephus bedoeld wordt als iemand,
die een hoog ambt met bijzondere opdracht vervulde, en niet
stadhouder was. Hier is niet alles helder. Ook is een gebod
van keizer Augustus voor registratie van de geheele wereld —
een gangbare uitdrukking voor het Romeinsche rijk 1 — niet
1

Luk. 2 : 1
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gevonden. Maar het kan zijn, dat Lukas daarmee samenvattend
aanduidt de groote zorg die keizer Augustus heeft aangewend,
om in het geheele rijk geordende toestanden te scheppen.
De reis van Jozef en Maria
Een andere moeilijkheid ligt in de reis die Jozef met Maria
ondernam. Bij Mattheiis vinden we die niet vermeld : daar
zijn Jozef en Maria blijkbaar in Betlehem, en het is alleen
op een bijzondere aanwijzing, dat zij van Egypte uit naar Nazaret
trekken 1. Schneller, die door jaren lang verblijf Palestina kende,
vermoedt dat Jozef inderdaad oorspronkelijk in Betlehem
heeft gewoond. Nog heden ten dage zijn Betlehemieten over
het geheele land verspreid als steenhouwers en metselaars. Dit
laatste zou dan ook Jozefs handwerk zijn geweest. Nu wordt
hij in de evangelien aangeduid als tektoon 2 een woord dat
eigenlijk alleen handwerker beteekent. Dit zou daarmee niet
in tegenspraak zijn. Maar volgens de oudste traditie hebben
wij toch aan houtbewerking te denken : de uit grove steenblokken opgetrokken huizen hadden een plat dak met een
houtconstructie ook ploegen, jukken, deuren, kasten werden
door den tektoon (in het Aram. naggar) vervaardigd. Wij gaven
daarom in onze vertaling de voorkeur aan het woord „timmerman". Dit maakt het evenwel niet onmogelijk, dat Jozef,
oorspronkelijk uit Betlehem afkomstig, en als jonggezel door
het land trekkende om zijn handwerk uit te oefenen, in
Nazaret met Maria in kennis gekomen en verloofd, ten slotte
naar Betlehem terugkeerde, omdat er een registratie van den
particulieren grondeigendom plaats zou vinden, waarbij hij
voor zich opgave moest doen. Wij kunnen dan in het midden
laten, of Maria als bezitster van erfrechten ook compareeren
moest, of dat zij meeging, alleen omdat Jozef zich weer in
Betlehem ging vestigen. De reis zou, met het oog op Maria's
zwangerschap, dan ook niet zoo onmiddellijk voor Jezus'
geboorte te stellen zijn, en men heeft niet te denken aan een
door vreemdelingen overvulde „herberg" of „karawanserai"
(zie afb.), waar geen plaats zou zijn, zoodat Jozef met Maria
in een „star of „grot" een onderkomen moest zoeken. Dit
laatste was op zich zelf wel niet onmogelijk — een grot strekte
meermalen mensch en vee tot verblijf — maar wordt in Luk. 2
niet medegedeeld. We zullen veeleer te denken hebben aan
een eenvoudige fellah-woning, waar mensch en dier samen
de ruimte deelen, bij gebrek aan plaats in het gastverblijf, en
waar dus ook een kribbe aanwezig is 3 Welk gastverblijf dit
,

.

a Luk. 2 : 7. Dit
Matth. 2 : 22 v. 2 Matth. 13 : 55 ; Mark. 6 : 3
woord voor „gastverblijf" komt Luk. 22: 11, Mark. 14 : 14 ook voor,
vert. door „vertrek", en duidt hier de opkamer aan.
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was, moeten wij in het midden laten. Op deze wijze zijn de
moeilijkheden van het verhaal in Luk. 2 : 1-7 wel op te lossen.
In elk geval heeft de ervaring geleerd, wat voorzichtiger te
zijn met fouten bij de bijbelschrijvers vast te stellen. En tegenwoordig wordt wel algemeen aangenomen, dat een fout is
gemaakt door Dionysius, toen hij Jezus' geboortejaar trachtte
te berekenen.
Verschillende berekeningen
Men heeft die fout nu op verschillende wijzen trachten te verbeteren. Sommigen gaan ook uit van Luk. 3 1, maar vatten dan het vijftiende jaar van Tiberius

Een karawanserai
op van zijn regentschap, wat een verschil van drie jaren kan opleveren. Jezus
is dan, volgens 3 : 23, „omtrent" dertig jaren ; als men hiervoor 31 jaren neemt,
komen we voor zijn geboortejaar op 4 voor Chr., toen Herodes de Groote
nog leefde.
Anderen nemen den kindermoord te Betlehem tot uitgangspunt, in verband
met de ster der „wijzen" 1 . Dit zou dan, zooals ook reeds Kepler meende, een
eigenaardige conjunctie zijn geweest van de planeten Juppiter en Saturnus in
het sterrenbeeld der visschen (wat plaats gehad moet hebben in 747 na de
stichting van Rome), gevolgd door een hemellicht (komeet ? nieuw oplichtende
1

Matth. 2 :2
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vaste ster ?), waarop de magiers naar Jeruzalem togen in 748 of 749. Dan komt
men ook op 4 of 5 voor Chr.
Weer anderen gaan uit van den fempelbouw, die volgens Joh. 2 : 20 bij
Jezus' optreden 46 jaren heeft geduurd. Was hij Coen 30 jaar oud, dan komt
men ook op 4 voor Chr. Doch dit getal 30 is onzeker. Men vervvijst voor deze
onzekerheid gaarne naar Joh. 8 : 57, waar de Joden zeggen, dat Jezus nog geen
vijftig jaren oud is. Maar dit zegt heel weinig, omdat wij pier waarschijnlijk
te doen hebben niet met een schatting van Jezus' leeftijd, maar met een betuiging, dat Jezus nog niet een vollen menschenleeftijd oud is en dan Loch zeker
niet voor Abraham bestaan kan hebben l.
Ook is men uitgegaan van Matth. 2 : 20 : „zij die het kind naar het leven
stonden, zijn gestorven". Dit meervoud wordt dan toegepast op Herodes en
zijn zoon Antipater, die beiden even wreed en achterdochtig den Messias uit
den weg wilden ruimen. Met allerlei gegevens uit Flay. Josephus komt men dan
ten slotte op 't jaar 6 voor Chr.
Een andere berekening neemt Luk. 1 : 5 tot uitgangspunt. Hier wordt gezegd,
dat Zacharias behoorde tot de priesterafdeeling (St. Vert. „dagorde") van
Abia. De geheele priesterschap was verdeeld in 24 klassen of afdeelingen,
waarvan ieder een week lang, en we1 van sabbat tot sabbat, den tempeldienst
te vervullen had. 't Waren dus „weekafdeelingen", die elkander aflosten volgens
de door het lot in I Kron. 24 : 7-18 aangewezen volgorde. Daarbij was Abia
de achtste afdeeling. Elke afdeeling verdeelde het werk voor de zeven weekdagen naar vaste regels. De dagafdeelingen verdeelden de functies voor de
afzonderlijke priesters elken morgen door het lot. Daarbij gold het brengen
van het reukoffer als een bijzonder voorrecht 2 . Nu had bij de verwoesting van
Jeruzalem in 70 de eerste afdeeling Jojarib den dienst. Met de andere gegevens
berekent men dan Jezus' geboorte op 5 voor Chr. Maar de vraag is, of die
weekorde steeds onafgebroken zoo is gehouden.
Ten slotte is er de berekening naar het (eerste) stadhouderschap van Quirinius.
Deze moet de registratie op zijn uiterst in 7 voor Chr. begonnen zijn. De mogelijkheid blijft open, dat in het rijk van Herodes die registratie wat later is uitgevoerd, zoodat we dan op 6 voor Chr. kunnen komen.

Jezus' geboortejaar

Uit alles blijkt wet, dat het jaar van Jezus' geboorte voor
het begin onzer jaartelling te stellen is. Maar wij kunnen niet
juister bepalen dan 8 tot 4 voor Chr.
Jezus' sterfjaar

Ook het jaar van zijn dood is niet nauwkeurig vast te stellen.
De Romeinsche procurator Pontius Pilatus, die den Joden ten
genoegen Jezus aan den kruisdood overgaf, regeerde van 26
tot 36. Volgens Luk. 3 : 1 is Pilatus reeds aan het bewind,
als Johannes de Dooper optreedt. Wij kunnen dus het openbare optreden van Jezus niet stellen voor 26. Hij zou dan,
als wij het gemiddelde jaartal van 8 tot 4, dus het jaar 6 Wick.
Chr., als het geboortejaar nemen, 32 jaar oud zijn geweest,
Bij Irenaeus vinden we evenwel een traditie, dat Jezus meer dan 40
jaren oud is geworden. Of dit samenhangt met Joh. 8 : 57 ? 2 Luk.
1 : 8 en 9
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wat niet in strijd is met Luk. 3 : 23, waar hij „omtrent" 30
jaren oud wordt genoemd. Maar hoe lang heeft zijn werkzaamheid geduurd ? Volgens het evangelie van Johannes is hij minstens
drie maal op een Paaschfeest te Jeruzalem geweest 1. Was het
eerste optreden kort voor het Paaschfeest en is hij op een
Paaschfeest gedood, dan heeft zijn werkzaamheid minstens
twee jaren en enkele maanden geduurd. Nu placht de Romeinsche procurator in het midden van het jaar in zijn nieuw
gebied te komen. Het eerste Paaschfeest, dat onder Pilatus
viel, zou dan gesteld moeten worden in 't jaar 27 ; het jaar der
kruisiging wordt dan 29. Maar Jezus' werkzaamheid zou ook
langer geduurd kunnen hebben. Hier ontbreekt de zekerheid.
Doch de waarschijnlijkheid pleit voor 't jaar 29, daar ook
Tertullianus Jezus' dood in dat jaar stelt, als hij zegt, dat Jezus
gestorven is onder het consulaat van de gebroeders Geminus.
Dat zou dan geweest zijn 25 Maart 29.
Wij komen met de gegevens in Hand. ook niet tot voile
zekerheid. Stellen wij het eerste Pinksterfeest in hetzelfde jaar
als Jezus' kruisdood, wat blijkbaar de bedoeling van Lukas
is, dan zou men misschien uit de gegevens omtrent Paulus'
leven en de daarin genoemde stadhouders tot een bepaling
van Jezus' sterfjaar kunnen geraken. Doch ook dit is niet het
geval, want wij weten niet hoeveel tijd er verloopen is tusschen
het eerste Pinksterfeest en de steeniging van Stefanus, en
evenmin hoeveel tijd daarna Paulus tot bekeering is gekomen.
Men kan hiervoor even goed eenige maanden als eenige jaren
nemen. Toch zullen wij niet zoover van de waarheid of zijn,
wanneer wij ook op grond van de gegevens in Hand. Jezus'
dood stellen in 't jaar 29.

Gallio Proconsul
De bestudeering der inscripties heeft n.l. voor de dateering
van Paulus' leven een vasten datum geleverd in het proconsulaat van Gallio 2. Een Russisch geleerde vond in 1890 te
Delphi een steen, waarop blijkbaar een brief van keizer Claudius
die aan de heilige stad oude voorrechten bevestigde. Zie plaat
XVIb. Eerst in 1907 werd de beteekenis van deze inscriptie
ingezien en ontstond daarover een breede literatuur. Hier
wordt n.l. het ambtsjaar van Gallio genoemd, dat volgens de
meest waarschijnlijke berekening te stellen is van Juli 51 tot
Juli 52. Is nu de aanklacht der Korinthiers kort na de komst
van Gallio tegen Paulus ingebracht, dan krijgen we daarvoor
een vasten datum : zomer 51. Blijkbaar is Paulus dan reeds
een anderhalf jaar in Korinthe : hij is dus begin 50 in Korinthe
gekomen.
Joh. 2 : 13, 23; 6 : 4 ; 11 : 55 ; 12 : 1 ; 13 : 1 enz.

4

Hand. 18 : 12-18
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Het edict van Claudius
Dit komt merkwaardig goed overeen met de mededeeling
in Hand. 18 : 1 en 2, dat Claudius een edict had uitgevaardigd,
waarbij de Joden uit Rome werden verdreven. Volgens een
oud bericht zou dit geweest zijn in het negende jaar van zijn
regeering, dat is in 49. Als Paulus bij zijn komst te Korinthe
daar Aquila en Priscilla aantreft, die kort te voren volgens dat
edict daarheen zijn getrokken, dan vinden wij ook bier een
bevestiging van het jaar 50 als het jaar, waarin Paulus te Korinthe
is gekomen.
Dateering van Gallio af terug
Nemen wij dit nu als een vast punt, dan kunnen wij van
daar terug rekenen. De reis, waarvan in Hand. 18 sprake is,
is de tweede reis, de reis, die Paulus met Silas 1 (en van Lystra
af met TimOtheiis 2) door Klein-Azie en Macedonia ondernomen heeft. Als wij voor dit deel der reis anderhalf jaar rekenen, dan komen wij voor het begin van deze reis op de tweede
helft van het jaar 48. Dan valt het apostelconvent van Hand.
15 : 2 vv. in de eerste helft van 48. V6eir deze samenkomst
vertoefde Paulus geruimen tijd te Antiochie, volgens Hand.
14 : 28. Dit is dan te stellen van 47 tot 48. Dit was, nadat hij
met Barnabas de eerste zendingsreis over Cyprus en de Galatische steden had gemaakt 3 Voor deze reis mogen wij anderhalf
jaar rekenen : van begin 46 tot najaar 47. Daaraan gaat vooraf
een bezoek aan Jeruzalem wegens den hongersnood 4 in den
winter van 45 op 46. Wanneer Paulus naar Jeruzalem gaat, is
hij reeds een jaar in Antiochie werkzaam geweest 5 Daar is
hij dus gekomen in 44. Daarv6Or is Paulus geruimen tijd in
Tarsus geweest. Hierop zinspeelt hij in Gal. 2 : 1, waar de
Stat. Vert. van veertien, wij van dertien jaren spreken. Volgens
antiek gebruik wordt het eerste zoowel als het laatste jaar vol
meegerekend. Daar w ij dit niet doen, moeten wij bij een dergelijke opgave niet van veertien maar van dertien spreken. Dit
geldt ook van Gal. 1 : 18, waar wij in plaats van „na drie jaren",
vertaalden „twee voile jaren later". Nemen wij nu voor het
verblijf te Tarsus en Antiochie dertien en een half en voor het
verblijf in Arable twee en een half jaar, dan geeft dit samen
16 jaren ; nemen wij dertien en twee dan geeft het 15 jaren.
Is Paulus nu in den winter van 45 op 46 wegens den hongersnood te Jeruzalem geweest, dan valt zijn bekeering 15 of 16
jaren vroeger, dat is dus in het jaar 30 of 29.
.

.

I Hand. 15 : 40 2 Hand. 16 : 1-3. Zie over Paulus' reizen beneden
waar wij over zijn persoon handelen (Inhoud van het N.T.). Vgl. het
kaartje bij bladz. 367. 3 Hand. 13 en 14 4 Hand. 11 : 28 b Hand.
11 : 26
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Volgens deze berekening kunnen wij Jezus' sterfjaar niet
later stellen dan 29 en doen wij het veiligst, in verband met
de gebeurtenissen die ons in Hand. 2-9 worden verhaald,
het jaar van Paulus' bekeering te stellen op 30.
Dateering van Gallio af vooruit
Maar van het vaste punt, dat ons de inscriptie van Gallio
geeft, kunnen wij trachten, het leven van Paulus ook verder
te dateeren. Ook bier blijft het gissen. Daardoor is er tusschen
de verschillende onderzoekers geen eenstemmigheid. Maar het
best te verdedigen achten wij de opvatting, dat Paulus eenigen
tijd na de ambtsaanvaarding van Gallio (Juli 51) naar Antiochie
vertrok en daar in den nazomer aankwam 1. Hier bleef hij niet
lang 2 maar ging weer op reis en vertoefde geruimen tijd te
Efeze. Hand. 19 : 10 meldt, dat hij twee jaren lang onderwijs
in de school van Tyrannus gaf. Voor wat er verder gebeurde
moet ook nog eenige tijd worden gerekend. Wij komen dan
tot een verblijf van twee en een half jaar, van eind 51 tot begin
54 3. Dan gaat hij over Troas naar Macedonia, waar hij den
zomer doorbrengt 4 om in den winter van 54 op 55 weer te
Korinthe te zijn 5 In het voorjaar 55 keert hij over Macedonie
langs de kust van Klein-Azie terug, en viert het Pinksterfeest
te Jeruzalem, waar hij wordt gevangen genomen. Twee jaren
is hij te Cesarea in gevangenschap — dit is de gewone berekening, volgens Hand. 24 : 27 ; maar wanneer de termijn van
twee jaren bier van den ambtstijd van Felix is bedoeld, gelijk
wij vroeger hebben betoogd, dan zijn deze twee jaren van
gevangenschap niet heel zeker ; dat zou zijn van 55 tot 57.
De reis naar Rome en het verblijf op Malta tengevolge van
de schipbreuk is dan te stellen in den winter van 57 op 58.
Daarna is Paulus nog twee jaren te Rome gevangen gebleven
van 58 tot 60. Is hij nu in 64 te Rome onthoofd 6 dan blijven
er tusschen 60 en 64 vier levensjaren over, waarvan wij niets
afweten ; waarin misschien een reis naar Spanje te stellen
is, of reizen, die ten grondslag zouden kunnen liggen aan de
herderlijke brieven (I en II Tim., Titus) ; maar vergel. bl. 379 v.
In dit schema zijn de andere chronologische gegevens in
Paulus' leven makkelijk te plaatsen.
Wij spraken reeds over koning Aretas en over koning Herodes
Agrippa I en II. Nog enkele namen hebben wij daaraan toe
te voegen.
Sergius Paulus op Cyprus
Op de eerste zendingsreis treffen Barnabas en Saulus op
,

,

.

,

2 Hand. 18 : 23 3 Zoo zijn de drie jaren to verHand. 18 : 18.-22
staan van Hand. 20 : 31 4 Hand. 20 : 1 v. ; II Kor. 2 : 12 v. 5 Hand.
20 : 2 v. s Wij wezen er reeds op, dat dit niet vaststaat. Zijn dood
wordt ook wel in 67 gesteld. Zie bi. 235 2.
1

Inleiding tot den Bijbel II

17
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Cyprus den proconsul Sergius Paulus aan, die een „belangstellend" man wordt genoemd, iemand die voor het Joodsch
monotheisme niet onverschillig was, maar door den magier
Bar-Jezus bewerkt werd 1. Bar-Jezus wordt hier ook Elymas
genoemd 2 wat niet een eigennaam is, maar een titel, een
Arabisch woord voor „wijze" of magier of toovenaar, om zijn
kunst als iets bijzonders aan te duiden, zooals bij ons goochelaars
b.v. zich „professor" noemen. Sergius Paulus nu komt onder
den naam van Lucius Sergius Paullus op een inscriptie te Rome
voor als een der opzichters (curatores) van de oevers en de
bedding van den Tiber. Dit lagere ambt moet hij bekleed hebben,
v6Ordat hij proconsul werd. Wanneer dit was, is niet zeker
te zeggen, maar in elk geval moet het voor 51 zijn geweest, toen
op Cyprus een ander proconsul was. Paulus kwam in 46 op
Cyprus. Dat kan dus uitkomen. Ook op een Cyprische inscriptie
is sprake van een Paulus, maar dit kan een ander zijn geweest,
die vijftig jaren vroeger daar het ambt van proconsul waarnam.
,

Felix en Festus
Verder worden Felix en Festus genoemd. Helaas, zijn van
hen nog geen inscripties gevonden. En het ongeluk wil dat in
een geschrift van Eusebius, dat over hun regeeringsjaren handelt, een verschil bestaat in de Armeensche en de Latijnsche
vertaling, die van dat geschrift bewaard zijn gebleven. Daardoor bestaat hieromtrent geen zekerheid. En die kunnen wij
ook niet vinden in het noemen van den Egyptenaar die een
opstand had geleid 3 of van Drusilla, die haar eersten man verlaten had om Felix te volgen 4 Van haar weten wij alleen, dat
zij in 53 was uitgehuwelijkt, en dat haar eerste man in 55 is
gestorven. Zij moet dus in 54 met Felix zijn getrouwd en wij
vonden voor Paulus' gevangenschap te Cesarea de jaren 55
tot 57. Dat komt dus ook goed uit.
,

.

Burrus
Ten slotte is er nog een aanwijzing in Hand. 28 : 16 (in de
lezing die door de Stat. Vert. gevolgd wordt in onze vertaling
is dit weggelaten, als niet voorkomende in de beste handschriften). In dezen jongeren tekst wordt gezegd : „de hoofdman gaf de gevangenen over aan den overste des legers", dat
is de praefectus praetorio. Hier wordt maar van een „overste
des legers", een praefectus, gesproken, want er wordt het
enkelvoud gebruikt. In latere jaren waren er meer. Burrus was
de laatste, die dit ambt alleen heeft bekleed. Hij stierf begin
62. Is nu de toevoeging in 28 : 16 betrouwbaar, dan moet
Paulus voor 62 in Rome gekomen zijn. Hij kwam in het voorHand. 13 : 6-13 2 Hand. 13 : 8 8 Hand. 21 : 38 4 Hand. 24 : 24
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jaar, dus de laatste termijn is Maart 61. Maar dit kan natuurlijk
ook eenige jaren vroeger zijn geweest. Wij vonden voor zijn
komst te Rome het jaar 58. Ook dit komt uit.
In elk geval blijkt, dat al heeft Lukas geen opzettelijke chronologische punten aangegeven, zijn mededeelingen zich geheel
laten voegen in wat wij van de geschiedenis van zijn tijd afweten. Dit is wet een sterk argument tegen de opvatting van die
radicale critici, die al deze gegevens onbetrouwbaar achten.
IV. — DE GEESTELIJKE TOESTAND VAN HET
JO OD S CHE VOLK
Wanneer wij spreken over den achtergrond van het Nieuwe
Testament, mogen wij ons niet vergenoegen met alleen over
den staatkundigen toestand en de daarmee verband houdende
chronologie te handelen. Van nog grooter belang is het den
geestelijken toestand te kennen. En daarom willen wij trachten
dien met enkele lijnen te schetsen, en daarvoor allereerst
beginnen met het Joodsche yolk.

Na de ballingschap eerst cultisch
Na de ballingschap is, mede door de werkzaamheid van den
priesterzoon Ezechiel, een tijdlang in Jeruzalem alle nadruk
gelegd op den eeredienst. Tempel, priester en offer stonden
in het middelpunt van de Joodsche vroomheid, die wij in dien
tijd dus „cultisch" kunnen noemen. De profetie van Maleachi
dateert uit die periode.
De wetsgodsdienst
Maar mede onder invloed der diaspora (of verstrooling)
werd langzamerhand het accent verlegd van den tempel naar
d e s y n agog e, van den eeredienst naar de r i t u eele
w e t. • Voor het steeds toenemend aantal Joden, die buiten
het heilige land woonden en slechts op enkele hoogtijden in
hun leven den tempel konden bezoeken, kon de tempel en
de offerdienst niet in het middelpunt hunner belangstelling
blijven staan. Er mocht een heimwee worden gevonden naar
de „heilige stad", voor den Jood in het buitenland moest de
nadruk vallen op het nauwgezet onderhouden der wet, en
de Farizeen hebben dit bevorderd.
DE SYNAGOGE

In de ballingschap was de behoefte geboren, om door het
lezen der wet en der oude profetische geschriften de gedachtenis aan God en zijn dienst levend te houden. Daarvoor werden
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vergaderplaatsen (Grieksch : synagogen) gebouwd, waarvan in
Ps. 74 : 8 waarschijnlijk voor het eerst melding wordt gemaakt.
Al spoedig werden zij de plaatsen, waar op den sabbat onderricht werd gegeven 1, om het geheele yolk in zijn godsdienst
te onderwijzen en op te voeden, een onderneming die in de
oude wereld haars gelijke niet had. Zoo zijn de synagogen ook
de voorloopers, het model geworden van de latere Christelijke
kerken en Mohammedaansche moskeen.
Over hun oorsprong en allereerste inrichting is zoo goed als
niets bekend. Oorspronkelijk zullen het wel geheel vrijwillige
niet officieele samenkomsten zijn geweest. In Jezus' dagen trof
men de synagogen niet alleen bij de Joden in de verstrooiing
aan, maar ook in elk dorp in Palestina ja, Jeruzalem zelf bezat
er verscheidene. Men was zoozeer aan het bestaan daarvan
gewend geraakt, dat men den oorsprong aan Mozes toeschreef,
zooals men alle godsdienstige instellingen van hem placht af
te leiden. Zij dienden niet meer, zooals in den aanvang, om den
tempeldienst eenigermate te vervangen, maar zij hadden een
geheel eigen plaats in het godsdienstige leven gekregen, waarbij
onderricht een deel van den eeredienst was geworden.
In welvarende gemeenten waren de synagogen dikwijls mooie
gebouwen, in overeenstemming met den smaak van tijd en plaats.
De gemeente spaarde geen geld om ze te versieren en van het
noodige te voorzien. De synagoge te Kapernaiim is blijkens de
bouwvallen zulk een mooi gebouw geweest 2 In later eeuwen
was het voornaamste in de synagoge het schrijn, waarin de wetsrollen bewaard worden. Het stond in een afzonderlijk deel van
de synagoge, of was althans door een gordijn van het middelste
gedeelte van het gebouw gescheiden. Dan was er een bima of
platform, met een lessenaar, waarop de Schriftrol kon neergelegd worden voor de voorlezing. Ook lampen en kandelabers
hoorden tot de inventaris. Maar het is waarschijnlijk dat eerst
na de verwoesting van Jeruzalem de synagogen deze en andere
voorwerpen hebben gekregen uit een streven, ze eenigszins aan
den tempel te doen denken. In Jezus' dagen heeft een lessenaar
of spreekgestoelte nog ontbroken.
.

De dienst
Van den aanvang af was het de wet van Mozes die hier gelezen
werd 3 Daarvoor werd zij later in een aantal pericopen verdeeld,
om hetzij in een, hetzij in drie jaren geheel te kunnen worden
.

I Mark. 1 : 21 ; 6 : 2
2 Velen meenen, dat deze bouwvallen de overblijfselen zijn van de door een Romeinsch centurio gebouwde synagoge,
waarvan Luk. 7 : 5 spreekt. D alm an ontkent dit. Het zijn de rulnes
van een jonger gebouw. Zie plaat XVII.
3 Hand. 15: 21 ; II Kor.
3 : 14 en 15
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doorgelezen. Eerst in later eeuwen is de liturgie vastgesteld.
Maar men mag aannemen, dat ook in Jezus' tijd reeds een bepaalde liturgie gevolgd werd. Na een soort geloofsbelijdenis en
gebed volgde het lezen van de Wet en daarop van de Profeten.
De hieraan ontleende pericopen waren oudtijds heel kort ;
in Luk. 4 : 16 v. wordt waarschijnlijk alleen Jes. 61 : 1 en 2
gelezen.
leder meerderjarige kon door op te staan, zich melden om
de pericoop te lezen. Dan reikte hem de dienaar, de chazan, de
rol, die blijkbaar opengerold was op de plaats, die dien dag moest
gelezen worden. Men las staande voor, gaf de rol terug en knoopte
dan zittende aan het voorgelezene een toespraak vast 1. In
Luk. 4 schijnt Jezus in die toespraak Jes. 61 : 1 en 2 verbonden
te hebben met 58 : 6.
Het was gewoonte, dat de prediker zijn toespraak met een
kort gebed besloot en daarna den zegenwensch uitsprak : „Gezegend zij Zijn groote naam van eeuwigheid tot eeuwigheid".
Vast aangestelde predikers waren er niet. Men zou zich vergissen als men de Schriftgeleerden daarvoor aanzag : die stonden
als zoodanig buiten de synagoge. Zip gaven elders hun onderricht,
zooals wig zoo dadelijk nog zullen zien. Daar de synagoge dus
niet onder hun onmiddellijke contrOle stond, is stellig uitleg
en prediking daar dikwijls vrijer geweest dan hun onderwijs. Dit
volgt ook uit Luk. 4 : 16 v.v. Nu is het O.T. in het Hebreeuwsch
geschreven, maar het Joodsche yolk in Jezus' dagen sprak Arameesch. Dus moest het gelezene worden vertaald en uitgelegd.
In later tijd was daarvoor een tolk naast den voorlezer. In Luk. 4
wordt hij niet vermeld.
De dienaar
Een vast aangestelde dienaar in de synagoge was de reeds
genoemde chazan. Aan zijn zorg was het gebouw van de synagoge
en haar inhou'a, in het bijzonder de heilige Wetsrollen, toevertrouwd. Soms woonde hij onder hetzelfde dak. Van het
dak der synagoge of gaf hij bij de nadering van den sabbat of
van een heiligen dag het sein, om met werken op te houden,
door een driemaal herhaalden stoot op een bazuin ; en op gelijke
wijze gaf hij het einde van den heiligen dag aan. In den synagogedienst reikte hij de gewijde rol aan den spreker ; en als deze
gelezen had, nam hij haar weer in ontvangst, rolde haar op, en
na haar voor de oogen der gemeente omhoog te hebben gehouden, bracht hij haar in het schrijn terug. Hij gaf ook den priester het oogenblik aan, waarop de zegen moest worden uitgesproken, en bij de vasten zei hij de priesters, wanneer de bazuinen
geblazen moesten worden. In kleinere plaatsen had de cha1

Luk. 4 : 17, 20
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zan nog veel meer te doen : daar moest hij dikwijls zelf voorlezen en voorgaan in gebed, en heel gewoon was de verbinding
van schoolmeester en chazan. Dan hebben wij bij school te
denken aan de lagere school, wel te onderscheiden van de hoogere school der Schriftgeleerden. Op deze lagere school leerden
de kinderen Hebreeuwsch lezen en schrijven. Hoe lang deze
soort school reeds bestond, is niet bekend. Zij zal oorspronkelijk
geheel van particulieren zijn uitgegaan. In de tweede eeuw werd
het als normaal beschouwd, dat een Joodsche gemeente naast
de synagoge een lagere en een hoogere school onderhield.
De overste der Synagoge
Doch aan de synagoge was niet alleen een „dienaar" verbonden. Men had ook een „overste" van de synagoge, waarschijnlijk bij cooptatie uit de oudsten der gemeente gekozen. Hij
had een zekere verantwoordelijkheid voor den goeden gang
en den rechten geest in de synagoge ; hij waakte voor de orde ;
hij noodigde vreemdelingen uit, om de gemeente toe te spreken ;
en in heidensche steden, als Korinthe, kwam hij voor de Joodsche belangen op 1.
Uit de Synagoge werpen
Het evangelie van Johannes spreekt tot driemalen toe van
„uit de synagoge werpen", in den zin van uitstooten uit de
Joodsche gemeenschap 2 Dit stond gelijk met des doods schuldig verklaren. Doch de Joden bezaten niet het recht tot doodstraf en moesten zich dus meermalen met uitbanning vergenoegen.
.

DE SCHOOL EN DE SCHRIFTGELEERDEN

Naast de synagoge, onafhankelijk daarvan ontstaan en nooit
organisch met haar verbonden, stond de school waar uitwerking en toepassing der wet werden onderwezen. Deze instelling
is zeker even oud, zoo niet ouder dan de synagoge, en was
daarvan de noodzakelijke steun en aanvulling. De mannen,
die hier in de laatste eeuw der Perzische overheersching en in
den Griekschen tijd de leiding hadden, werden sofgrim genoemd
een woord dat vertaald is met „schriftgeleerden", waarbij onder
Schrift de Bijbel, het 0.T., te verstaan is. Zij bestudeerden de
Schrift, in het bijzonder de Wet, en heetten daarom ook wel
„wetgeleerden". De ideate geleerde, zooals Jezus Sirach dien
teekent, was een beschaafd man, die zijn gezichtskring had
verruimd door in vreemde landen te reizen, die ervaring had van
het goede en het slechte in den mensch en in de hoogste kringen
gemakkelijk zich bewegen kon.
1 Vergel. Mark. 5 : 22 ; Luk. 8 : 41, 49 ; 13 : 14 ; Hand. 13 : 15 ; 18 : 17
2 Joh. 9 : 22 ; 12 : 42 ; 16 : 2
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Door handenarbeid voorzagen zij in eigen onderhoud. Er
was een rabbijnsch spreekwoord, dat wie zijn zoon geen handwerk leerde, hem opvoedde voor struikroover. Zoo leerde ook
Paulus, ofschoon te Jeruzalem „in opleiding", een handwerk :
het vervaardigen van tenten uit de reeds geweven stof van
Cilicisch geitenhaar 1.
Deze Schriftgeleerden zullen oorspronkelijk voor onderlinge bespreking samengekomen zijn in particuliere woningen,
waar jongere geleerden de besprekingen mede bijwoonden en
aanhoorden. Daaruit zijn de onderwijsinrichtingen ontstaan,
die onder den naam van bet ha-midrasj (— plaats of huis van
studie —) bekend stonden- en dikwifis aan de synagoge grensden, wat wij boven de „hoogere" school noemden. Op den
middag van den sabbat werd deze „school" gebruikt voor eenvoudig onderricht in de Schrift en in de regelen van de ongeschreven wet. Overigens werd daar de traditie, de voorvaderlijke overlevering, aan de aanstaande Schriftgeleerden onderwezen. Door voortdurend de overleveringen aan te hooren,
maakten de jongeren zich die eigen. Schriftelijke opteekening
was verboden, ten eerste wegens de geheime leer ; ten tweede,
om Gods wil niet door heidenen te laten ontwijden. Eerst in
de tweede eeuw na Chr. begon men de traditie schriftelijk vast
te leggen. Van deze ,overkyeringen" is in het N.T. herhaaldelijk sprake 2 Paulus gebruikt het woord zoowel voor de
Joodsche leer 3, als voor de door hem overgenomen en weer
doorgereikte evangelie-verkondiging 4, en doet daarmee denken aan zijn rabbijnsche opleiding.
Vele schriftgeleerden waren ook in het bezit van geheime,
magische formules, die alleen fluisterend aan de meest vertrouwde leerlingen werden medegedeeld. Hierop wordt gezinspeeld in Matth. 10 : 27, waarschijnlijk met betrekking tot de
Messias-waardigheid van Jezus, waarover de discipelen aanvankelijk niet mochten spreken.
.

De traditie in Haggadcz, Halacha en Midrasj
De overleveringen, die in de scholen der Schriftgeleerden
van het eene geslacht op het andere werden overgebracht, waren
deels van geschiedkundigen aard (haggada, van een werkwoord
dat vertellen beteekent), deels van praktischen aard (halacha,
van een werkwoord dat wandelen beteekent), deels van uitlegkundigen aard (midrasj, van een werkwoord dat onderzoeken beteekent). De midrasj is in de Joodsche commentaren
samengebracht.
2 Matth. 15 : 2-6 ; Mark. 7 : 3-9 3 Gal. 1 : 14 ; Kol.
1 Hand. 18 : 3
2:8 4 I Kor. 11 : 2 ; 11 : 23 ; 15 : 1 en 3 ; Gal. 1 : 9 en 12 ; II Thess.
2 : 15 ; 3 : 6 enz.
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In den vorm der haggada werd o.a. gehandeld over het
wereldeinde, het toekomstig oordeel en het Messiaansche rijk.
Tot dit terrein behooren de twistvragen over de opstanding
der- dooden 1, en over de herkomst van den Messias 2 ook de
vraag, of een engel of geest tot Paulus gesproken had 3 Tot de
haggada behoort ook wat van den afval der engelen gezegd
wordt in Judas en II Petr. ; of de meening, dat de watergevende
rots de Joden in de woestijn is gevolgd 4 of dat de Mozaische
wet een gave der engelen is 5
Van veel meer belang waren de overleveringen, die op den
„wander betrekking hadden, op de praktijk van het dagelijksch
leven : de halacha. In dit opzicht beschouwden de Schriftgeleerden zich als opvolgers van Mozes, die zijn werk voortzetten 6 Zij predikten een ,gerechtigheid" waarvan het kenmerk was de nauwgezetheid (de akribie) der wetsvervulling 7
Op den voorgrond stonden besnijdenis, sabbatsrust en spijsgeboden. Op dit gebied had voornamelijk de botsing met Jezus
plaats. Uit den aard der zaak niet op het punt van de besnijdenis.
Daarentegen herhaaldelijk ter zake van de sabbatsviering en
de spijsgeboden.
;
.

;

.

.

.

Sabbatsviering
De sabbat moest gevierd worden door goed eten en drinken
en mooie kleeding. In eigenaardig contrast daarmee staat dat
de discipelen op den sabbat honger hadden 8 In het algemeen
werd bij de Joden twee maal per dag gegeten, in den vroegen
morgen nam men wat zout met brood en water als ontbijt ,•
de geleerden en de voornamen gebruikten ongeveer twaalf
uur een eigenlijken eersten maaltijd ; in de namiddaguren den.
hoofdmaaltijd. Luk. 14 : 12 spreekt daarom van een middagen een avondmaaltijd. Op den sabbat werd de hoofdmaaltijd,
als feestmaal opgevat, dadelijk na de godsdienstoefening gehouden. Op den sabbat placht men n.l. drie maaltijden te houden.
Dat gasten aan het sabbatsmaal deelnamen, was algemeen gebruik 9
Alle arbeid op den sabbat was streng verboden. De Schriftgeleerden onderscheidden 39 rubrieken of hoofdwerkzaamheden, in onderwerkzaamheden verdeeld, die op den sabbat
verboden waren. Dat waren, zooals het heette, die werkzaamheden die noodig waren geweest om den tabernakel te bouwen.
Daarbij kwam allerlei andere arbeid die verboden was, omdat
.

.

Matth. 22 : 23 v.v. ;
Mark. 12: 18 v.v. ;
Luk. 20 : 27 v.v. ;
Hand. 23 : 6, 7 2 Matth. 22 : 41 v.v. ; Mark. 12 : 35 v.v. ; Luk. 20 : 41
3 Hand. 23 : 9
4 I Kor. 10 : 4 5 Hand. 7 : 53 ; Gal. 3 : 19 ; Hebr.
2 :2 6 Matth. 23 :2
Matth. 5 : 20 ; 6 : 1 ; Hand. 22 : 3 ; 26 : 5 ;
Gal. 1 : 12 ; Filp. 3 : 6
8 Matth. 12 : 1 ; vergel. Mark. 2 : 26 en
s Luk. 14 : 1
Luk. 6 :3
1
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die de sabbatsrust zou schenden, ook weer verdeeld in hoofden onderwerkzaamheden. Het plukken van aren op den sabbat
b.v. was door de Schriftgeleerden verboden als een onderwerkzaamheid van het oogsten, ofschoon het volgens Deut. 23 : 15
(niet vert.) toch geoorloofd was 1. Medische behandeling
van acute ziekten was op den sabbat geoorloofd, van chronisch
lijden niet 2 Het was verboden iets van het eene „terrein"
naar het andere te brengen of te dragen : d.w.z. van het eene huis
in het andere ; van de eene verdieping naar de andere ; van het
huis naar de straat, open doorgang of plein (of omgekeerd) ;
uit de zee naar een huis, straat enz. (of omgekeerd) ; naar een
hoogte of een diepte van minstens drie handbreedten enz. Men
mocht alleen dragen wat tot bekleeding en sieraad diende, maar
omdat men b.v. op den sabbat niet een knoop mocht losmaken,
vermeed men kleeding waarbij het noodig was iets te knoopen
of te strikken. Het moest dus sabbatsschennis zijn, toen de
genezene zijn rustbed droeg 3 Een rustbed op den sabbat dragen was alleen geoorloofd, wanneer daarop een zieke lag. Ook
mocht men op den sabbat maar een geringen afstand loopen :
een sabbatsreis 4 bedroeg 2000 el of 2000 middelmatig groote
schreden (= 880 M.). Men ging daarbij uit van iemands „sabbatsplaats", volgens Exod. 16 : 29 „de plaats onder hem", de
„vier ellen". Volgens Exod. 21 : 13 verbonden met Num. 35 : 5
berekende men nu, dat men van zijn sabbatsplaats uit naar
alle richtingen 2000 el mocht loopen. Maar in de praktijk kon
zulk een afstand veel te gering zijn. Daarom breidde men het
begrip sabbatsplaats uit tot de ruimte, het dorp, de stad waarin
men zich beyond : daarin mag men zich steeds vrij bewegen.
De sabbatsweg begint dan eerst b u i t en die plaats. Doch
ook dit kon, b.v. als de sabbat iemand op reis overviel, nog
lastig genoeg zijn. Dan kon men „de grenzen vermengen".
Men legde een afstand van 2000 el of en hield dan stil bij een
boomstam b.v. Deze rustplaats werd dan voor sabbatsplaats
verklaard en dan kon men weer 2000 el verder wandelen, en
zoo doorgaan tot de plaats van bestemming was bereikt.
.

.

Spijsgeboden

Men moest wel een langdurig onderricht in deze bepalingen
genoten hebben, schrift- of wetgeleerde zijn, om ze alle te kennen. Niet minder pijnlijk waren de spijsgeboden. Zij betroffen ten eerste het verbod van een reeks spijzen, die voor „onrein" golden, z.a. varkensvleesch. Het hoeden van zwijnen is
daarom den Jood onwaardig 5 Verder hingen daarmee samen
.

Matth. 12 : 1 enz. 2 Matth. 12 : 9 ; Mark. 3 : 1 ; Luk. 6: 6 ; 13 : 14 ;
Joh. 9 : 16 3 Joh. 5 : 10 4 Hand. 1 : 12 5 Matth. 8 : 30 v.v. ; Mark.
5 : 11 v.v. ; Luk. 8 : 32 v.v. ; 15 : 15
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tal van reinigingsvoorschriften. Wanneer men offervleesch
at, moesten eerst de handen ondergedompeld worden in een
hoeveelheid water van 40 Sea. Ging men den gewonen maaltijd
gebruiken, dan moesten de handen alleen worden afgespoeld 1.
Dit was ook na den maaltijd noodig, en ook onder den maaltijd, wanneer deze uit verschillende gangen bestond. Of het
ook verplicht was bij het gebruik van vruchten, was een twistvraag. Voor het afspoelen der handen was het noodig ze twee
maal te begieten (met het „eerste" en het „tweede" water).
Telkens moest er + Log (d.i. ongeveer 0.137 L.) water worden
gebruikt. Men mocht het niet met de holle hand doen, maar
moest er vaatwerk bij gebruiken. De begieting moest met opzettelijke intentie plaats hebben, en de hand bevochtigen tot het
polsgewricht. En zoo waren er allerlei bepalingen die in acht
genomen moesten worden.Deed men dit niet, dan schoot men
te kort in zijn verplichtingen tegenover God.
God koning, de mensch onderdaan
Deze wettische godsdienst veronderstelt n.l. een bepaalde
verhouding tot God, een verhouding door twee hoofdgedachten beheerscht : God is de levende God, persoonlijk gedacht
en als zoodanig de hemelkoning ; en : Hij is heilig, ongenaakbaar verheven. Vooral de ballingschap had deze gedachten
onder het yolk doen leven. En hun afhankelijkheid na de
ballingschap deed de Joden alle aandacht aan den godsdienst
wijden, maar vermengde eenerzijds dien godsdienst met politieke verwachting van bevrijding, en deed anderzijds alien
nadruk vallen op de vraag, hoe de mensch in de rechte verhouding („rechtvaardig") kon staan voor dien hemelkoning.
De godsdienst werd op deze wijze meer het juiste gedrag van
den onderdaan tegenover zijn koning, of van den dienaar
tegenover zijn heer, dan gemeenschap van het kind met den
vader.
Het alles beheerschende beginsel was de volstrekte gehoorzaamheid aan Gods eischen, die zuiver zedelijk maar ook zuiver
cultisch of ook zuiver ritueel konden zijn dit onderscheid
maakte geen verschil in de verplichting, om daaraan onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Het kwam er slechts op aan, de
wetten van dien oppersten koning zoo nauwgezet mogelijk
te volbrengen. Deze wetten zijn in de Schrift geopenbaard :
zoo ontstond de Schriftgeleerdheid die zich hiervan rekenschap trachtte te geven.
Was zulk een wettische houding het algemeene kenmerk van
den Joodschen godsdienst tijdens het leven van Jezus, men zou
1

Matth. 15 :2
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zich toch vergissen, indien men meende dat er binnen het kader
van dezen wetsgodsdienst geen groote verscheidenheid viel
op te merken.
VERSCHIL IN TOEPASSING VAN DE WET

Daar is allereerst het verschil in gestrengheid ten opzichte
van de consequenties der wet. Dit verschil heeft zich verbonden
aan de tegenstelling van twee voorname Schriftgeleerden uit
Jezus' dagen : Hillel en Sjammai.
Hillel, oorspronkelijk uit Babel afkomstig en als arm daglooner na zijn veertigste jaar in Palestina gekomen (hij stierf in 't
jaar 10 van onze jaartelling) heeft verschillende regels van uitlegging der wet tot een geheel
' verbonden. Bekend is een uitspraak van hem, dat de gansche wet is samen te vatten in het
woord : „Wat u onaangenaam is, doe dat uwen naaste niet" 1,
een spreuk die reeds voorkomt in Tobit 4 : 15. Een andere
regel wordt gaarne van hem aangehaald, nl. dat echtscheiding
reeds geoorloofd zou zijn, als de vrouw het eten laat aanbranden, m.a.w. op heel lossen grond. Hij ging daarbij uit van Deut.
24 : 1 (niet vertaald). Jezus stelt daarentegenover zijn uitspraak
in Matth. 5 : 31 vv. en 19 : 9. Ook Sjammai stond tegenover
Hillel, en legde Deut. 24 : 1 veel strenger uit : echtscheiding
is alleen geoorloofd, wanneer er iets schandelijks is gebeurd
en dit schandelijke wordt op schending van de huwelijkstrouw
betrokken.
Ook in ander opzicht was er verschil tusschen Hillel en den
strengeren Sjammai. Volgens den laatste zouden de goddeloozen
in het gehenna een eindelooze straf ondergaan ; volgens Hillel
zouden zij na een straf van twaalf maanden vernietigd worden.
Dit verschilpunt is merkwaardig, als wij daarmee Paulus vergelijken. Paulus, te Jeruzalem tot rabbijn opgeleid, heeft dit
verschilpunt natuurlijk gekend. En nu is het opmerkelijk, dat
hij nergens spreekt van eindelooze straf der goddeloozen, maar
steeds van verderf en ondergang. Ook in 2 Thess. 1 : 9 is „e e u w i g verderf" hetzelfde als de ondergang in de komende „eeuw".
Het heil noemt hij ook herhaaldelijk, met den Joodschen naam,
eenvoudig „leven". Hieruit is of te leiden, dat Paulus van een
eindelooze straf niet heeft willen weten.
Een ander verschilpunt tusschen Hillel en Sjammai bestond
hierin, dat de laatste niet genegen was, den overgang tot het
Jodendom voor een heiden gemakkelijk te maken. Ook latere
rabbijnen dachten ongunstig over de proselieten. Hillel daarentegen maakte den overgang gemakkelijk en kwam ook hen, die
Vergel. de positieve uitspraak van Jezus Matth. 7 : 12, die veel
dieper gaat ; en voor de samenvatting der wet Matth. 22 : 37-40, wat
heel wat anders is.
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de wet nog heel slecht kenden of eigenaardige eischen voor hun
overgang stelden, welwillend tegemoet. Wat Jezus in Matth.
23 : 15 opmerkt, moet wel doelen op aanhangers van Hillel.
In den Talmoed worden meer dan drie honderd verschilpunten tusschen Sjammai en Hillel opgesomd. Er werden door
de rabbijnen samenkomsten gehouden, om bij meerderheid
van stemmen tot een beslissing te komen, omdat de verschillen
tot hevigen partijstrijd aanleiding gaven. Het schijnt, dat in het
midden van de eerste eeuw de volgelingen van Sjammai in de
meerderheid waren, en dat na den val van Jeruzalem de Hillelieten aan invloed wonnen. Deze strijd is te beschouwen als
een crisis in het Farizeisme. Sjammai, uit Judea zelf geboortig,
hield zich aan de traditie en was daarbij uiterst conservatief.
Hillel, uit Babylonia afk.omstig, kon niet zoo uit de bron der
levende traditie putten, maar was aangewezen op redeneering,
die uit de bekende traditie haar conclusies trok. Nu kon men
in de diaspora onmogelijk zoo streng de regelen houden als in
het Joodsche land zelf. Daaruit is het te verklaren, dat Hillel
veel rekkelijker was dan Sjammai. En ten slotte heeft de richting
van Hillel, ook ten gevolge van den ondergang en de algeheele
verstrooling van het Joodsche yolk, de overhand behouden.

Verschil over zonde en goede werken
Is er dus in het Jodendom een uitgesproken verschil ten aanzien van de consequenties der wet, er is ook verschil in opvatting omtrent de verhouding tot God en de verdienstelijkheid der
goede werken. Als de verhouding tot God moet bestaan in
volstrekte gehoorzaamheid aan Zijn eischen, dan is alles wat
niet met Gods wil overeenstemt of opzettelijk daartegen ingaat,
zonde. Wat niet met Gods wil overeenstemt, kan gevolg zijn
van onwetendheid. Er werd door de Joodsche theologen een
scherp onderscheid gemaakt tusschen deze onwillekeurige overtredingen en de opzettelijke zonden. Voor wat opzettelijk tegen
Gods wil wordt gedaan, is geen verzoening mogelijk. Voor de
onopzettelijke overtredingen waren oudtijds „zondoffers",
later gebeden, aalmoezen, vasten, zoenmiddelen. Deze drie worden ook in Matth. 6 besproken. Dat de mensch door goede werken zijn overtredingen kan goedmaken, hangt samen met de
opvatting, dat de mensch geen erfzonde bezit. Volgens de
Roomsch-Katholieke kerk wordt de erfzonde door den doop
weggenomen en kan de mensch op grond van de hierin ontvangen genade goede werken doen.Maar de Joodsche theologie
kende dit niet en nam aan, dat de mensch, zooals hij geboren
wordt, tot het goede bekwaam is. Doch ook werd geleerd, dat
toch ieder mensch tot zonde vervalt ; er is niemand die zeggen
kan : ik heb mijn hart rein gehouden en ik ben van zonde vrij.
Op grond van Paulus' brieven heerscht vrij algemeen de
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gedachte, dat de Joden meenden, dat zij op grond van hun vol.
brengen der wetsvoorschriften de zaligheid zonder meer als
loon verdienden. Nu is inderdaad de vergeldingsgedachte
overheerschend, in die mate dat elk leed en elke ramp in onmiddellijk verband werden gesteld met een bepaalde overtreding.
Voorbeelden daarvan zijn ook in het N.T. te vinden 1. Maar
het is onjuist te meenen, dat er alleen een zuivere loonsverhouding werd aangenomen. Wel zijn er uitspraken van Rabbi
Johanan ben Zakkai en R. Gamaliel die daarop wijzen.Maar R.
Akiba meende, dat niet alle geboden vervuld behoefden te
worden : als de gezindheid er maar was, en er enkele vervuld
werden, dan was God barmhartig en genadig, om den mensch
aan te nemen. Dit schijnt de overheerschende gedachte te zijn
geweest : God is genadig op grond van de (zij het gebrekkige) wetsvervulling der geloovigen. Nu was Paulus een leerling van Gamaliel. Heeft Gamaliel den volstrekten wetsgodsdienst geleerd, dan ligt daarin voldoende verklaring, waarom
Paulus juist tegen den volstrekten wetsgodsdienst opponeerde.
Maar ook de gemitigeerde wetsgodsdienst (het z.g. synergisme 2)
werd door Paulus verworpen, daar hij de leer voorstond der
volstrekte genade, die alleen rust in Gods welbehagen (d.i.
in Gods onverdiende liefde, niet = willekeur !). El k e wettische opvatting van godsdienst wordraOOT-Paulus bestreden.
Paulus en Jezus over loon
Nu zijn er die meenen, dat Paulus in dit opzicht van Jezus
afweek, en dat Jezus wel degelijk ook van een loonsverhouding
heeft gesproken. Een duidelijke tegenspraak hiervan lezen wij
in Luk. 17 : 9 en 10. Het zou ook vreemd zijn, wanneer Paulus,
die blijk geeft zoo goed de bedoeling van Jezus te hebben gevat,
en telkens op diens onderwijs teruggaat, in een zoo belangrijk
punt zou zijn afgeweken. Jezus spreekt, wel is waar, van goede
werken en van beloonen door den Vader, die het verborgene
ziet 3 Doch hij gebruikt dit niet in een verband, waarin hij
verdienstelijkheid der werken leert in den trant van den wetsgodsdienst ; maar in zijn bestrijding van de wettische opvatting
der Schriftgeleerden, gebruikt hij hun terminologie, om het leven
van hen die hem volgen geheel te stellen in het licht van Gods
oordeel. Het goede leven wordt hier niet voorgesteld als de
voorwaarde voor Gods genade die als loon daarop geschonken
wordt ; maar Gods genade is de voorwaarde voor het goede
.

Luk. 13 : 2 en 4 ; Joh. 9 : 2 2 D.i. „samenwerking" tusschen God en
mensch : de mensch doet werken, God komt hem nu helpend en genadig
tegemoet.
3 Matth. 5 : 16 ; 6 : 1 ; 6 : 4, 6, 18. her staat evenwel
niet, volgens de beste handschriften, dat hij het in het openbaar vergelden zal.
1
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leven, dat door God „beloond" wordt. Het loon is dus niet
belooning van de verdienstelijkheid der menschen, maar is het
zegel Gods op het in zijn genade rustende goede leven. En dit
is, in andere bewoordingen, hetzelfde wat Paulus leert, die op
grond van de volstrekte genade van God tot een toegewijd,
geheiligd, zondeloos leven opwekt 1.
Monotheisme en zedelijkheid
In dit verband willen wij ook opmerken, dat volgens de
Joodsche overtuiging monotheisme en zedelijkheid even onafscheidelijk zijn als afgodendienst en ergerlijke zonden, dezelfde
gedachte die Paulus uitwerkt in Rom. 1 : 20-32 2 Daarin
ligt mede de grond, waarom de Joden zich voor de heidenen,
die voor hen zondaren zijn, zooveel mogelijk hoeden. Bij hen,
die een ruimere opvatting hebben, ontstaat de begeerte om hen
te trekken : in de eerste eeuw werden vele proselieten gemaakt.
Zij kunnen alleen behouden worden, als zij zich bij Israel voegen. Het is dit punt, dat door Paulus krachtig bestreden is.
.

IN HET JODENDOM GEEN PLAATS VOOR MYSTIEK

Hoofdkenmerk van den Joodschen godsdienst is dus de
wettische verhouding van den mensch tot God : omdat God
het zoo voorschrijft, heeft de mensch allerlei geboden te onderhouden en door dit gehoorzaam te doen, maakt hij het mogelijk,
dat God hem barmhartig en genadig tegemoet komt. In deze
verhouding is niets te bespeuren van „mystiek", dit woord in
dien zin genomen, dat er een zekere gevoelsvroomheid bestaat,
ap of een vereeniging met de godheid nastreeft,
die een gemeenscli
waarbij het bewustzijn van den mensch of geheel verdwijnt of
althans sterk verzwakt 3 Voor den Jood is de scheiding tusschen
God en mensch zoo groot, dat er geen sprake kan zijn van een
vereeniging met God. Toch meenen sommigen ook in het Jodendom enkele sporen van „mystiek" te kunnen vinden. Zij wijzen
dan op het Oud-Testamentische „zien" van God 4. Maar dit
heeft met het middeleeuwsche mystieke „schouwen" niet te
maken. Het wil allereerst zeggen, dat de geloovige God in zijn
tempel bezoekt. En wanneer het vergeestelijkt wordt, dan blijft
het toch altijd maar een „naderen" tot God. — Meer „mystiek"
schijnt in de bespiegeling over de Sjechina te liggen, een bespiegeling die in de eerste eeuw onzer jaartelling is opgekomen. Het
is niet duidelijk, of Sjechina alleen de naam voor God is, voor
.

Zie ook bl. 407 en 408. 2 Vergel. I Thess. 4 : 3-5. Naar onze opvatting is in deze geheele pericoop, 3-8, sprake van huwelijksverhoudingen.
Op dit terrein komen de grootste afdwalingen in het niet-Christelijke leven
voor. De vrouw wordt als minderwaardig beschouwd. Dit is in strijd met
4 Vergel.
het evangelic.
3 Over mystiek zie verder bl. 431 v. bij Paulus.
ook Matth. 5 :8
1
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zoover hij zich in de wereld openbaart, of dat daarmee het hoogste bemiddelende wezen bedoeld wordt. Men leest van haar,
dat zij reeds in den tabernakel woonde, en toen in den tempel
verblijf hield, totdat deze verwoest werd ; zij is in de synagoge
aanwezig en haar tegenwoordigheid wordt dus op den sabbat
bijzonder waargenomen ; zij is overal, waar tien vromen bidden,
of waar drie (op grond van Mozes' wet) als rechters werkzaam
zijn, of waar twee over de Heilige Schrift gebogen zitten, of
waar ook maar een zich met het Wetboek bezig houdt. Nog
algemeener uitspraken vindt men : de sjechina is overal met de
rechtvaardigen ; zij begeleidde Jozef als een beschermengel naar
Egypte ; zij is den zieke nabij enz. Men kan daarom zeggen, dat
met de sjechina Gods alomtegenwoordigheid wordt aangeduid
in onderscheiding van zijn zuivere transcendentie. Maar dit Ales
is nog niet „mystiek" in bovengenoemden zin te noemen. —
Hiervan kunnen wij misschien wel spreken bij den ecstatischen
toestand, waarin vele apocalyptici hun visioenen ontvingen.
Maar ook dan is er nog geen sprake van een vereeniging met
God. Zuivere mystiek is ook dit niet. Zoo is, als parallel van hetgeen Paulus II Kor. 12 : 2 verhaalt, merkwaardig wat wij in den
Babylonischen Talmoed lezen van vier rabbi's, die in den hemel
werden overgezet : een stierf ; een werd krankzinnig ; een kwam
tot kettersche gevoelens ;• alleen R. Akiba steeg in vrede op en
kwam in vrede neder. Hebben wij hier met mystieke ervaringen
te doen, het is toch duidelijk, dat de Schriftgeleerden, die hiervan melding maakten, zich tegen die mystiek verklaarden, door
het ongelukkig lot van drie dier in den hemel overgezette rabbi's
duidelijk te laten uitkomen. Men kan daarom wel zeggen, dat
het Palestijnsche Jodendom zoo goed als geheel vrij is gebleven
van „mystiek" : daarvoor is in een wetsgodsdienst, in een verhouding van koning en onderdaan, van heer en knecht, geen
plaats. Toch vinden wij in de apocalyptiek het een en ander,
dat tot mystiek kan leiden en zeker ook wel geleid heeft : vandaar ook het krachtige verzet der Schriftgeleerden, toen de apocalyptiek het Jodendom langs dien weg van het zuiver wettisch
beginsel trachtte of te brengen.
DE APOCALYPTIEK
De apocalyptische verwachtingen namelijk
waren typeerend voor den geestelijken toestand van het Joodsche yolk in het begin van onze jaartelling. Zij zijn het complement, de aanvulling, van de nauwgezette wetsvervulling. Deze
hield, zooals wij zagen, de belofte in van belooning door God.
Doch daarvan was niet veel te bespeuren. De heidenen, goddelooze zondaars, vertraden het yolk Gods. Hoe was dit met het
Godsbestuur te rijmen ? Men nam in de eerste eeuw vrij algemeen
aan, dat voor de heidenen d e z e wereld bestemd was, maar
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de rechtvaardigen (dat waren de Joden) zouden de toekomstige beerven. Deze stemming was zich reeds sinds de ballingschap gaan ontwikkelen, en verbond zich met aloude heils- en
onheilsprofetieen, die van den „dag des Heeren" spraken (zie
blz. 65). Getallenspeculaties en beschouwingen over de planeten
en stergeesten, uit het orientalisme overgenomen, deden eigenaardige voorstellingen omtrent het wereldeinde, het wereldgericht en de opstanding der dooden ontstaan. En zoo trad
de apocalyptiek op, het eerst in het boek Daniel, omstreeks 165
voor Chr., en dan in een reeks geschriften als het Ethiopische
en het Slavische boek Henoch, de Sibyllijnen, de openbaringen
van Baruch, de hemelvaart van Mozes, het leven van Adam en
Eva, 4 Ezra enz., totdat omstreeks 120 na Chr. deze literatuur
weer ophield : de ondergang van het Joodsche yolk, maar vooral
de tegenwerking der Schriftgeleerden, die te recht voor een gevaarlijk syncretisme 1 beducht waren, maakte er een einde aan.
Wat wil nu deze apocalyptiek ?
Apocalypse beteekent openbaring of beter nog : onthulling,
en wel van datgene dat menschelijke kennis te boven gaat : ze
handelt niet zoozeer over menschelijke als over goddelijke dingen, in dit geval speciaal over het wereldeinde, en legt beginselen
en oorzaken, vooral chronologie uit. Terwijl profetie opwekt
tot bekeering en het doen van Gods wil, en dus een beroep doet
op de activiteit van den mensch, wekt de apocalyptiek op tot
berusten en vertrouwen, en het afwachten van den dag des Heeren, en is dus meer quietistisch. In vele apocalypsen wordt over
de antediluviale voorvaderen en over den begintijd gehandeld :
het einde zou weer zijn als het begin.
Men schilderde den eindtijd als een opeenvolging van verschillende perioden. Eerst zal er een groot, onverwacht lijden
komen — de z.g. weeen 2 gevolgd door een tijd van voorspoed en geluk voor het verkoren yolk — d.i. het Joodsche yolk —.
Daarna doen de machten van het kwaad een laatste poging,
om te overwinnen. Maar zij worden afgeslagen, zoodat de uiteindelijke zegepraal van het goede volgt. Dan heeft de opstanding der dooden plaats, de oordeelsdag breekt aan, en het einde
van alles is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Soms wordt
de tijd van voorspoed de tijd van den Messias genoemd, soms
ook is er in 't geheel van geen Messias sprake. Soms vindt het
oordeel plaats door God, soms door zijn vertegenwoordiger.
Soms wordt ook de laatste inspanning van den booze weggelaten.
In hoeverre hier van Babylonische en Perzische invloeden kan
D. i. godsdienstmenging, waarbij het eigen karakter van een bepaalden
godsdienst verloren gaat of althans sterk vertroebeld wordt.
2 Match.
24 : 8 ; Mark. 13 : 8

1
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gesproken worden, en in hoeverre hier zuiver Israelietische voorstellingen worden verwerkt, kunnen wij niet bespreken. Tot
voor enkele jaren meende men, dat deze apocalyptische verwachtingen zuiver Joodsch waren. Maar het is gebleken, dat
de geheele oostersche wereld vervuld was van dergelijke gedachten. De samenhang daarvan met de Joodsche opvattingen is
nog in onderzoek. In elk geval is het duidelijk, dat het toekomstbeeld in het latere Jodendom, voor 't eerst bij Daniel (omstr.
165 v. Chr.) waar te nemen, een sterke wijziging heeft ondergaan.
Oudere en jongere apocalyptiek
In de oudere geschriften vinden wij als toekomstverwachting : de openbaring van het koningschap Gods, bevrijding en
reiniging van het yolk, wereldheerschappij van Israel, het koninklijke heerschen van den (Davidischen) Messias, de verzameling
der verstrooiden, de heerlijkheid van Jeruzalem, de vruchtbaarheid van het heilige land, alles goederen van uiterlijken voorspoed en van Godsgemeenschap. Het tooneel van het heil is
Palestina of de aarde. Er is een continuiteit tusschen den ouden
en den n.ieuwen toestand. De komende tijd wordt opgebouwd
uit het aanwezige materiaal. De dood is hier de ballingschap en
opstanding is herstel van het yolk. Heel duidelijk is dit in
Ezech. 37.
Maar van Daniel of zijn nieuwe elementen hieraan toegevoegd en is de verwachting ook ten deele gewijzigd. Er is nu
sprake van wereldbestaan en wereldondergang ; van opstanding
van alle menschen (in de oudere geschriften van het O.T. is
dat niet te vinden ; zie boven, biz. 104) ; van wereldgericht en
van den hemelschen Messias („de Zoon des menschen" Dan. 7
13) ; van Memel en hel ; van de nieuwe wereld en van het
hemelsche Jeruzalem. Het verschijnen van dit hell is een wonder
Gods. En de nieuwe tijd komt op nieuwen bodem met nieuw
materiaal. Een breede kloof scheidt het heden van de toekomst.
En het tooneel der gezaligden is de hem.el. Zoo ontstaan de
begrippen van „deze" wereld en de „toekomstige" wereld 1.
In de Joodsche apocalyptiek blijft het Joodsche yolk steeds
het middelpunt ; wel komt in de latere geschriften het individu
meer tot zijn recht ; maar ook bij het wereldgericht blijft ult.
redding en verheerlijking van Israel het einddoel. Over de volkeren die zich niet bij Israel aansluiten, over de heidenen, dat
zijn de goddeloozen, komt het verderf, hetzij tot een eindelooze
straf, hetzij tot eindelijke vernietiging.
Vergel. Matth. 12 : 32 ; 13 : 39 v.v. ; 13 : 49 v. ; 24 : 3 ; 28 : 20 ;
Mark. 10 : 30 ; Luk. 16 : 8 ; 18 : 30 ; 20 : 34 v. ; Rom. 12 : 2 ; I Kor.
1 : 20 ; 2 : 6, 8 ; 3 : 18 ; II Kor. 4 : 4 ; Ef. 1 : 21 enz.
18
Inleiding tot den Bijbel II
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Christelijke Apo calyp tiek
In het Nieuwe Testament vinden we gelijksoortige verwachtingen van het wereldeinde 1. Maar hier is een diepgaand onderscheid met de Joodsche apocalyptiek. Allereerst is het niet de
cultische, noch de wettische, maar de g e z i n d h e i d s vroomheid (— wij spreken er nog nader over (blz. 412 v.) --), die in het
N.T. voorwaarde is voor het bestaan in het gericht. In de tweede
plaats is de politieke en nationale verwachting dat het yolk
Israel zal bevrijd en geeerd worden, vervangen door de zuiver
religieus-ethische verwachting van het individueele heil : het
geloof alleen is voorwaarde om daaraan deel te krijgen. Daardoor
is in de derde plaats vervallen de particularistische gedachte, dat
alleen wie behoort of toetreedt tot het Joodsche yolk behouden
zal worden ; zij is vervangen door de universalistische gedachte:
God wil dat a 11 e menschen behouden worden 2 In de vierde
plaats wordt dit behoud verbonden aan den persoon van Jezus
Christus. Hij is niet slechts de gezant van God, die weldra
wederkeert om te oordeelen, maar hij is de verlosser, die reeds
in d i t bestaan door zijn leven en zijn leer, zijn dood en zijn
opstanding, tot den Vader terug voert. Hij is de samenvatting
van het heil. Wie hem belijdt voor de menschen, dien zal ook hij
belijden voor den Vader die in de hemelen is 3
.

.

DE ZEDELEER

Een enkel woord over de Joodsche z e d e 1 e e r mag hier
ook niet achterwege blijven.
Uit de wettische opvatting van godsdienst volgt, dat aan goede
werken groote waarde werd gehecht. Deze bestonden niet alleen
in de opvolging van de sabbats- en spijsgeboden ; maar het geven
van aalmoezen en het doen van liefdadigheid werd van groote
beteekenis geacht : zij waren de groote bemiddelaars tusschen
Israel en God 4 en bedekten vele zonden.
Men maakte onderscheid tusschen lichte en zware (kleine
en groote) geboden. De lichte werden beschouwd als de versiering en schoonheid der Wet. Tot de zware werden gerekend :
besnijdenis, sabbatsviering, vasten op den grooten verzoendag,
het eten van ongezuurd brood in de Paaschweek. Er was verschil van gevoelen, welk van de genoemde geboden het grootste
is. Merkwaardig is het antwoord dat Jezus op die vraag gaf 5

.

Matth. 16 : 27 v. ; 24 : 1-25 : 46 ; Mark. 13 : 1 v.v. ; Luk. 21 : 5 v.v.;
I Kor. 15 : 51-57 ; I Thess. 4 : 13-18 ; II Thess. 2 : 1-12 enz.
En de Openb. v. Joh. 4-22 2 I Tim. 2 : 4. De bedoeling van dit woord
is zeker niet „hoofd voor hoofd", maar 't zelfde als wat we vinden Rom.
5 : 18 en II Kor. 5 : 19. Er ligt dan ook volstrekt niet in, dat de mensch
3 Matth. 10 : 32 ;
tegenover God eenige aanspraak kan doen gelden.
5 Vergel.
4 Matth. 6 : ; 20
Mark. 8 : 38 ; Luk. 9 : 26 ; 12 : 8.
Matth. 22 : 35 —40 ; Mark. 12 : 28 —34
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Er werd ook sterke nadruk gelegd op de gezindheid, het motief
tot een daad. En geprezen werd hij die de geboden vervulde,
omdat hij daarin een vvelgevallen had, en niet om het loon.
Bij bedreven zonde werd op berouw en zondenbelijdenis alle
nadruk gelegd. Vandaar ook de groote Verzoendag. Waarachtig
berouw mag zeker zijn van Gods gunst. Toch is ook lijden vaak
noodig, om de zondeschuld weg to nemen. Er zijn uitspraken,
waarin het lijden hooger wordt gesteld dan het offer, omdat een
offer gebracht wordt van iemands bezit, maar in het lijden de
mensch zelf betrokken is. Een misdadiger kan zijn overtreding
verzoenen door zijn dood. Het lijden en de dood van een rechtvaardige hebben een verzoenende waarde voor anderen. Doch
de gedachte, dat de M e s s i a s zou kunnen lijden en sterven
voor anderen, was den Jood vreemd.
Daarnaast werkte de Wet een sterk intellectualisme in de
hand : kennis van de Wet werd hooger gesteld dan „doen",
omdat kennis tot „doen" leidt. En zoo werd bestudeering der
Wet hooger gesteld dan het toepassen er van !
Wij zien dus, dat ook in de zedeleer verschillende motieven
en richtingen zich lieten gelden, en er hier grooter verscheidenheid bestond dan dikwijls wordt aangenomen.
SECTEN EN PARTIJEN

Deze verscheidenheid openbaart zich ook in de s e c t en
en part ij e n, die in het Jodendom van het begin onzer
jaartelling gevonden werden. We moeten eerst enkele noemen,
die in het N.T. niet voorkomen: de Chasidim, Esseners, Therapeuten en Bondsmannen van Damascus.
De Chasidim
De Chasidim (lett. : „vromen") zijn ongeveer 200 voor Chr.
opgekomen. Zij hielden zich stipt aan de wet, maar onthielden
zich van politiek. Zij verdwijnen na den Maccabeeschen oorlog:
het is mogelijk, dat zij zich dan splitsen in Farizeen en Esseners ;
ook is 't mogelijk, dat alleen de Farizeen hun opvolgers zijn
(of alleen de Esseners ?).
De andere drie kunnen we samenvatten onder den naam van
ascetische secten. Zij hebben in oud-Israel hun voorloopers gehad in de Rechabieten en in mannen als Elia, den Thisbiet.
De Esseners
De Esseners, ongeveer 4000 in getal, vormden een orde,
waartoe de leden alleen na een proeftijd van drie jaar met verschillende voorbereidingen toegelaten werden. Bij hun inwij ding
moesten zij een eed van geheimhouding afleggen. Vrouwen werden niet toegelaten. De leden moesten verschillende reinigingshandelingen in acht nemen en zich van huwelijk onthouden.
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Hun eigenlijk verblijf is te zoeken aan de Westkust van de Doode
Zee, waar zij in gemeenschap van goederen leefden ; maar zij
schijnen ook in verscheiden steden verspreid te zijn geweest.
En niet alien verwierpen het huwelijk. Zij onderscheidden zich
door hun witte kleeding en hun stipte waarneming der wet.
Een gerechtshof van 100 leden moest de tucht handhaven, paste
in sommige gevallen excommunicatie toe. Vermogen kon alleen
de orde bezitten, de enkeling niet. Wat iemand verdiende, werd
aan een beheerder afgedragen. Zij beoefenden voornamelijk
landbouw en enkele andere bedrijven, maar geen handel en geen
vervaardiging van wapenen. Zij Baden met het gelaat naar het
Oosten gekeerd. Sommigen vermoeden, dat zij de zon aanbaden.
Dan moeten we hier heidensche invloeden aannemen, wat ook
om andere redenen waarschijnlijk is, al kunnen wij niet een bepaalde godsdienst of richting daarvoor aansprakelijk stellen.
Zij zonden wet gaven naar den tempel, maar of zij zelf offerden,
is de vraag : in elk geval geen bloedige offers, omdat zij vegetarier waren. Zij weigerden olie te gebruiken ; aten gemeenschappelijk, dikwijls zwijgende ; hadden een geheimleer en weigerden
vreemdelingen in hun verblijf toe te laten. Bij het lezen der heilige Schriften pasten zij de allegorische uitlegging toe. Zij leerden,
dat de zielen der menschen, in den ether (d.i. in den „hemel")
wonende, oorspronkelijk volmaakt zijn geweest. Maar door den
val zijn ze in den kerker van het vergankelijke lichaam geraakt.
Door den dood worden zij weer hiervan bevrijd en keeren dan
naar den hemel terug. Zeer uitgewerkt schijnt hun engelenleer
te zijn geweest. De onderstelling, dat Jezus in eenig verband met
hen gestaan zou hebben, mist elken grond. We willen alleen nog
noemen de kleine poort in het zuiden van Jeruzalem, die als
Essenerpoort bekend stond. Men kon Naar slechts langs een
smal, in de rotsen uitgehouwen pad bereiken. Hier moest men
achter elkander aan loopen. Hoe anders de breede weg, die van
den Olijfberg of naar de Damascenerpoort loopt ! Dat was de
gewone weg der scharen van feestgangers, die dan door de
wijde poort de nauwe straten van Jeruzalem binnengeperst
werden, waar, zooals Josephus bericht, herhaaldelijk groote
ongelukken door het gedrang ontstonden. Dit geeft licht
op het anders niet onmiddellijk overtuigende beeld van Matth.
7 : 13, 14.
De Therapeuten
De Therapeuten zijn in Egypte te zoeken, en zijn voorloopers
van het monnikendom, dat ook in Egypte is ontstaan. Hun naam
„verzorgers, verplegers" — ziet op de verzorging, verpleging
der ziel, niet van het lichaam. Tot hen behoorden mannen zoowel als vrouwen, die zich aan een schouwend leven wijdden. Zij
begonnen met afstand te doen van alle bezit en gingen in de een-
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zaamheid als kluizenaars wonen. Aileen op den sabbat en op
den vijftigsten dag kwamen zij bij elkaar.
De bondsmannen van Damascus
Het bestaan van de „Bondsmannen van Damascus" is nog
slechts enkele jaren bekend. Joden, niet tevreden met den godsdienstigen toestand te Jeruzalem, verlieten de Heilige Stad en
vestigden zich te Damascus, om daar een ideaal leven te leiden,
niet door wereldsche zorgen gekweld. Dit zal geweest zijn in
de derde of tweede eeuw voor Chr. Zij sloten een Nieuw
Verbond met God (van daar hun naam). Men lette op deze
uitdrukking : z ij sloten het verbond met God ; dat is de „werkheiligheid" of het „synergisme" : in den bijbel sluit God het
verbond. En zij verwachtten het wereldeinde en de komst van
den Messias. Zij bootsten het leven in de wildernis na en legden
de wet zeer streng uit. Zij vertoonen verwantschap met de Sadduceen.
Johannes de dooper
Misschien is ook in het optreden van Johannes den dooper
een terugtrekken uit het maatschappelijk leven te zien. Volgens
Flay. Josephus trad Johannes allereerst voor asceten op. Hoe
zijn doop is te verklaren, is ook niet zeker 1. Sommigen willen
weinig of geen verband leggen met den proselietendoop en meenen, dat Johannes de komst van den verlosser heeft voorzegd
in verband met den wereldbrand 2 De doop zou dan een teeken zijn voor de gemeenschap der Johannesjongeren, die niet
alien in Jezus hebben geloofd 3 Het is echter zeer de vraag, of
de doop niet veeleer als symbolische handeling door alien werd
ondergaan, die hun zonden beleden en een nieuw bestaan wilden
aanvangen. Men meende vroeger dat uit de Johannesjongeren,
die allerlei vreemde bestanddeelen overgenomen hebben, de
Mandaeers ontstaan waren, die nu nog een armelijke secte vormen aan den benedenloop van Eufraat en Tigris : een soort
gnostieken, van wie geschriften gevonden en in de laatste jaren
vertaald en uitgegeven zijn. Daarin vinden wij Parsistische met
Babylonische en bijbelsche motieven vermengd. De Parsistische zijn voor-Christelijk. Sommigen meenden daaruit verschillende woorden en uitdrukkingen ook in het N.T. beter te
kunnen verklaren. Doch de Mandaeers moeten wel een anderen
oorsprong gehad hebben en de beteekenis van hun geschriften
voor het Nieuwe Testament is sterk overschat. Deze kunnen wel
dienst doen, om zich met eigenaardig oostersche bespiegelingen
vertrouwd te maken, doch een rechtstreeksch verband met den
.

.

1
3

Zie ook bladz. 160.
Hand. 19 : 3 v.

2 Verge!. Matth. 3 : 11 en 12 ; Luk. 3 :
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Nieuw-Testamentischen tijd moet worden ontkend. Wat in
deze literatuur aan verhalen van Johannes-jongeren voorkomt,
is eerst in den Arabischen tijd, dus het vroegst in de zevende
eeuw, daaraan toegevoegd.
Met Johannes den dooper zijn we weer op Nieuw-Testamentisch terrein gekomen. her zijn nog drie partijen die eenige
toelichting vereischen : de Farizeen, de Sadduceen en de Herodianen.
De Herodianen
Om met deze laatsten to beginnen, zij worden slechts een
enkelen keer genoemd 1, als met de Farizeen tegen Jezus samenspannende. Misschien waren het niet anders dan partijgangers
van Herodes (Antipas), die van hem verwachtten, dat hij het
Joodsche yolk van de Romeinsche overheersching zou bevrijden,
of dat hij in elk geval nog eens als legitiem vorst over het geheele
land zou worden aangesteld.
De Farizeen en Sadduceen
De Farizeen en de Sadduceen zijn de beide voornaamste
partijen in het Jodendom van Jezus' dagen. Zij zullen in het laatst
van het Syrisch tijdperk ontstaan zijn, maar worden het eerst
onder Johannes Hyrkanos I (135-105) als tegenover elkander
staande partijen genoemd 2
Zij vormen in allerlei opzicht tegenstellingen. De Farizeen
(„afgezonderden", „afgescheidenen", een naam, dien ze zich
zelf als eerenaam hadden gegeven in den zin van „heilige", d.i.
de ware gemeente van Israel ; ook noemden zij zich wel „bondgenooten", chaberim. ) waren de mannen van het yolk ; de Sadduceen („arifammelingen van Sadok", den priester onder
Salomo) waren de leden van den priester- en leekenadel. De
Farizeen waren hoofdzakelijk de partij der Schriftgeleerden 3
die alien nadruk legden op de wettische opvattingen, en de
traditie even hoog achtten als de geschreven wet. De Sadduceen
waren hoofdzakelijk priesters, die de cultische opvatting van
den godsdienst voorstonden, zich streng aan de geschreven wet
hielden, maar de traditie verwierpen •, en verder de rijke grondbezitters. De Farizeen waren door hun nadruk leggen op de
(voor wijziging vatbare) traditie meer vooruitstrevend, de Sadduceen meer conservatief. De Farizeen behoorden, ofschoon
zij zich meer met de Wet dan met politiek bezig hielden, tot de
nationale partij, die de buitenlandsche invloeden wilde keeren,
en waren dus politiek meer conservatief ; de Sadduceen behoor.

,

Math. 22 : 16 ; Mark. 3 : 6 ; 12 : 13
b.v. Matth. 23 : 2.
1

2 Zie bl. 213.

3 Vergel.
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den meer tot de Hellenistische partij, die voor cultuur open stond.
De Farizeen leerden opstanding uit de dooden, toekomstige
vergelding en het bestaan en werken van engelen. De Sadduceen
verwierpen deze leerstellingen 1, een zijdelingsch bewijs, dat
ze in het oude Jodendom niet zoo voorkwamen, waarom de
conservatieve Sadduceen er niet aan wilden. De Esseners waren
volkomen fatalist, de Sadduceen volkomen indeterminist, de
Farizeen namen een tusschenstandpunt in met nadruk op de
praedestinatie. De Sadduceen hadden hun eigen rechtsopvattingen en daardoor ook wel eigen Schriftgeleerden, al was hun
partij niet groot. De Farizeen telden de meeste Schriftgeleerden
tot hun partij en traden in gesloten vereenigingen op met een
bepaalden proeftijd voor de nieuwe leden en vasten vergadertijd
en bepaalde leiders. Hun aantal wordt op 6000 gesteld, waarvan
vermoedelijk vier tot vijf duizend alleen in Jeruzalem.
De groote beteekenis der Farizeen voor het Joodsche yolk
bestaat daarin, dat zij door den nadruk te leggen op een nauwgezet waarnemen van de ritueele voorschriften op de Joden over
de geheele wereld een eigen stempel hebben gedrukt en hun een
middel gegeven, om als yolk bij een te blijven. Was de nadruk
blijven liggen op tempel en offer, dan zou het Joodsche yolk
na den val van Jeruzalem en de verwoesting van den tempel in
het jaar 70 uiteengevallen zijn. Het is daarom de grief van den
Joodschen geleerde K 1 a u s n e r tegen Jezus, dat deze het
particularistisch-Joodsche heeft willen vervangen door universalistische opvattingen, waardoor het Joodsche yolk in het
geheel der menschheid zou zijn opgelost.
De zuiver wettische opvatting van den godsdienst bracht
ook bij de Farizeen de van elders bekende groote nadeelen mee.
Men meent God reeds voldoende te gehoorzamen, als men de
voorschriften nauwgezet opvolgt, terwijl het innerlijk leven
daarbuiten gehouden kan worden (wat men geveinsdheid kan
noemen) en liefde en barmhartigheid niet worden beoefend.
En een tweede gevolg is, dat men met zich zelf ingenomen
hoogmoedig oordeelt over hen die deze voorschriften niet
zoo nauwgezet of in het geheel niet nakomen. Dit komt duidelijk aan het licht, als wij de Farizeen nog wat nader beschouwen.
Wat de opstanding der dooden betreft, zegt Flay. Josephus,
die zelf een Farizeer was, dat de Farizeen van meening zijn,
dat de ziel van den mensch onvergankelijk is. De zielen der
goede menschen gaan over in andere lichamen (dit zou dan
de opstanding zijn) die der goddeloozen worden — zooals
Sjammai had geleerd — met eeuwige pijniging gestraft. De
opstanding is dus volgens hen ook het ontvangen van een
Matth. 22 : 23 ; • Mark. 12 : 18 ; Luk. 20 : 27 ; Hand. 23 : 8
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nieuw, een ander lichaam, hetzelfde wat Paulus, die oorspronkelijk tot de Farizeen heeft behoord, in I Kor. 15 : 35-44
betoogt.
In hun optreden trachtten de Farizeen de aandacht op zich
te vestigen. Zoo deden zij bij het uitreiken hunner aalmoezen 1;
zoo deden zij bij de op bepaalde uren voorgeschreven gebeden 2 waarbij zij, als het uur was aangebroken, ook op straat
bleven staan, om te bidden (verge!. de hedendaagsche Mohammedaansche gebruiken bij de dagelijksche „gebeden") ; zoo
deden zij ook met de „gebedsriemen" en „mantelkwasten" 3
Op grond van Exod. 13 : 9 en 16, Deut. 6 : 8 en 11 : 18 was
n.l. aan ieder mannelijk Israeliet voorgeschreven, dat hij bij
het morgengebed gebedsriemen (Rabbijnsch tefillin, in het
Grieksch phylakteria) moest aanleggen. Dit waren riemen,
waaraan kleine, dobbelsteenvormige doosjes waren bevestigd,
die perkamenten rolletjes bevatten met den Hebr. tekst van
Exod. 13 : 1-10, 11-16 ; Deut. 6 : 4-9 ; 11 : 13-21. Zij
worden deels aan den linker bovenarm tegenover het hart,
deels midden op het voorhoofd onder het haar aangelegd.
Zie plaat XVIII. In het latere Jodendom werden zij beschouwd
als afweermiddelen van booze geesten, vandaar de naam „phylakterien", amuletten. Nu was het niet door de halacha voorgeschreven, hoe groot die gebedsriemen moesten zijn. Men
kon ze daarom breed maken, om ze in het oog te doen vallen.
Ook was het aan den Jood voorgeschreven, om aan elk der
vier hoeken van den mantel (of overkleed) een kwast te
dragen, om naar Num. 15 : 38 v. Jahveh's geboden in gedachtenis te houden ; volgens later gebruik moesten zij bestaan
uit Brie draden witte wol, die met een blauw koord samengevlochten waren. Ook Jezus droeg zulke mantelkwasten aan
zijn „mantel" 4 Nu had de halacha alleen bepaald de geringste
maat, die zulk een kwast moest hebben. Men kon hem naar
believen grooter maken, wat de Farizeen dan ook gaarne
deden, volgens Matth. 23 : 5. Ook hun gedrag als chaberim
ten opzichte van het onkundige yolk was eigenaardig en moest
noodzakelijk tot eigengerechtigheid leiden.
Het „yolk des lands"
De naam chaberim of bondgenooten namelijk werd door
de nauwgezette Joden aangenomen in tegenstelling met het
„yolk des lands", dat de wet niet kende 5 Voor de onderhouding der wet was veel studie en kennis noodig wat als
de oorzaak wordt genoemd, waarom de Joden zich over 't
algemeen door kennis en intelligentie onderscheiden een
,

.

.
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Matth. 6 : 2
2 Matth. 6 : 5
14 : 36 ; Mark. 6 : 56 ; Luk. 8 : 44

1

3 Matth. 23 : 5.
5 joh. 7 : 49

4 Matth. 9 : 20 ;
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studie en kennis die den gewonen man ontbrak. Dit leidde
tot een verachting van de massa bij de beter onderlegden, en
uitte zich in het verbod van huwelijk met vrouwen uit de
verachte kringen en in allerlei andere gebruiken, waartoe
zich de chaberim verplichtten : de chabeer mocht geen tienden
geven aan een priester of Leviet van het „yolk des lands" ;
zijn reinigingshandeling niet volbrengen in tegenwoordigheid
van iemand uit het „volk des lands" ;• zoo iemand niet als
gast huis ontvangen ; hem niets van de producten van den
grond verkoopen tenzij droog ; ook niets van hem koopen
tenzij droog (omdat droge dingen niet door aanraking de
onreinheid overnemen). Hij mocht niet reizen met iemand
uit het „volk des lands", hem niet bezoeken, in zijn tegenwoordigheid de wet niet bestudeeren. Wanneer men iets op
de markt kocht, was het niet zeker, dat de verkooper daarvan
wel de tienden had opgebracht. De nauwgezette Jood zou
van al wat hij kocht daarom het tiende deel voor tempelgebruik afzonderen 1.
De tegenstelling tusschen chabeer en „yolk des lands" was
dus niet een van geboorte of stand, maar van beschaving en
wettische vroomheid. De tegenstelling was to overbruggen :
wie van het „volk des lands" zich op wetskennis toelegde
kon chabeer worden ; wie als chabeer een niet geoorloofde
betrekking, b.v. die van tollenaar d.i. belastinginner, ging
bekleeden, verviel tot den rang van het „volk des lands".
Van hier uit valt er ook licht op de gelijkenis van den Farizeer
en den tollenaar in Luk. 18 : 10-14. Jezus komt voor het
„volk des lands" op.
De Anawim
Het yolk des lands komt in het 0. T. voor onder den naam
van Anawim, d.i. ootmoedigen, zachtmoedigen, verdrukten 2
Zoo in Ps. 37 : 11 : „de ootmoedigen echter zullen de aarde
beerven en zich verlustigen in overvloed van vrede" 3 Sommigen
zien ook in den lijdenden knecht des Heeren van Deuterojesaja het door de anawim gevormde en vereerde ideaal. Zij
zijn de „stillen in den lande" geweest, van wie de geschiedboeken niet gewagen, maar die meer dan de Farizeen en Schriftgeleerden den zin der profeten hebben verstaan en de vertroosting Israds hebben verwacht 4. Simeon moet tot hen
gerekend worden, evenals de herders van Bethlehem en Anna.
Zij begrepen, dat de komende Messias allereerst van zonde
en schuld moest verlossen. Van hen wordt in den lofzang
van Maria gesproken 5
.

.

:

Luk. 18 : 12 2 Zie boven, bl. 196. 3 Vergel. Matth. 5 :5 4 Luk
2 : 25 5 Luk. 1 : 52 v. Hier is een duidelijke parallelie met de zaligsprekingen.
1
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Heerschers heeft hij van hun Croon gestooten,
en vernederden verhoogd;
h o n g e r i g en heeft hij met goederen vervuld,
en rijken ledig heengezonden.

Uit deze anawim zijn zeker de Johannesjongeren voortgekomen en de discipelen van Jezus. Ook de priesterlijke familie
van Zacharias en Elisabet is tot hen te rekenen 1. In deze
atmosfeer is Johannes de Dooper opgegroeid. Hierin wortelt
zijn prediking, dat het niet aankomt op het behooren tot
het yolk Israel, maar op de gezindheid van nederigheid. Ook
in het ouderlijk huis van Jezus zal dezelfde atmosfeer hebben
geheerscht. En het is allereerst tot deze anawim, deze nederigen
en stillen, deze „armen" — volgens Mattheiis armen „naar
den geest" dat Jezus zijn prediking en zijn zaligsprekingen
gericht heeft 2 Zij zijn het, die niet tevreden zijn met hun
wettische plichtsvervulling, maar hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid. Zij zijn het zout der aarde (d.w.z. het bederfwerend bestanddeel volgens anderen het vruchtbaar makend
bestanddeel, daar zout in de oudheid ook als bemesting werd
gebruikt). Zij zijn het licht der wereld. Door de toonaangevende 1 eiders verdrukt en vervolgd, zijn zij lotgenooten der
oude profeten. Zij zijn de vermoeiden en belasten, die Jezus
tot zich noodigt, om van hem te leeren, „omdat hij is zachtmoedig en nederig van hart" 3 een herinnering tevens
aan Israels grooten wetgever, die de zachtmoedigste was van
alle menschen, volgens Num. 12 : 3. Het is tot deze stemming
van nederigheid en ootmoed, dat ook de hooggevoelende
Farizeer Paulus bekeerd werd 4
In de Farizeen en Schriftgeleerden is het Jodendom ten
slotte uitgeloopen op het talmoedisme, in de anawim op het
Christendom.
.

.

De politiek De Zeloten

In politiek opzicht leerden de Farizeen naar de komende
verlossing door den Messias uit te zien, en die stil van God
te wachten. Op zijn tijd zou Hij de verlossing brengen : van
den vrome werd slechts getrouwe wetsvervulling geeischt, om
de komst van den Messias voor te bereiden. Dit is dezelfde
lijdelijke houding als door Gamaliel, die ook een Farizeer
was, werd aanbevolen 5 Maar het is psychologisch verklaarbaar, dat dit bij Gamaliel's leerling Saulus, bij wijze van reactie,
een heftigen vervolgingsijver deed ontstaan. En zoo is het
ook psychologisch verklaarbaar, dat uit de kringen der Farizeen
.

1

4

Luk. 1 : 5 v. 2 Matth. 5 : 3-12 ; Luk. 6 : 20-26 3 Matth. 11 : 28 v.
Fil. 2 : 3 ; II Kor. 12 : 9. Ook I Kor. 13 b Hand. 5 : 38 v.
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de Zeloten („ijveraars") opkwamen, die, niet tevreden met
een lijdelijk wachten, met geweld de bevrijding van het yolk
trachtten te bewerkstelligen. Onder Quirinius (6 na Chr.)
schijnt die partij te zijn ontstaan, onder leiding van den Gall.leer
Judas 1. Zij speelden een belangrijke rol bij den Joodschen
opstand in 66.
Simon Zelotes
Nu zegt Lukas (6 : 15) van een der discipelen van Jezus,
Simon, dat deze ook den naam Zelotes droeg 2 Bij Mattheiis
en Markus heet hij Simon, de Kananeer 3. Dit kan niet beteekenen : uit Kana (dit zou moeten zijn : Kaneer) en ook
niet uit Kanaan (zooals in Matth. 15 : 22 sprake is van de
Kananeesche vrouw, waar bedoeld wordt een niet-Joodsche
vrouw, een min of meer arch.aistische aanduiding van Mattheiis : een vrouw die behoort tot de oorspronkelijke, nietJoodsche bevolking zie de juiste omschrijving Mark.
7 : 26 —) : dit is in het Grieksch n.l. Chananeer. Misschien
is de oorspronkelijke vorm van de bij Simon gebruikte toevoeging : Kanneer, een Arameesch woord voor Zelotes of
ijveraar. Dan is daarmee ook verklaard, waarom Lukas hem
zoo noemt. Maar daarmee is nog met gezegd, dat Simon tot
de revolutionnaire partij der Zeloten heeft behoord. Het
is ook mogelijk, en meer waarschijnlijk dat Jezus hem
wegens zijn ijver den bijnaam van Kanneer of ijveraar heeft
gegeven.
Simon Petrus en Boanerges
Zoo gaf hij immers ook den anderen Simon den bijnaam
Petrus, nevenvorm van petra ( = rots), in het Arameesch
cephas (vandaar dat naast Petrus de naam Cephas voorkomt 4) ; en gaf hij Johannes en jakobus den bijnaam van
Boanerges, zonen des donders, een naam die en wat den vorm
en wat de beteekenis betreft, moeilijkheden oplevert. In den
regel neemt men aan, dat er mee wordt gezinspeeld op hun
onstuimig karakter 5 Rendel Harris meent, dat het een oostersche aanduiding is voor „tweelingen" die als een bijzondere
gave des hemels werden beschouwd, zoodat
' de oorspronkelijke
bedoeling zou geweest zijn „hemelzonen". Hoe dan ook,
Jezus gaf blijkbaar aan zijn discipelen bijnamen, om daarmee
iets van hun aard of hun roepinv, uit te drukken. Dan kan
ook de naam Zelotes of ijveraar met een bepaalde bedoeling
door Jezus aan Simon zijn gegeven.
.

.

Zie bl. 221 2 Vergel. Hand. 1 : 13 3 Matth. 10 : 4; Mark. 3 : 18
Joh. 1:43; I Kor. 1:12; 3 :22; 9 :5; 15 :5; Ga1. 1:18; 2:9 v.v.
5 Mark. 9 : 38 ; Luk. 9 : 54.
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DE DIASPORA

Wij kunnen van het Jodendom geen afscheid nemen, zonder
een blik te slaan op de Joden, die in de verstrooiing (met een
Grieksch woord : diaspora) leefden. Het boek der Hand.
brengt ons midden onder hen, en Paulus is van afkomst een
diaspora-Jood. Het is daarom van belang, ons rekenschap te
geven van de eigenaardige verhoudingen waarin zij leefden,
en van den invloed, dien die verhoudingen op hun opvattingen
hebben gehad.
Het begin
De diaspora of verstrooiing der Joden heeft een aanvang
genomen met de deportatie van de Israelieten naar het Assyrische rijk, toen in 722 Samaria was ingenomen. Van deze
Israelieten is in de historie verder niets meer bekend. Er zijn
er die meenen, dat zij tot China toe zich verstrooid hebben.
Sommige Engelschen zijn van oordeel, dat ze voor een deel
in Engeland terecht zijn gekomen, zoodat de Engelschen van.
rechtswege Gods uitverkoren yolk mogen heeten. De Mormonen laten hen naar Amerika verhuizen.
Sedert de Babylonische ballingschap
Na den val van Jeruzalem in 586 volgde de deportatie der
Joden naar Babylonie, van waar slechts een klein gedeelte in
536 en 458 naar het Joodsche land is teruggekeerd. Zij die
buitenslands bleven, legden zich vooral op den handel toe
en vestigden zich langzamerhand in allerlei plaatsen waar
handel van eenige beteekenis gedreven werd. In den tijd van
het N. T. zijn er buiten Mesopotamie en Middel- en BovenEgypte meer dan 150 plaatsen met Joodsche gemeenten bekend.
De houding der heidenen was niet altijd vriendelijk : deels
om den trots der Joden, deels om hun gebruiken als besnijdenis en sabbatsviering. Zij werden door de Syrische vorsten
wel als betrouwbare kolonisators naar sommige steden overgebracht. Zoo naar Kolosse en Tarsus. Op zijne reizen heeft
Paulus zich steeds opgehouden in de voorname handelsplaatsen. Dit zeker wel deels omdat hij als stadsmensch zich
daar het meest thuis gevoelde, maar waarschijnlijk nog meer,
omdat hij daar overal een Joodsche nederzetting aantrof, tot
wie hij zich allereerst wendde, om van daar uit den breeden
kring van proselieten en „Godvereerende" heidenen te bereiken. Zoo heeft de diaspora (ook door de Grieksche bijbelvertaling) een voorbereidende werkzaamheid voor het Christendom vervuld. Vergel. voor 't volgende het kaartje bij bl. 367.
Hand. 2 : 9
Dat de Joden naar allerlei streken verspreid waren, bewijst ook Hand. 2 : 9,
waar gesproken wordt van „Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Meso-
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potamie, Judea en Cappadocie, Pontus en Asia, Frygie en Pamfylie, Egypte
en de streken van Libye dat bij Cyrene ligt, en de hier woonachtige Romeinen,
zoowel geboren Joden als proselieten, Cretensers en Arabieren". Het loont
de moeite deze opsomming eens nader te beschouwen. Zij begint met de Parten.
Onder hen woonden zoovele Joden, dat Flay. Josephus speciaal voor hen zijn
„Joodsche oorlog" schreef. Zij schijnen reeds in 350 voor Chr. daarheen uit
Egypte overgebracht te zijn, wegens oproerige bewegingen. Van Joden in Media
wordt vermeld, dat zij zeer onwetend waren. In Elam of Perzie waren sinds
lang Joden te Susa. Mesopotamie was een middelpunt van Joodschen invloed.
Hier waren later beroemde rabbijnsche scholen. Onder Arabia is de streek vlak
ten oosten van Palestina te verstaan, maar blijkbaar werd Damascus daartoe
niet gerekend 1 . Eigenaardig staat Judea tusschen al de vreemde landstreken in.
Maar ook hier leefden de Joden eigenlijk meer in verstrooiing, dan dat zij als
inwoners van het land konden beschouwd worden. In de dagen der Maccabeen
waren in Galilea zoo weinig Joden, dat zij door Judas in de omgeving van
jeruzalem konden samengebracht en gevestigd worden. Dekapolis en Perea
waren bedekt met steden die Grieksche of Macedonische namen droegen. Zoo
was het ook aan de kust der Middellandsche Zee. De groote kudde zwijnen
op den oever van het meer van Galilea is een bewijs van een aanzienlijke heidensche bevolking 2 . Tiberias was vrij wel geheel heidensch. Jezus, die tot de
verlorene schapen van het huis Israels uitging 3 , is ook nooit in Tiberias geweest.
De Joden beschouwden de stad, die door Herodes Antipas ter eere van den
Romeinschen keizer was gesticht vandaar ook Naar naam als onrein,
omdat zij op een oude begraafplaats was gebouwd. Wanneer Jezus zijne discipelen de opdracht geeft, geen weg naar het heidenland te betreden 4, dan is
dat een bewijs, hoe men ook in Palestina scheiding moest maken tusschen
Joodsche en heidensche steden. Dit alles verklaart voldoende, waarom in
Hand. 2 : 9 Judea kan genoemd zijn. Maar het is ook mogelijk, dat hier oorspronkelijk een andere naam (Syrie ? Armenia ?) gestaan heeft, of dat heel
Syrie met Judea wordt aangeduid. Dan sluit het goed bij het pas genoemde
Mesopotamie aan, terwijl Syrie ook vele Joodsche gemeenten telde. Dan volgt
Klein-Azie, waarvan vier Romeinsche provincies : Cappadocia, Pontus, Asia
en Pamfylie genoemd worden en het district Frygie dat deels in Asia, deels
in Galatia lag. Ter onderscheiding van ons Azle of Klein-Azie schrijven wij in
onze vertaling den naam Asie 5 , waarmee aangeduid werd het geheele westelijk
kustland van Klein-Azie (Carle, Lydie, M.ysie en een deel van Frygie) met de
daarbij liggende eilanden. Efeze was hiervan de hoofdstad, terwijl ook Laodicea,
Sardes, Filadelfia, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Kolosse en Milete daartoe
behoorden. Opmerkelijk, dat in de Pinkstergeschiedenis Macedonia en Griekenland niet worden vermeld, waar Loch, evenals op het eiland Cyprus, vele
Joden woonden. Bij de reizen van Paulus komt dit duidelijk aan het licht.
Maar wel worden Kreta, Egypte, Libye en Cyrene genoemd. In Cyrene, ten
W. van Alexandria, in Libye op de Noordkust van Afrika, ongeveer ten Z.
van Kreta, vormden de talrijke Joden, volgens Josephus daar door Ptolemaeus
Lagus gebracht, ongeveer het vierde deel der bevolking. Zij betoonden zich
sedert de dagen van Sulla (omstr. 80 v. Chr.) zeer oproerig. In de geschiedenis
van Jezus' kruisiging wordt Simon van Cyrene genoemd, die waarschijnlijk
Christen is geworden en twee zoons, Alexander en Rufus, bezat, die onder de
1
3

Gal. 1 : 17 2 Matth. 8 : 28 v.v. ; Mark. 5 : 1 v.v. ; Luk. 8 : 26
4 Vergel. Matth. 10 : 5 5 Hand. 6 : 9 ; 16 : 6; 19 :10;
Matth. 15 : 24,

19 : 22 ; 20 : 18 ; 24 : 18 ; 27 : 2 ; Rom. 16 : 5 ; I Kor. 16 : 19 ; I Petr.
1 : 1 ; Openb. 1 : 4 enz.
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eerste Christenen blijkbaar algemeen bekend waren'. Joden uit Libye en Egypte
(Cyrene en Alexandrie) worden ook in Hand. 6 : 9 genoemd, terwijl het JodenChristenen van Cyprus en Cyrene zijn geweest, die het eerst aan heidenen te
Antiochfe het evangelie hebben verkondigd 2 . Zoo komt Hand. 13 : 1 Lucius,
de Cyreneer, nog te Antiochfe voor. De belangrijkste Joodsche nederzetting
vinden wij in Alexandrfe, van welke aanzienlijke stad zij niet minder dan een
derde der bevolking vormden. In de dagen van het N.T. was Alexandrfe een
voorname handelsplaats en een middelpunt van wetenschappelijk en godsdienstig leven. Hier woonde ook de Joodsche wijsgeer Philo (een tijdgenoot van
Jezus), die de Grieksche philosofie met Joodschen godsdienst trachtte te verbinden. Daarvoor had hij van de Stoische wijsbegeerte de allegorische methode
overgenomen : in het Schriftwoord wordt dan een andere dan de letterlijke
of historische zin gezocht, een zin die met de Grieksche wijsheid heette overeen
te stemmen. In Alexandrfe was ook sedert de derde eeuw voor Chr. de Grieksche vertaling van het 0.T., de z.g. Septuaginta, tot stand gekomen, waarover
wij boven op bl. 209 v. reeds spraken. Uit dit middelpunt der beschaving was
ook Apollos afkomstig 3, die uitmuntte door kennis der Schriften en door welsprekendheid. Volgens oud-Christelijke traditie heeft Petrus later, met Johannes Markus, te Alexandrfe en omgeving het evangelie verkondigd. In I Petr.
5 : 13 hebben wij misschien daaraan een herinnering : hier wordt Markus
genoemd en de gemeente te Babylon ; dit kan een Egyptisch plaatsje van dien
naam zijn 4 . De legende verhaalt, dat Markus de eerste bisschop van Alexandrfe
zou zijn geweest ; in 62 zijn opvolger Anianus zou hebben gewijd en na een
verblijf in Rome en Klein-Azie in 68 te Alexandrfe den marteldood zou gestorven zijn. Van de talrijke Joden in Egypte is ook merkwaardig de kolonie
van Joodsche huursoldaten in Elephantine („ivoorstad", naar den ivoorhandel
die hier gedreven werd ; een plaats gelegen op een eilandje in den Nijl tegenover de stad Assoean). Zij dateert misschien uit den tijd vlak na de verwoesting
van Jeruzalem in 586 v. Chr., of van nog vroeger. Uit belangrijke Arameesche
papyri, die daar gevonden zijn, blijkt dat de gemeente daar een eigen Jahvetempel bezat. Zooiets is van geen enkele andere Joodsche gemeente bekend.
— In Hand. 2 : 9 worden ook nog genoemd „de bier woonachtige Romeinen,
zoowel geboren Joden als proselieten". Onder Romeinen hebben wij hier te
verstaan „inwoners van Rome". Sedert de dagen van Pompeius (omstr. 60
voor Chr.) was te Rome een steeds aangroeiende Joodsche gemeente ontstaan.
Julius Caesar begunstigde en bevorderde Naar. Op denzelfden dag dat hij
vermoord werd, nam de Senaat een besluit, waarbij aan de Joden toegestaan
werd hun eigen fondsen te administreeren en over hun eigen volksgenooten
recht te spreken. Geen wonder dat zij drie dagen lang op het Forum weeklachten aanhieven over den dood van den grooten Caesar, die zich zoo zeer hun
vriend had betoond. In 4 v66r Chr. wachtten acht duizend Romeinsche Joden
de Palestijnsche deputatie op, die na den dood van Herodes de belangen van
het Joodsche land aan Augustus kwamen voorleggen. Sejanus, de praefectus
van Tiberius, was den Joden vijandig gezind en daarom lijfde hij vier duizend
van hen in een vreemdelingenlegioen in en zond hen naar Sardinie, om de roovers
ten onder te brengen. Het was dus blijkbaar een aanzienlijke Joodsche gemeente
te Rome : zij heeft daar minstens negen synagogen gehad. Van hen waren er,
volgens Hand. 2 : 9, ook een aantal te Jeruzalem aanwezig. En hier zullen wij
den (onbekenden) oorsprong moeten zoeken van de Christelijke gemeente te
Matth. 27 : 32 ; Mark' 15 : 21 ; Luk. 23 : 26 2 Hand. 11 : 20 3 Hand.
4 De meest gangbare verklaring is dat Babylon aanduiding zou zijn
18 : 24
voor Rome. Zoo wordt het ook verklaard in Openb 17 : 5 ; 18 : 10.
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Rome. Te Jeruzalem zullen er een aantal Christen zijn geworden en van daar
het nieuwe geloof naar Rome hebben overgebracht. In 49 schijnt daarover een
groote beroering onder de Joodsche gemeente ontstaan te zijn, waarom Claudius
al de Joden uit Rome verbande. Dit is blijkbaar een tijdelijke maatregel geweest.
Toen Paulus in 58 als gevangene te Rome kwam, ontbood hij de leiders der
Joodsche gemeente tot zich. Dit leidde niet tot een nieuw tumult. De ervaring
van het jaar 49 zal hen voorzichtig hebben gemaakt. En zoo kan Paulus ongehinderd het evangelie te Rome verkondigen. Er is inderdaad reden, om het
verband zoo te zien. De Joden toch waren overal fel tegen Paulus' evangelieprediking gekant, omdat daardoor aangetast werd wat zij als den noodzakelijken weg des heils beschouwden : de nauwgezette waarneming van de voorschriften der wet.

Nadruk op de wettelijke geboden
Doordat de diaspora-Joden, ver van den tempel verwijderd,
Been deel konden nemen aan den offerdienst, viel voor hen
de nadruk op het onderhouden van die geboden die . ook in
het vreemde land konden worden nageleefd : besnijdenis,
sabbatsviering, spijsgeboden. En de synagoge werd het middelpunt van hun godsdienstig leven. Dit drong vanzelf reeds tot
een bij elkander wonen in een wijk.
Politieke eenheid
Doch dit werd evenzeer in de hand gewerkt door de politieke
gebruiken van dien tijd : alleen door tot een zekere filia of
stam te behooren, kon men -- ook de heiden — burger zijn
van een stad. Godsdienstig en burgerlijk leven hingen in de
oudheid ten nauwste met elkander samen. Ook de leden der
heidensche filai of filiai vormden een godsdienstige eenheid.
Het was dus vanzelfsprekend, dat de Joden zich bij elkander
aansloten. Daaruit is het te verklaren, dat zij zich in de diaspora
wisten te handhaven, maar ook dat dikwijls een zeker antisemietisme zich kon ontwikkelen, zooals wij dat sedert de
eerste eeuw voor Chr. hier en daar zien opvlammen. Zij voelden
zich als „het yolk" bij uitnemendheid, tegenover de ethne
of heidenen 1. Die tegenstelling vinden wij ook uitgedrukt
in Hand. 4 : 27, waar sprake is van de „heidenen" en de
„stammen" Israels (in sommige handschriften staat hier „het
yolk" Israel). Zij bestaat ook in Hand. 15 : 14, waar Jakobus
zegt, dat God zich uit de „heidenen" een „yolk" wilde aannemen : hier is „yolk" reeds overgebracht op de Christenheid.
Duidelijk staat het in Hand. 21 : 28, waar wij vertaalden
„Gods yolk", maar waar in het Grieksch alleen staat : „h e t
yolk" (waarmee de Joden zich zelf bedoelden). — Ook worden
Harnack meent, dat het woord „heiden" uit dit Grieksche ethne is
verbasterd. Paulus gebruikt dit woord ook herhaaldelijk b.v. Rom.
1 : 6 ; 3 : 29 ; 11 : 13 enz.
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zij wel een „nederzetting" genoemd 1, en „burgerschap".
Dit laatste woord komt Fil. 3 : 20 in een bijzondere beteekenis
voor : door ons werd het vertaald met „wettig woonverblijf" 2
Het bedoelt een nederzetting in een vreemde stad, waar de
eigen oorspronkelijke inrichting in stand wordt gehouden.
Als wij de bedoeling van Fil. 3 : 20 omschrijven, zouden wij
moeten zeggen : wij vormen een nederzetting van hemelburgers,
die niet de aardsche, maar de hemelsche ordeningen willen
en moeten opvolgen. — De diaspora-Joden worden ook
zonder meer wel „de synagoge" genoemd. In deze beteekenis
komt dit woord ook voor in Hand. 6 : 8, waar men dus zou
kunnen vertalen : „sommigen uit de diaspora-gemeente, die
bekend stond als die der Libertijnen enz." 3 In dit Licht moet
ook het woord „stamverwanten" in Rom. 16 : 7 gezien worden.
De bier genoemde Andronikos en Junias worden hier aangeduid als „tot het Joodsche stamverband (filia) van Tarsus behoorende".
.

.

Band met Jeruzalem

Politiek, sociaal en religieus vormden de diaspora-Joden
dus een afzonderlijk geheel, een aaneengesloten eenheid. En de
band met Jeruzalem schijnt heel nauw te zijn geweest. Met het
Palestijnsche Jodendom voelde men zich een door het strenge
vasthouden aan de wet. Ook de dagelijksche gebeden 4 worden hiertoe gerekend. Wij worden hierbij herinnerd aan den
Islam, die in zoo vele dingen invloed van het Jodendom verraadt 5 Flay. Josephus maakt uitdrukkelijk melding van de
verplichting, om iederen dag 's morgens en 's avonds zijn gebed
uit te spreken. Dit groote Joodsche gebed is in den tegenwoordigen vorm een samenstelling van Deut. 6 : 4-9, 11 : 13-21
en Num. 15 : 37-41. Omdat het begint met : „Hoor, Israel" en
,Hoor" in het Hebr. sjema is, wordt dit gebed „sjema" genaamd.
Aan het einde der eerste eeuw is ook reeds vastgesteld de inhoud
van het gebed, dat uit achttien beden bestaat (het z.g. „achttien" of sjemone-esr e).
Het verband met het moederland werd onderhouden door
de bedevaarten naar Jeruzalem op een der groote feesten. Minstens eens in zijn leven moest de diaspora-Jood dien tocht hebben volbracht. Misschien is op deze wijze de zuster van Paulus
te Jeruzalem gehuwd geraakt 6 en is het begrijpelijk, dat hij zelf
te Jeruzalem de opleiding ontving van Gamaliel 7 .
.

'

,

Dit woord komt Hand. 17 : 26 voor, door ons vertaald als (de grenzen
2 Men kan hiervoor ook lezen : onze moederhunner) „woonplaatsen".
stad.
3 Vergel. ook Openb. 2 : 9 ; 3 : 9.
4 Vergel. Dan. 6 : 11 b Behalve op deze dagelijksche „gebeden" is te wijzen op de besnijdenis, het
verbod van varkensvleesch, de hadj, die aan de bedevaarten naar Jerusalem herinnert, en de heilige belasting.
6 Hand. 23 : 16 7 Hand.
1

22 : 3 ; 5 : 34
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In de diasporalemeenten werden ook gaven verzameld voor
den tempel te Jeruzalem. In Tarsus bestond nog in de derde
eeuw zulk een kas voor de heilige gaven. Van Jeruzalem uit
werden afgevaardigden of ,apostelen" gezonden, die de bepalingen van den Joodschen Raad naar de voornaamste gemeenten
overbrachten en als zij terugkeerden, de heilige gaven voor den
tempel medenamen. Sommigen vermoeden, dat Saulus op zijn
reis naar Damascus ook zulk een Joodsch „apostel" was, met
volmacht van den hoogepriester 1. Dan is zijn apostolaat reeds
vroeg begonnen, al was het in geheel anderen zin dan later.
Het verband met het moederland werd verder onderhouden
door een levendige uitwisseling van geschriften en door den
gemeenschappelijken feestkalender, volgens welken de groote
vierdagen van Paschen, Pinksteren, Verwoesting van Jeruzalem,
Gtoote Verzoendag, Poerim en Loofhutten de geheele wereld
over door de Joden werden gevierd. Hiernaar werd door hen
het jaar berekend, zooals ook Paulus doet, zeker daaraan van
zijn jeugd of gewend 2
Eschatologische verwachting
Verder werd de diaspora-vroomheid gekenmerkt door het
verlangen, om eindelijk naar Palestina terug te mogen keeren.
Dit is nog heden ten dage een Joodsche trek, zoodat men elkander begroet met : Jeroesjalaim (Jeruzalem) en als antwoord :
Ier hakkodesj (de heilige stad). En het Zionisme, als is bet grootendeels een oeconomische en politieke beweging, wortelt toch
ten slotte in dat onuitroeibaar verlangen naar het heilige land.
Dit verlangen stond in verband met de verwachting van den.
Messias en het einde van deze bedeeling ; het was dus eschatologisch bepaald. Zoo zegt Jezus Sirach 3 „Wanneer de groote dag
komt en de bazuin weerklinkt, verzamelen zij zich, om met
verlangen hun erfdeel in bezit te nemen". In allerlei geschriften
van dien tijd is dit verlangen kenbaar; ook in de sjemone-esre
wordt het uitgesproken. Wanneer wij nu opmerken, dat ook
bij Paulus de eschatologie, het uitzien naar de komst van Christus, in het middelpunt van zijn denken en werken staat — zooals wij bl. 452 v. uitvoeriger bespreken dan hebben wij ook
bier iets, dat hij reeds uit zijn ouderlijk huis heeft meegenomen.
Ook het gebruik van de allegorie (bij Paulus •trouwens tot
enkele plaatsen beperkt 4) heeft hij wel in Tarsus geleerd. Zij
is ontstaan in de Stoische school en uitvoerig toegepast door
Philo van Alexandria. Zij is niet zuiver Joodsch.
.

a I Kor. 16 : 8 ; Hand. 27 : 9. Hier is sprake
Hand. 9 : 1 en 2.
van den vastentijd. Dat is „het groote vasten" van den grooten Verzoendag. Vijf dagen later begon het Loofhuttenfeest. Men rekende dit
als het begin van het jaargetijde, dat voor zeereizen ongeschikt was.
4 Zie bl. 425.
3 36 : 16b
1

Inleiding tot den Bijbel II

19

290

DE ACHTERGROND VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Rabbijnsche uitlegkunde
De rabbijnsche uitlegkunde houdt zich aan de woorden der
Schrift, en uitgaande van de inspiratie van elk woord en elke
letter en elk teeken en elk partikel en elke plaats van het woord,
maakt zij allerlei berekeningen : de getalwaarde der letters wordt
nagegaan ; uit die waarde leidt men nieuwe woorden of of men
vormt zelf nieuwe woorden ; met de getalwaarde worden andere
getallen vergeleken enz. 1. Zoo eindigt deze uitlegkunde in
volslagen willekeur. Hiertegen spreekt Paulus zich onomwonden uit, als hij zegt : „de letter doodt, de geest maakt levend" 2 .
1Een enkelen keer gaat hij zich toch aan die rabbijnsche methode
te buiten 3 .
Gunstig oordeel over de Romeinen
Hebben nu de diaspora-Joden een onderlinge eenheid gevormd en ook den band met Jeruzalem weten aan te houden, zij
vertoonen toch wel een ander karakter dan de Palestijnsche
Joden. Politiek, in zooverre zij in de Romeinen meer hun natuurlijke beschermers zagen en niet de in het eigen land binnengedrongen overheerschers, zoodat zij meer vriendschappelijk dan
afwerend tegenover hen stonden. Misschien kan dit in rekening
gebracht worden bij de beoordeeling van een hoofdstuk als
Rom. 13. In elk geval is het onjuist, hier bij wijze van tegenstelling de wreedheden van Nero ter sprake te brengen en den leeuw
van de arena en het zwaard van den beul te vermelden : toen de
brief aan de Romeinen door Paulus geschreven werd, omstr.
het jaar 55, was Nero nog slechts kort aan de regeering en had
hij nog niets tegen de Christenen ondernomen : het was de tijd,
dat hij zich nog door zijn leermeesters Seneca en Burrus liet
leiden en een goed regent was 4 .

Meer los van tempel en offerdienst
Religieus stonden de diaspora-Joden anders, in zooverre voor
hen tempel en offerdienst uiteraard van veel minder beteekenis
waren, tervvij1 de voortdurende omgang met de heidenen hen
minder aan de bijzaken en meer aan de centrale gedachte vanhet
monotheisme deden vasthouden. Dit werd ook wel zeer in de
hand gewerkt door het groote getal proselieten of althans „Godvereerende" heidenen, die de synagoge bezochten 5 .

Zendingsijver
Harnack berekent het aantal Joden in het Romeinsche wereldrijk aan den aanvang van onze jaartelling op 7 % der bevolking,
Een voorbeeld. De letters van den naam David hebben samen een
getalwaarde van 14. Het zou geheel in overeenstemming met Rabbijnsche
uitlegging zijn, wanner de 3 maal 14 geslachten van Matth. 1 : 1-17
3 Gal.
2 II Kor. 3 :6
een toespeling waren op den naam David.
3 : 16. Zie bl. 425. 4 Zie bl. 235 5 Zie bl. 267 v.
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dat is op 4 a 4i. millioen van de 57 a 60 millioen van het geheele
rijk. In Egypte brachten zij het zelfs tot 13 % of ongeveer 1
millioen van de 7i- a 8 millioen. Dit is alleen dan mogelijk, wanneer een belangrijk deel van deze z.g. Joden geen geboren Joden
maar Jodengenooten of proselieten zijn geweest. Waarschijnlijk
zijn ook alle Phoenicia's tot het Jodendom overgegaan. De voorspoed en welvaart, die de handel den Joden bracht, en de voorrechten, welke zij van rechtswege van de keizers bezaten, zullen
voor vele heidenen mede een motief voor overgang hebben
gevormd. Voor de toelating was zoowel besnijdenis als doop
door onderdompeling, gevolgd door een offerande, verplicht.
Blijkbaar waren de diaspora-Joden in dien tijd zeer ijverig in
zendingspogingen, om de heidenen te winnen. Hierin onderscheidde zich het Jodendom van alle andere godsdiensten wick'
het Christendom. Die zendingsijver kwam voort uit de overtuiging, dat de Joden den eenigen waren God dienden en hun godsdienst universeel zou worden. Om de heidenen . hiervan te overtuigen, werden geen bepaalde zendelingen uitgezonden, maar
werd van de synagoge uit propaganda gedreven. Later is tegen
het al te makkelijk proselieten maken van Joodsche zijde oppositie gevoerd en werd het verboden, heidenen „voor de hand weg",
d.i. zonder meer, op te nemen. Volgens een rabbijnsch tractaat
was voor den overgang van den heiden noodig : eerst dat hij
in de Joodsche gemeenschap werd aanvaard ; dan, dat hij onderwijs kreeg in de lichtere en zware geboden, waarvan er voor den
vromen Jood niet minder dan 613 te vervullen zijn ; maar de
nadruk werd hierbij gelegd op de rechte verhouding tot „den
naaste", aan wien sociale barmhartigheid en gerechtigheid moest
worden bewezen. Dan volgde de besnijdenis en eindelijk de doop
bij onderdompeling. De doop moest bediend worden door twee
(later drie) Schriftgeleerden, die bij dien doop den doopeling
nog allerlei geboden moesten inscherpen. Gold het den overgang
van een vrouw, dan moesten twee vrouwen haar onderdompelen,
terwijl de beide Schriftgeleerden buiten stonden en haar de geboden moesten voorhouden. Kenmerkend voor den Joodschen
trots, waarover wij boven spraken als aanleiding tot tegenstand en
onverdraagzaamheid der anders zoo verdraagzame Romeinen, zijn
de woorden die tot den gedoopten proseliet moesten worden
gesproken op het oogenblik dat hij uit de onderdompeling in het
water was opgerezen. Dan spraken namelijk de beide Schriftgeleerden : „Bij wien hebt gij u aangesloten ? Heil zij u! Bij Hem die
met zijn woord de wereld geschapen heeft, Hij zij geprezen ! Want
slechts om Israels wil is de wereld geschapen. Slechts de Israelieten
zijn het, die kinderen Gods heeten. Slechts de Israelieten heeft
God lief. En alles wat wij u gezegd hebben, hebben wij slechts
te bedenken gegeven, om uw loon te vermeerderen". Zoo letterlijk in het kleine Talmoedtraktaat over de proselieten.
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Aileen wie door besnijdenis en doop in het verband van het
Joodsche yolk was opgenomen, werd een proseliet genoemd 1.
Veel verwarring is gesticht door de meening, dat degenen, die
alleen het monotheisme der Joden overnamen en een belangstellenden kring rondom de synagoge vormden 2 ook proselieten
werden genoemd (— men onderscheidde ze dan ten onrechte
als proselieten der poort van de echte proselieten der gerechtigheid —). Zulke „vereerders van God" werden door de Joden
steeds als „buitenstaanders" beschouwd, die geen deel hadden
aan de beloften des verbonds. Een uitdrukking die wij door
Paulus gebruikt vinden van hen, die niet tot de Christelijke
gemeente behoorden 3
Toch is aan te nemen, dat door den omgang met deze „vereerders van God" en door de aanwezigheid van zoovele proselieten het Joodsche particularisme en de kleinzieligheid der
casuistiek in de diaspora geringer zal zijn geweest dan in Palestina.
Er is ook geen twijfel aan, dat bet Hellenisme — zie beneden
— op het Jodendom grooten invloed heeft gehad. Men heeft
berekend dat er in den Talmoed drie duizend leenwoorden
zijn, voor het overgroote deel uit het Grieksch. Wij wezen er
reeds op, dat ook een belangrijk deel van Palestina gehelleniseerd was 4 Grieksche muziekinstrumenten, als de citer, het
psalterium, de symphonic — misschien in het verhaal van den
verloren zoon bedoeld 5
waren in het Joodsche land algemeen
bekend. Het boek Prediker vertoont Hellenistischen invloed.
De Wijsheid van Salomo en de Psalmen van Salomo niet minder.
In Alexandria trachtte Philo zijn Joodschen godsdienst uit te
leggen als geheel in overeenstemming met de wijsbegeerte van
Plato, zoodat hij kan gelden als het type van een gehelleniseerden Jood.
Het is ook wel niet toevallig, dat het juist een uit de diaspora
gewonnen Christen als Stefanus was, die het eerst de tijdelijkheid
van den tempel en den offerdienst heeft uitgesproken. Dit is
wel de achtergrond van wat in Hand. 6 : 13 v. door valsche
getuigen tegen hem werd ingebracht. Er is bier in zekere mate
een conflict : eenerzijds is handhaving der wet juist de eere van
den Jood, die zich tot „het yolk" mag rekenen ; anderzijds maakt
,

.

.

-

Zie Hand. 2 : 10 ; 6 : 5 ; Matth. 23 : 15 . Proseliet beteekent letterlijk :
toegetredene. Hierin ligt dus de eigen daad van den persoon uitgedrukt ;
bij „bekeerling" staat he passieve op den voorgrond.
2 Deze belangstellende monotheisten zijn de „vereerders van God" van Hand. 10 : 2,
22 ; 13 : 16, 26 ; 13 : 43, 50 ; 17 : 4 en 17 ; 18 : 7 en 13. In 13 : 43 is
sprake van „bekeerlingen die God vereerden" ; hiermee zullen bedoeld
zijn „vereerders van God" die zich nauwer bij de Joodsche gemeente aansloten, maar Loch nog niet geheel waren „toegetreden".
3 I Kor. 5 : 12 v.;
Kol. 4 : 5 ; I Thess. 4 : 12 ; (I Tim. 3 : 7). Hier staat in bet Grieksch :
zij die buiten zijn; de buitenstaanders. 4 Zie boven, bl. 223, 285 5 Luk. 15 : 25
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de verhouding tot de omgeving en vooral het opnemen van talrijke proselieten het onmogelijk de wet tot in kleinzielige kleinigheden te onderhouden. Dit conflict zal ook in Saulus' hart
hebben bestaan. En toen hij in Jezus denMessias had gevonden,
heeft zijn diaspora-vroomheid, waarin dit conflict gegeven was,
hem er des te gemakkelijker toe gebracht, de wet geheel als tijdelijk te beschouwen, als een door God gegeven tuchtmeester tot
op den tijd, dat Christus kwam 1.
V — HET HELLENISME
HELLENISME ALS VERSCHEIDENHEID

Wanneer wij spreken over den achtergrond van het Nieuwe
Testament, dan kunnen wij niet volstaan met een bespreking
van het Joodsche yolk, maar moeten wij den kring veel wijder
trekken. Niet alleen dat het isolement der Joden geheel verbro •
ken was en in hun eigen land de heidensche cultuur dier dagen
zich naar alle zij den had uitgebreid, aan de kust, in het midden
des lands, in de groote steden, aan de oevers van de zee van Tiberias, maar het Nieuwe Testament brengt ons, vooral in den persoon van Paulus, ver buiten het Joodsche land, midden in het
cultuurleven van dien tijd. Wij kunnen dit Hellenisme noemen,
maar ten deele zou orientalisme nog beter aanduiding zijn.
Hellenisme is een woord, dat ontleend is aan Hellas, Griekenland ; of nauwkeuriger aan een werkwoord hellenizein „als een
Helleen, een Griek, leven". Sedert Alexander den Groote, die in
323 stierf, was de Grieksche beschaving taal, kunst (vooral
bouw- en beeldhouwkunst), wijsbegeerte, staatkunde, sport tot
ver in het oosten verbreid. In den eersten tijd was zij overheerschend, als een vreemd element, dat (sterker en hooger ontwikkeld) nog niet toegeeigend was. Maar naar mate zij het eigendom
der inheemsche bevolking werd, verloor zij Naar zuiverheid :
allerlei bestanddeelen van de oostersche cultuur werden geassimileerd, ja misschien is het nog beter te zeggen : de oostersche
cultuur assimileerde allerlei elementen van de Grieksche. En zoo
ontstond een vermenging, die bekend staat als Hellenisme. Dit
was dus niet een zuiver definieerbaar, onveranderlijk verschijnsel. Integendeel : het Egyptische Hellenisme verschilde van het
Syrische ; dit week weer of van het Klein-Aziatische ; het Joodsche was anders dan het Mesopotamische ; en hoe meer men naar
het Oosten reisde, hoe sterker de orientalistische, voor een deel
I3abylonische, voor een ander deel Iranische invloeden waren 2
.

2 Met Iran wordt de landstreek aangeduid, waarvan bet
Gal. 3 : 24 v.
tegenwoordige Perzie de kern vormt. Het Parsisme heeft in latere eeuwen ook
vreemde bestanddeelen opgenomen, zooals bij de Mandaeers is waar te nemen.

1

294

DE ACHTERGROND VAN HET NIEUWE TESTAMENT

HELLENISME ALS EENHEID

Bij alle verscheidenheid was het Hellenisme toch ook weer
een innerlijke eenheid, als wij letten op de algemeene volksvoorstellingen. Vroeger werd te veel rekening gehouden alleen met
de literatuur, die ons uit dien tijd bewaard is gebleven. Maar
daarmede wordt ons alleen een blik gegund in den kleinen kring
van intellectueelen en blijft de breede volksmassa buiten beschouwing. In de laatste veertig jaren heeft de bestudeering van
papyri en scherven ons ook in kennis gebracht met de breede
lagen van het yolk, waardoor wij een geheel anderen kijk op
dien tijd gekregen hebben.
Sterk religieuze behoeften
Het is niet juist, dat het godsdienstig leven kwijnde en dat
men met den dienst der goden spotte. Integendeel, er is een
sterk religieuze behoefte in dezen tijd op te merken. De eenheid
van het Romeinsche rijk, het gemakkelijk verkeer, de eenheid
van taal heeft ook in het godsdienstige een vermenging ten
gevolge, waardoor vele plaatselijke bijzonderheden wegvallen
en men geneigd is, goden nit verschillende streken en landen met
elkaar te vereenzelvigen. Dit geldt van die streken waar het
Grieksch omgangstaal is, maar dit geldt ook van het Oosten,
waar sedert den Assyrischen tijd het Arameesch taal is van bandelsverkeer en diplomatie tot in Egypte, Klein-Azie, Troas toe.
In den Perzischen tijd dringt het Arameesche schrift tot westelijk
Indio door. Eindelijk hebben zelfs de volken van Palestina, Phoenicie, Babylonia het Arameesch als omgangstaal aangenomen.
Als sedert Alexander den Groote de Grieksche cultuur naar het
Oosten komt, blijft het Arameesch als onderstrooming bestaan.
Deze vermenging heeft voor het Romeinsche wereldrijk ten
gevolge, dat daar een onbewust streven ontstaat om voor den
universeelen staat ook een universeelen godsdienst te zoeken,
een onbewuste beweging naar het Christendom toe. Deze vermenging heeft anderzijds ten gevolge, dat de godsdienst, die vroeger een aangelegenheid van den staat en van het yolk was, nit
meer een zuiver persoonlijke zaak wordt. Koopman, handwerker,
soldaat en slaaf neemt zijn godsdienst mee naar het vreemde
land en op die wijze worden de godsdiensten overgeplant, maar
tegelijk ook met vreemde bestanddeelen vermengd. Inzonderheid oostersche voorstellingen dringen naar het Westen door.
Astrologie

Zoo vindt men zeer algemeen verbreid het oorspronkelijk.
Babylonisch geloof, dat de sterren, die men zich als geestelijke
wezens dacht, invloed hebben op het lot der menschen. De zeven
planeten zijn booze machten. De God des lichts woont in het
ontoegankelijk gebied daarachter ; maar de mensch heeft voor-
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namelijk met de lagere sferen te maken. Dat de sterren als geesten worden voorgesteld vinden wij ook in Openb. 1. En ziekten worden met hemellichamen in verband gebracht, waar er
sprake is van „maanziek" zijn 2 Van de Hellenistische astrologische voorstellingen vinden wij vooral in Openb. allerlei
sporen. Voorbeelden daarvan kan men beneden vinden, waar
dit boek in het hoofdstuk over de
geschriften van het N.T. behandeld
wordt (blz. 388 v.v.).
Demonen
Algemeen is ook het geloof aan
demonen. Zie boven, bl. . Dit
verdringt in Griekenland b.v. meer
en meer de hooge godenwereld. Het
volksgeloof van rondwarende zielen
van afgestorvenen, van spookgeesten verbindt zich met het pandaemonisme der oostersche wereld.
Wij zagen dat dit ook in het Joodsche yolk het geval is geweest. Om
zich nu tegen booze invloeden te
verweren, neemt een geheime
wetenschap van tooverpraktijken
steeds meer in omvang toe. Tooverformules worden in boeken
verzameld ; op looden of gouden
tafeltjes gekrast; aan afgestorvenen
meegegeven, om de rust der dooden
te verzekeren. Zoo zijn er uit de
graven van dien tijd een groot aantal
tooverformules te voorschijn gekomen. In Hand. 19 : 11 —20
komen wij te Efeze met deze
wereld in aanraking.
Te Efeze, waar zich een sterk
De Artemis van Efeze
orientalistiscle invloed deed gelden, waar b.v. de Artemis van
Hand. 19 : 23-40 niet de Grieksche godin van dien naam
maar een oostersche vruchtbaarheidsgodheid was, hebben wij
daarin allereerst een eigenaardig voorbeeld van de vereenzelviging, waarover boven gesproken wordt. lets dergelijks vinden
wij in Tarsus, van waar Paulus afkomstig was. Hier is een
.

9 : 1 en 2. Vereering van engelen, hemelmachten, sterren ligt ook in
de joodsch-gnostische dwaalleer, die Paulus in zijn brief aan de Kolossensen bestrijd. Misschien ligt iets van die personifieering ook achter
I Kor. 15 : 40 v. 2 Matth. 4 : 24 ; 17 : 15
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hoogste godheid, Baal Tarz, die echter ook Zeus wordt genoemd. Blijkens de afbeeldingen is hij niet anders dan de
Anatolische god van den landbouw. Als oppergod is hij zwijgend
en in rust. Naast hem wordt een lagere godheid vereerd, die
als zoodanig het werk doet en het woord voert. Dat is Sandan
of Sandon of Sandes. Deze naam komt ook als persoonsnaam
tot in den keizertijd herhaaldelijk voor. Misschien staat de
stadsnaam Sidon daarmee in verband. Maar, bewijs van vereenzelviging, hij wordt ook Herakles genoemd, ofschoon hij
volgens de afbeeldingen heel wat anders is : hij staat steeds
op een gehoornd dier met rechtopstaande, gesloten vleugels.
Maar de mythen van Herakles zijn zonder meer op Sandan
overgedragen. Wij zouden dit zoo uitvoerig niet vermelden,
als wij een dergelijke overdraging en een dergelijke verhouding
van zwijgende en werkzame godheden ook niet vonden in
Hand. 14 : 12. Wij zien hier, dat Paulus eigenlijk de voornaamste was in onze schatting, daar hij het woord voerde en Barnabas zweeg. Maar naar oostersche opvatting was juist daarom Barnabas de oppergod Zeus en Paulus de bode en woordvoerder
Hermes. Doch wij keeren tot Efeze terug.
Efeze nu was ook bekend om de daar beoefende magie. Hier
treden zeven Joodsche geestenbanners op. Zeven is inzonderheid
bij de Semieten een heilig getal. Ook in ons eigen volksgeloof
wordt nog wel baat gezocht bij den veertienden of den zevenden
zoon uit een gezin. De geestenbanners gebruiken tooverformules,
waarin men allerlei namen, in dit geval ook dien van Jezus, invlecht. Dit komt overeen met wat men in de papyri heeft gevonden. Tusschen allerlei vreemde godennamen komt daar b.v.
ook de Joodsche Godsnaam JaO, Ja, Jae, Jaoue (Jahve) enz. voor.
Zie plaat XXI a-e.
Verlangen naar verlossing

De vrees voor de booze machten ook het booze oog werd
zeer gevreesd 1 — moest een verlangen naar bevrijding en verlossing doen ontstaan. Er was een algemeen uitzien naar een
wereldheiland. Deze religieuze titel werd meermalen aan den
keizer gegeven, die aan een stad den vrede verzekerd en voorrechten geschonken had 2 Maar veel dieper leefde het verlangen,
dat door orientalistische invloeden niet weinig versterkt werd.
Er bestond een behoefte, om door deel te krijgen aan het goddelijke leven aan de booze machten te ontkomen, en ook de
onsterfelijkheid deelachtig te worden. Men zocht teeken en
onderpand van dat bezit ; onderwierp zich aan magische handelingen als Baden en geheime inwijdingen ; wat men met een technischen term sacramentalisme heeft genoemd.
.

1

Zie bl. 179.

2 Zie bl. 231 v.
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DE MYSTERIE-GODSDIENSTEN

Aan deze behoeften kwamen de mysterie-godsdiensten van.
het Oosten tegemoet. Zij begonnen in de eerste eeuw onzer jaartelling reeds naar het Westen door te drinken, ofschoon het nog
steeds de vraag is, of zij nu reeds zulk een plaats in het yolksleven innamen als sommigen bij hun verklaring van het N.T.
wel onderstellen. Het blijft opmerkelijk dat de Apologeten van
de tweede eeuw zich met die mysterie-godsdiensten niet bezig
houden, maar des te meer met de wijsbegeerte. En er is, afgezien
daarvan, bij de schijnbare overeenkomst tusschen deze mysteriegodsdiensten en het Christendom alle aanleiding tot de opmerking van Schweitzer, dat de bij beiden aanwezige plechtigheden
in geen enkele inwendige betrekking tot elkander staan. Zij hebben maar een uiterlijke overeenkomst. Zie hierover beneden bij
Paulus meer (bl. 434 v.).
De meest bekendemysterie-gods diensten zijn : in Griekenland
de Eleusinische ; in Macedonia de Orphische mysterien ; in
Klein-Azle de vereering van Cybele en Attis, minder bekend
die van Ma (een moedergodheid) en Men (maangodheid) ;
in Syria die van Adonis of Tammoez ; in Perzie en Voor-Azie die
van Mithras ; in Egypte die van Isis. Wij willen van de voornaamste dezer mysterien een en ander mededeelen.
Die van El e u s i s, van ouds in Griekenland bekend, waren
aan Demeter gewijd, die Naar dochter Persephone zoekt en tijdelijk uit de onderwereld terug ontvangt. Oorspronkelijk zijn het
blijkbaar vegetatieriten. Zij kunnen in meer officieele en meer
particuliere plechtigheden onderscheiden worden. De eerste
waren voor de menigte, de andere meer voor den enkelen persoon. De ingewijden voelden zich broeders, zonder onderscheid
van rang of stand. Zij moesten zich zelf verloochenen en waren
hun Leven lang aan de godheid verbonden. Voor de inwijding
was een Lange tijd van voorbereiding noodig, waartoe vele reinigingsplechtigheden behoorden ; en een geruime tijd moest er
verloopen tusschen de toelating tot de lagere mysterien te Athene
en de volledige inwijding te Eleusis. Hierbij bestond het hoogtepunt in het aanschouwen van gewijde tafereelen, waarbij gewijde
voorwerpen van hand tot hand gingen. Ook is er sprake van een
doop en het drinken van een mengsel, waardoor er een vereeniging met de godheid werd bewerkt. Gevolg was het deel krijgen
aan de onsterfelijkheid, aan de overwinning over den dood en
een zalig hiernamaals. Zie plaat XIX b.
De vereering van Cy b el e had veel overeenkomst met de
Dionysus-mysterien en zal oorspronkelijk Phrygisch zijn geweest.
De wijdelingen brachten zich in een extatische opwinding, waarin
zij zich met de godheid vereenigd achtten. Cybele werd reeds in
de 4e eeuw voor Chr. in den Piraeus vereerd en in 204 naar Rome
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overgebracht. Zij heeft in nauw verband gestaan met den A t t i sd i e n s t, die in de derde eeuw na Chr. in Rome zeer in eere
was. Hierbij werd een gewijde denneboom geveld. Daarna hadden extatische dansen plaats, waarbij de deelnemers zich met
messen kerfden en het altaar met hun bloed besprenkelden.
Dan volgde een gewijde maaltijd met een sacramenteel eten
en drinken uit de heilige muziekinstrumenten, de tamboerijn en
de cimbaal, die als schotel en beker dienst deden. Een soort maskerade gaf gelegenheid tot de grootste buitensporigheden. Sedert
het midden der tweede eeuw van onze jaartelling was wel de
meest indrukwekkende plechtigheid — uit den Mithras-dienst
overgenomen — het taurobolium, het dooden van een stier :
de wijdeling moest afdalen in een kuil, waarin men het bloed
van den geofferden stier had laten loopen ; hij moest tot zijn
hals in het bloed staan en gold dan als stervende ; rees hij er
uit op, dan was hij wedergeboren tot een godheid.
In Syrie was het vooral Adonis of T a m m o e z, die
als vegetatie-godheid stierf en weer opstond ; de wijdelingen, die
Tammoez beweenden, stierven mee en stonden mee op in de
wijdingsplechtigheden.
Uit Perzie was de M i t h r a s-dienst afkomstig. Mithras
was een oud-Perzische lichtgod, oorspronkelijk het aan de zon
voorafgaande licht, later de zon zelf, de onoverwonnen zon,
Sol invictus. Door de Perzische veroveringen werd zijn vereering naar. Voor-Azie overgebracht. In Cilicie en Tarsus bestond
zij tijdens Paulus' leven in verbasterden vorm. De Romeinen
leerden Naar in Klein-Azie reeds onder Pompeius kennen
(omstr. 60 v6Or Chr.). Maar eerst aan het einde der eerste
eeuw na Chr. dringt zij tot Rome door en neemt in de tweede
eeuw sterk aan invloed toe. Vooral in het Romeinsche leger
worden dan vele Mithras-vereerders aangetroffen, die den
dienst tot aan de grenzen van het rijk, tot in Germanie, Brittannie, Spanje en, ofschoon minder sterk, tot in NoordAfrika, hebben meegenomen. Ten gevolge daarvan heeft men
b.v. in Duitschland verscheidene Mithras-afbeeldingen opgegraven. Zie plaat XIX a. Voor den Mithrasdienst (waarvan
vrouwen uitgesloten waren) is karakteristiek een maaltijd
met brood en water met wijn, die in holen of krypten genoten
werd ter herinnering aan den laatsten aardschen maaltijd
van Mithras. Het slot der plechtigheid bestond in het taurobolium, het offeren van een stier. Urn in de gemeente der
Mithras-mysten to worden opgenomen, moest men ook een
soort doop ondergaan. Er werden in dezen mysterie-dienst
zeven graden onderscheiden : de drie laagste waren raaf,
verborgene, soldaat ; de vier hoogste : leeuw, Pers, zonnelooper en vader. De opperste wijdeling heette vader der vaders ;
elkander noemden de geloovigen broeders. De verschillende
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Braden droegen een gewaad in overeenstemming met hun
naam. De „verborgenen" waren met een of ander kleed bedekt
en werden bij bepaalde gelegenheden plechtig vertoond.
Mithras zelf is de geest des lichts : daarom is hem de Zondag
gewijd, waarin dus ook een overeenkomst met het Christendom bestaat. Hij schrijdt over de bergen voort als de god
van waarheid en gerechtigheid. Of hij is op het witte paard
gezeten, om tegen leugen en onrecht te strijden. Men riep
hem aan bij den eed. Hij strafte dan ook de meineedigen, en
schonk niet alleen stoffelijke, maar ook geestelijke goederen :
een goed geweten, vrede, roem, wijsheid, eendracht. Dit
alles doet hij als hoogste middelaar tusschen de hoogste godheid
en den mensch.
In Egypte vond men de I s i s-m y s t e r i e n, die reeds
in de eerste eeuw v66r Chr. tot in Rome doordrongen, maar
eerst door keizer Caligula (37-41) werden aangemoedigd.
Plaat XX geeft van Isis en den Isisdienst een voorstelling.
Van de inwijding in de Isis-mysterien heeft Apulejus,
omstr. 160 na Chr., een beschrijving gegeven. Zij komt in
het kort hierop neer. Nadat de wijdeling geroepen is, ontvangt
hij onderwijs uit heilige, in hieroglyphen geschreven boeken.
Dan moet hij een reinigingsbad nemen en wordt daarna gedoopt, d.w.z. besprenkeld met enkele druppels van heilig
vocht. (In sommige Hellenistische geschriften is het „heil"
in het algemeen gebonden aan zulk een „doop".) Daarna
ontvangt hij nieuw geheim onderricht. Als dit beeindigd is,
oefent hij tien dagen lang een strenge ascese, verschijnt daarna
in de „gemeente", van wie hij afscheid neemt. De gemeente
wordt dan heengezonden en de wijdeling stijgt in het heilige
van den tempel af. Hier ondergaat hij allerlei wijdingen „tot
aan den drempel van het doodenrijk". Twaalf malen moet
hij van gewaad verwisselen, omdat hij twaalf verschillende
gedaanten doormaakt. Op die wijze wordt hij geheiligd en
keert ten slotte met een hemelsch gewaad en bekranst terug
en wordt nu als godheid vereerd. Een feestmaal besluit dit
goddelijk geboortefeest en gedurende eenige dagen is de
wijdeling „het beeld Gods". Dan legt hij het hemelsch gewaad
af, laat het in den tempel achter en keert in de wereld terug.
Het mysterie wordt vernieuwd door het hemelsch gewaad
aan te trekken. Het verwisselen van gewaad, het aandoen
van een nieuw kleed is oorspronkelijk wel meer dan symbool.
Nog heden ten dage heeft de kleeding bij natuurvolken
een magische beteekenis : als men in een nieuwen staat des
levens overgaat, dan wordt dat uitgedrukt door een nieuwen
naam en een nieuw gewaad. Evenzeer als de naam iets reeels
is, werkt ook de kleeding iets uit. Dit is ook de achtergrond
van wat wij in de Openb. van Joh. lezen over een nieuwen
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naam 1 en over witte kleederen 2 De inwijding van den
Isis-myste is evenals bij den bloeddoop van den Attis-dienst
een begraven van den mensch en een opstaan van een god.
Men zou denken, dat dit voor den antieken mensch nu een
afdoende plechtigheid was, waardoor hij voor goed van blijvend
heil werd verzekerd. Maar dat is toch niet het geval. Godvreezende mannen grepen iedere gelegenheid aan, om zich
in een nieuw mysterie to laten inwijden.
.

HELLENISTISCHE TERMINOLOGIE

Bij de beschrijving der mysterien komen allerlei woorden,
termen, uitdrukkingen voor, die ons ook uit het Nieuwe
Testament bekend zijn. Wij willen daarvan enkele noemen.
Men zie allereerst de gespatieerde woorden er op aan. De
wijdeling wordt eerst in een nachtelijk gezicht g e r o e p e n.
Dan mag hij de inwijding ondergaan. Hij beleeft daarbij zelf
wat de godheid beleefde, s t e r f t met hem, s t a a t met hem
o p, en wordt dan zelf o n s t er f el ij k. De ingewijden
hebben het j u k op zich g en omen van een strenge
ascese, hebben zich tot den heiligen kr ij gsdienst
gemeld en worden door de wijding w e d e r g e b or e n.
Zij zijn als ingewijden alien br oe der s of geheiligde n.
Een diensteed, s a c r am e n t u m, verbindt hen hun leven
lang. De godheid woont in hen, is een met hen, zoodat zij
kunnen zeggen : „ik ben gij en gij zijt ik". Allerlei andere
woorden als geest, geestelijk, ziellijk (— vergelijk het geesteslichaam en het zielelichaam van I Kor. 15 : 44 —), kennis,
geloof, heil, verlichten en verlicht worden, wapenen des
lichts, genadegave, gebondene van God, redelijke offerande
enz. die wij bij Paulus aantreffen, worden ook hier gebruikt.
Wanneer wij Paulus bespreken, komen wij hierop nader
terug (bl. 430 en 431).
De Godheid als de Heer
De godheid werd in het Oosten gaarne, behalve Heiland,
ook „de Heer" genoemd. Zoo kan Paulus zeggen, dat men
van „vele goden en vele heeren" spreekt 3 Eigenaardig wordt
in dit licht het gebruik van den titel „Heer" voor Jezus Christus.
De Joden hebben dezen titel slechts bij hooge uitzondering
aan den Messias gegeven. Het wordt in de LXX herhaaldelijk
gebruikt voor Jahve en zoo ook in de diaspora. Nu is het wet
zeker, dat de eerste Christenen Jezus reeds „Heer" hebben
genoemd. Zij sluiten zich daarbij aan bij de discipelen, die
Jezus „Heer" noemden als aan hem ondergeschikten, aan
hem toebehoorenden. Dit is zuiver religieus ook door de
.

2

Openb. 2 : 17; 3 : 12 ; 13 : 18 ; 17 : 5 en 8 ; 19 : 12 ; 21 : 12 ; 22 : 4
Openb. 3: 5; 3: 18 ; 4: 4 3 I Kor. 8: 5
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eerste Christenen zoo gedaan. Uit het oud-Christelijk gebruik
heeft Paulus den titel overgenomen. En hij zal dat des te
gemakkelijker gedaan hebben, omdat de titel voor de godheid
algemeen gebruikelijk was en hij nu met nadruk kan zeggen,
dat Jezus Christus de Heer is met uitzondering der anderen 1.
Hierin ligt de kiem van het conflict met de keizervereering,
ten gevolge waarvan de Christenvervolgingen ontstonden.
De goede herder
Ook de uitdrukking „goede herder", die Jezus op zich
zelf toepast 2 is niet zonder meer te beschouwen als aansluiting aan het O. T., maar het is een Messiaansche aanduiding, die Hellenistisch, of in dit geval misschien liever
orientalistisch te noemen is. Bekend is het aangrijpende hoofdstuk 34, waarin Ezechiel over Jahve als den herder spreekt.
Maar reeds lang voor dezen profeet was het beeld van den
goeden herder in Voor-Azie hofstijl, om den koning aan te
duiden. Reeds op de oudste, de Sumerische (v66r-Babylonische) inscripties wordt de titel in verschillend verband
door de vorsten gedragen. In de Assyrische inscripties zijn
„koning" en „herder" gelijkwaardige aanduidingen, zoodat
het „hoeden" of „weiden" synoniem is met „regeeren" 3.
Ook in het Grieksch wordt de vorst „herder der volken"
genoemd. En in Egypte beet de Farao de goede herder. Van
den vorst wordt de titel overgedragen op de godheid, die
herhaaldelijk op de inscripties als de herder der menschen
wordt aangesproken. Wanneer Jahve in het 0. T. de herder
Israels genoemd wordt, dan is dat een algemeen-oostersche
aanduiding voor de godheid. En wanneer Jezus zich den goeden
herder noemt, dan is dat een Messiaansche titel, die in zijn
dagen onmiddellijk als zoodanig werd verstaan. Mede daaruit
is te verklaren, dat dit beeld zoo gaarne werd gebruikt en
men het telkens in de oud-Christelijke kunst ontmoet, soms
met symbolen die meer orientalistisch dan Christelijk zijn.
De lijdende knecht des Heeren
Het is ook opmerkelijk, dat Jezus zich herhaaldelijk aansluit
aan Jes. 53 4, het hoofdstuk van den lijdenden knecht des
Heeren. Dit staat niet in verband met het levietisch offerbegrip,
maar ontleent zijn motieven aan Babylonische voorstellingen.
Er is offerritueel van een vegetatie-godheid, waarin gelijke
woorden en uitdrukkingen worden gebezigd. Er is ook in
Babylon priesterlijk optreden van den koning als de slaaf
of de knecht Gods. De profeet heeft blijkbaar woorden en
,

I Kor. 8 : 6 ; Fil. 2 : 9-11 2 Joh. 10 3 Daarom ook Openb. 2 : 27 ;
12 : 5 ; 19 : 15 door „regeeren" vertaald. 4 B.v. Matth. 8 : 17 ; 20 : 28
(„velen") ; Mark. 15 : 28 ; Luk. 22 : 37 ; Joh. 12 : 38 enz.

1

302

DE ACHTERGROND VAN HET NIEUWE TESTAMENT

uitdrukkingen daaraan ontleend, om als tegenstelling te wijzen
op den Messias. En het is juist aan dit Jes. 53, dat Jezus en
de evangelisten zich gaarne aansluiten.
De Zoon des menschen

lets dergelijks kunnen wij opmerken bij de uitdrukking
„Zoon des Menschen", die Jezus zeker wel heeft gebruikt
in aansluiting aan Dan. 7 : 13. Hier komt het blijkbaar voor
als een van elders ontleende uitdrukking. Sommigen denken
aan het Parsisme, anderen aan Babylonia. In elk geval is in
het boek Henoch, dat voor-Christelijk is, de uitdrukking
,Zoon des menschen" geheel met den Messias vereenzelvigd.
kVanneer Jezus zich herhaaldelijk „Zoon des Menschen"
noemt, hebben wij daarin een Messiaansche aanduiding te
lezen, die, aan het orientalisme ontleend, een IsraelietischChristelijken inhoud heeft ontvangen.
DE WIJSBEGEERTE

De Stoische school
Niet alleen de godsdienstige voorstellingen van het Hellenisme zijn voor het N. T. van belang. Wij moeten ook iets
zeggen van de wijsbegeerte. Terwijl de Romeinen zich kenmerkten door een practischen nuchteren zin, zoodat zij geboren
organisators en heerschers waren, onderscheidde zich de
Griek door wetensdrang en schoonheidsgevoel, die de Grieksche wijsbegeerte en de Grieksche kunst — men denke aan
de onvergelijkelijk mooie Grieksche beelden deden geboren
worden. Over de kunst spreken wij later. Wat de wijsbegeerte
betreft, zij was oorspronkelijk de vraag geweest naar den
oorsprong en het wezen der dingen, een vraag uit intellectueele
belangstelling geboren. Na Alexander den Groote werd de
philosofie meer op de practijk van het leven gericht en zocht
zij het antwoord op de vraag naar de ware levenshouding.
In den oudsten tijd vond die practische vraag een antwoord
in den godsdienst. Maar naarmate de godsdienstige beginselen
door het wereldverkeer hun plaatselijke fundeering en daarmee
hun vasten grondslag kwamen te missen, naar die mate kwam
de vraag naar inhoud en doel van het leven in het centrum
der belangstelling te staan.
Er bestonden verschillende wijsgeerige scholen. Velen,
uitgaande van de stelling, dat de mensch de maat is van alle
dingen, en daarbij onder den mensch elke individueele verschijning verstaande, kwamen tot een volslagen skepsis of
twijfel aangaande eenige geestelijke kennis of vaste norm.
zagen in de „lust",
„lust" in het lustAnderen — de Epicureers
anderen
gevoel, het hoogste doel voor den mensch.
wilden den enkelen mensch tot geluk brengen, door zich van
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elke behoefte, aan wat niet strikt noodig voor het lichamelijk
bestaan is, te onthouden : de Cynici. Hiertoe behoorden vele
rondreizende predikers. Maar van de grootste beteekenis
waren de Stoicijnen. En deze zijn vooral voor ons doe! van
belang, omdat Tarsus, de geboorteplaats van Paulus, en haar
omgeving de bakermat van de Stoische wijsbegeerte was. De
stichter van deze school, Zeno, was drie honderd jaren geleden
op Cyprus geboren. Zijn leerlingen Aratus en Athenodorus
kwamen uit het Cilicische Soloi ; de vader van den bekenden
Stoicijn Chrysippus uit Tarsus zelf. In het begin van onze
jaartelling was vooral beroemd de leermeester en vriend van
keizer Augustus : Athenodorus uit Kana bij Tarsus. Hij is
in na Chr. gestorven ; en de burgerij van Tarsus hield hem
zoo hoog in eere, dat zij jaarlijks te zijner gedachtenis een
feest vierde. Bekend was ook de Tarsische geleerdenschool,
die op het volksleven invioed. oefende.
De Stoicijnsche wijsbegeerte was het, die uitgaande van de
gedachte van het wereldrijk, zooals Alexander die verwerkelijkt
had, tot het begrip van wereldstaat kwam : alle menschen
behoorden medeburgers te zijn van een groot geheel. Hiermede was het kosmopolietisme geboren, dat zijn dieperen
grondslag kreeg in de gedachte, dat het geheele wereldgebeuren
veroorzaakt werd door eene daarin werkzame kracht, een
alleven dat het al doordringt. In de uitwerking dezer gedachte
greep de Stoa eenerzijds terug naar den ouden wijsgeer van
Efeze, Herakleitos, die aannam, dat een wereldwet, een wereldrede, de Logos, alles doet ontstaan, een beginsel, ook oervuur
genoemd, dat alles deed geboren worden, maar alles ook
weer in zich deed terugkeeren, wat ook de Stoicijnen leerden.
Anderzijd.s greep de Stoa terug naar de opvatting der Cynische
wijsbegeerte, die leerde dat de mensch aan zich zelf genoeg
moest hebben
welke zelfgenoegzaamheid autarkie werd
genoemd
en uiterlijke dingen als rijkdom, lichaamskracht,
voorname afkomst en dergelijke geheel onverschillig voor de
gelukzaligheid moest beschouwen — welke ongevoeligheid
voor uiterlijke dingen apathie werd genoemd
Hoewel de Stoa ook deze .autarkie en apathie aanvaardde,
verschilde zij in een belangrijk punt van de Cynische wijsbegeerte. De Cynici leerden een volstrekt individualisme en
stelden elk mensch geheel op zich zelf. De Stoicijnen daarentegen leerden, dat de mensch een voor de gemeenschap bestemd
wezen is, en bonden hem daarmee aan zijn sociale taak.
Voor de oude wereld was het een geluk, dat de Stoicijnen
den meesten invloed hadden. Hun wijsbegeerte sloot zich het
beste bij den aard der Romeinsche overheerschers aan. Met
het universalisme leerden zij een groote ingetogenheid en
legden nadruk op het geweten.
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De gewetensrust, het waarachtig geluk, zoo leerden zij,
is daarin te vinden, dat men leeft overeenkomstig de rede,
den waren aard der natuur. Gemoedsaandoeningen als hoop
en vrees, blijdschap en droefheid raken slechts de oppervlakte
van het bestaan : men moet ze geheel beheerschen en er zich
op toeleggen onaandoenlijk te worden. Daarom moet men
zich wachten voor uiterlijke dingen als rijkdom, aanzien, eer
en vleierij, die den mensch zoo licht van de innerlijke onaandoenlijkheid afleiden.
In dit opzicht waren zij de tegenvoeters der Epicureers. De
Epicureers leerden, dat de mensch zooveel mogelijk „lust"
moet trachten te verkrijgen en die „lust" werd (niet door
Epicurus zelf, maar door zijn latere volgelingen) juist in rijkdom,
eer en tijdelijk genot gezocht. Immers met den dood is het uit :
als de dood er is, zijn wij niet meer, en zoolang wij er zijn is de
dood er niet, had reeds Epicurus zelf geleerd, om den mensch
vrij te maken van de vrees om te sterven 1. Hoeveel strenger
en meer beheerscht was de leer der Stoa.
Het bekende „Handboekje der Moraal" van den Stoicijn
Epictetus vangt aldus aan : „Het bestaande is deels in onze
macht, deels niet. In onze macht zijn opvatting, streven, begeerte,
afkeer ; in een woord alle werkingen, die van ons zelf uitgaan.
Niet in onze macht is ons lichaam, ons bezit, aanzien, ambten ;
in een woord al wat niet ons eigen werk is. En wat in onze
macht staat, is uiteraard vrij, ongehinderd, onbelemmerd ; wat
niet in onze macht staat, zwak, afhankelijk, belemmerd, ons
vreemd. Denk er dus aan, dat ge, indien ge het uiteraard afhankelijke als vrij en het u vreemde als uw eigen beschouwt, gij
belemmerd, bedroefd, geschokt zult worden, goden en menschen beschuldigen zult ; maar indien ge alleen het uwe als het
uwe beschouwt, het u vreemde, zooals het ook is, als u vreemd,
dan zal niemand u ooit dwingen, niemand u belemmeren ;
beschuldigen zult ge niemand, niemand verwijten doen ; tegen
uw zin zult ge niet het geringste verrichten, niemand zal u schaden ; vijanden zult ge niet hebben, want zelfs niets nadeeligs
zult ge ondergaan". Dit brengt tot een berusting in het onvermijdelijke : „Vorder niet, dat hetgeen gebeurt, gebeurt zooals
gij wilt, maar wil het gebeurende, zooals het gebeurt, en gij zult
kalm leven".
Deze opvatting moet leiden tot een ingetogen leven. Een
schrijver uit de oudheid roemde dan ook de ingetogenheid en
zedenstrengheid der Tarsische burgerij. Het is wel een jeugdherinnering van Paulus, die hij in Rom. 1 : 19 en 2 : 14 en 15
tot uitdrukking brengt, terwij1 de schildering van het zedenen Epicureische wijsgeeren worden genoemd in Hand. 17 : 18 v.v.
Vergel. ook 1 Kor. 15 : 32, waar een Epicureische stelling bestreden wordt.

1
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bederf der heidenen, zooals wij die in Rom. 1 : 26-32 vinden,
wel toe te schrijven is aan de zedelooze toestanden in Korinthe,
vanwaar Paulus den brief aan de Romeinen schreef.
Daar is nog meer, dat aanleiding geeft te spreken van een
parallelisme tusschen Christendom en Stoische wijsbegeerte.
Men spreekt van haar philosofisch monotheisme, waar er sprake
is van God, als een geestelijk-stoffelijke natuurwet die alles
beheerscht. Zij eischt dat men zich voegt in den harmonischen
gang der natuur, maar maakt den mensch ook vrij van uiterlijke
banden als stand en nationaliteit. Daardoor leert zij een individualisme, dat ieder mensch voor zijn geluk verantwoordelijk
stelt, en tevens een universalisme, dat de geheele menschheid
omspant en de menschen als broeders doet beschouwen. Hierin
liggen allerlei beginselen, die het Christelijk geloof schijnen te
naderen, in elk geval daarmee parallel loopen.
Paulus en de Stoa
Men heeft daarom meermalen getracht aannemelijk te maken,
dat de Stoische wijsbegeerte ook op de prediking van Paulus
invloed heeft gehad. Men sprak van een persoonlijk verkeer,
althans van een briefwisseling met Seneca, den leermeester van
Nero. Dat Gallio, de broeder van Seneca, te Korinthe voor
Paulus opkwam 1, zou bewijzen, dat Seneca de groote beschermer van den Apostel was. Dit alles kunnen wij tot het rijk der
fabelen verwijzen. De Stoische wijsbegeerte nam niet het bestaan
van een persoonlijk God aan, maar zag in de wereld een groot,
noodzakelijk natuurproces : zich daarnaar te voegen, dat is de
hoogste wijsheid. Eens zal een wereldbrand aan het bestaan van
deze aarde een einde maken en de individueele zielen der menschen keeren tot den oergeest terug. En dan begint een nieuw
proces, dat herhaling is van het voorgaande. Zoo is er een eeuwige
wenteling der dingen . . . . Dit alles is toch wel heel iets anders
dan Paulus leert.
Wanneer men dan in de Stoa vindt, dat de godheid een, den
mensch nabij, de verhevene vader is, dan mag dat alles Christelijk klinken : de inhoud, de bedoeling is een geheel andere. En
dit zelfde geldt van wereldbrand, wereldeinde, onsterfelijkheid,
zonde, verlossing enz. Wij kunnen een parallel vinden in sommige wijsgeerige beschouwingen uit onzen eigen tijd, waarin. wel
Christelijke woorden maar geen Christelijke inhoud te vinden
is. Het is over het algemeen veel gemakkelijker vermeende overeenkomst aan te wijzen, dan bij die schijnbare overeenkomst
het wezenlijk verschil te doen zien.
Wezenlijk verschil sluit de mogelijkheid niet uit, dat Paulus
wel woorden en uitdrukkingen gebruikt kan hebben, die hij
feitelijk aan de Stoische wijsbegeerte had ondeend. Daartoe is
1

Hand. 18 : 12 v.v.
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misschien te rekenen het woord „geweten". Dit is een woord,
dat door de Stoici veel werd gebruikt. Athenodorus zei b.v. :
„Er is boven alle goederen niets hooger te stellen dan een goed
geweten". Het is hier gebruikt in den zin van de zedelijke
norm, die in den mensch zich doet gelden ; het gaat niet boven
den wetsgodsdienst uit. Paulus gebruikt het woord, dat in het
Oude Testament niet voorkomt 1, ook gaarne, maar hij brengt
het in onmiddellijk verband met de verhouding tot God, tot
den persoonlijken God, den Vader, die door het geweten zijn
wil aan den mensch bekend maakt in verband met de verlossing
door Christus.
Ook Rom. 12 : 1 bevat een eigenaardige, oorspronkelijk wel
Stoische uitdrukking, als Paulus zegt : dit is uw geestelijke eeredienst (Stat. Vert. uw redelijke godsdienst). Het woord in de
Stat. Vert. door „redelijk" vertaald, beteekent hier : in overeenstemming met de Wereldrede, den Logos, die volgens Stoisch
begrip de immanente, geestelijke kracht van het wereldproces
is. Het is uit de Stoische wijsbegeerte overgenomen in de Hermesmysterien, waar meermalen sprake is van een offerande, die met
den Logos, de Wereldrede, in overeenstemming is. Paulus heeft
dit woord in zijn omgeving hooren gebruiken. Daar zijn er die
spreken van hun met de Wereldrede, met den Wereldgeest
overeenstemmenden eeredienst. De Christenen hebben ook een
geestelijken eeredienst, zegt hij, maar die bestaat in iets anders :
die bestaat daarin, dat zij hun lichaam Gode wijden als een levende, heilige offerande. Hier is dus een opzettelijke tegenstelling
met de heidensche opvattingen. Vergelijk ook I Petr. 2 : 5.
Ook in den vorm van zijn prediking 2 en in zijn wijze van
optreden heeft Paulus van de wijsgeeren dier dagen zeker wel
een en ander overgenomen. Het was gebruikelijk, dat zij in het
openbaar redevoeringen hielden, om hun opvattingen (— vooral
hun zedelijke opvattingen —) ingang te doen vinden. Zij reisden
ook van stad tot stad en waren somtijds bij aanzienlijke personen
voor de opvoeding der kinderen in dienst ; of traden als zielzorger op. Prof. Hartman spreekt ook van Plutarchus als van den
zielzorger van Chaeronea. Het optreden van Paulus had dus
voor zijn tijdgenooten niets bevreemdends. In Efeze trad hij
zelfs een tijdlang in de „leerzaal" van zekeren Tyrannus op 3 die
waarschijnlijk zulk een wijsgeer-redenaar was.
,

Het begrip komt er natuurlijk wel voor, b.v. II Sam. 24 : 10 (het
Zie bl. 343 v.v. onder Taal en Stijl :
hart) ; Spr. 27 : 19. Zie bl. 199 v.
3 Hand. 19 : 9.
Paulus onder Israelietischen en Hellenistischen invloed.
1
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DE GESCHRIFTEN VAN HET
NIEUWE TESTAMENT
I - HANDSCHRIFTEN EN BIJBELUITGAVEN
HANDSCHRIFTEN

Beteekenis der handschriften

V6Or de uitvinding van de boekdrukkunst in de vijftiende
eeuw moesten de boeken met de hand geschreven worden.
Wie zelf wel eens groote stukken overgeschreven heeft, weet bij
ervaring hoe gemakkelijk men schrijffouten maakt, hetzij doordat twee gelijke woorden dicht bij elkaar staan en het oog nu
van het eerste naar het tweede woord dwaalt, en hetgeen daartusschen staat, wordt overgeslagen ; of doordat twee dicht bij
elkander staande woorden denzelfden uitgang hebben en men
van het eerste overspringt naar het tweede woord ; of doordat
een woord verkeerd gelezen wordt ; of doordat men twee maal
hetzelfde schrijft ; of doordat men moe wordt en daardoor
minder oplettend. Heeft men nu maar een handschrift, dan kunnen dergelijke fouten slechts door gissing gevonden worden.
Heeft men verschillende afschriften, dan kan men door deze te
vergelijken, de fouten opsporen en den oorspronkelijken tekst
zoo dicht mogelijk naderen. Dit laatste is het geval met het
Nieuwe Testament. Daarvan bestaat een groot getal afschriften,
die aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen zijn, om zoo
den oorspronkelijken tekst te benaderen. Want de oorspronkelijke geschriften zelf zijn alle verloren gegaan en er is heel weinig
kans dat die ooit gevonden zullen worden. Van 303 tot 311 gold
het edict van keizer Diocletianus, om de kerken te verwoesten
en de heilige geschriften der Christenen op te sporen en te verbranden. Men mag aannemen, dat daardoor heel wat handschriften verloren zijn gegaan. En die, welke door de Christenen in
veiligheid gebracht en voor vernietiging bewaard zijn gebleven,
zullen wel grootendeels tot stof zijn verteerd.
Het materiaal der handschriften
Ze zullen namelijk op papyrus geschreven zijn geweest, en dat
is een broos en vergankelijk materiaal. Aileen in het exceptioneel droge woestijnzand van Egypte zijn vele papyri teruggevonden. Maar dat zijn over 't geheel stukken en aanteekeningen
en brieven uit het gewone dagelijksche leven, die als van geen
waarde opgeruimd werden, op den vuilnishoop terecht kwamen
en toen in het woestijnzand bewaard zijn gebleven ; van onschatbare beteekenis, om het toenmalig leven en de volkstaal van dien
tijd te leeren kennen, en daardoor ook van het grootste belang
voor N.T.-ische woorden en uitdrukkingen, maar slechts bij
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uitzondering van beteekenis voor de handschriften van het
N.T. Men heeft tusschen de 40 en 50 papyrushandschriften van.
het N.T. gevonden, maar zij bevatten op een enkele uitzondering na maar kleine gedeelten, meestal enkele verzen. Zoo is
er een Philadelphia-papyrus, dat Matth. 1 : 1-12 bevat. Een
van de belangrijkste, te Londen, bevat Hebr. 2 : 14-5 : 5,
10 : 8-11 : 13, 11 : 28-12 : 17. Zie plaat XVIIIb.
De uitzondering, die ik noemde, wordt gevormd door de z.g.
Chester Beatty Papyri. In het jaar 1931 kocht de Amerikaan A.
Chester Beatty van kooplieden in Egypte een bundel papyri, die
waarschijnlijk afkomstig waren uit het Fayum-district, waar een
Fransch genootschap opgravingen verricht. De bundel bevat
twaalf verschillende handschriften op papyrus, waarvan acht
gedeelten van het Oude en drie gedeelten van het Nieuwe Testament bevatten. Het eerste N.T.-isch hs. bevat dertig bladen van
de vier evangelien en de Hand., alle van dezelfde hand ; en niet
zooals oudtijds de papyri altijd uitgegeven werden, in rolvorm,
maar op dezelfde wijze uitgegeven als onze boeken. Het tweede
handschrift bevat tien bladen van Paulus' brieven, het derde
tien bladen van de Openb. van Joh., n.l. 9 : 10-17 : 2. Het
zijn de oudste tot nu toe bekende handschriften van eenige beteekenis, en zij dateeren wat de evangelien en Hand. betreft waarschijnlijk uit de eerste helft der derde eeuw, wat de brieven
betreft uit 't midden der derde, wat de Openb. betreft uit de
tweede helft der derde eeuw. Niet alleen de ouderdom maakt
deze vondst belangrijk, maar ook het feit, dat men in het begin
der derde eeuw al een Nieuw Testament in boekvorm bezat,
zoodat het daaruit duidelijk wordt, hoe Irenaeus aan het eind
der tweede eeuw het viertal evangelien beschouwde als door God
zoo verordineerd. Hij heeft ze zeker ook al in een boek bij elkaar
gekend. Men heeft namelijk berekend dat een korte brief als
2 Thess. een rol noodig zou hebben van ongeveer 3.80 d.M.
lang, met den inhoud gerangschikt in vijf kolommen. De brief
aan de Romeinen daarentegen zou een rol vormen van 3.50 M.,
dus bijna tien maal zoo lang ; Markus 5.80 M., Lukas 9.45 M.
Nu was een papyrus-rol zelden langer dan 10.60 M. In rolvorm
moeten dus de evangelien afzonderlijk in omloop zijn geweest.
Doch uit deze Chester Beatty Papyri blijkt, dat de papyrus-rol
al vroeg vervangen moet zijn door bladen, die op elkaar gelegd
een b o e k d e el vormden, dat men een codex noemde, en
dat men zoo dik kon maken als men wilde. Op zichzelf dus zeer
belangrijk, doet deze vondst ook de hoop herleven, dat nog
belangrijke papyrus-handschriften van het Nieuwe Testament
te voorschijn zullen komen en ons zoo dichter bij de oorspronkelijke uitgaven — de z.g. autografa — brengen dan men tot
nu toe rnogelijk achtte.
De papyrus-handschriften zijn namelijk wel de oudste. Want
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tot omstreeks 300 na Chr. heeft men vrij algemeen van papyrus
gebruik gemaakt ;• het blijft in gebruik tot de 7e of 8e eeuw. Van
de vierde eeuw of perkament het meest gebruikelijke materiaal
tot in de 13e eeuw ; maar voor belangrijke handschriften blijft
het tot den tijd der boekdrukkunst in gebruik. Het wordt sedert
de 13e eeuw meer en meer verdrongen door papier dat uit katoenen en linnen lompen werd vervaardigd.
Verreweg de meeste handschriften van het N.T. zijn op perkament geschreven. Daarbij onderscheidt men die, welke met
groote (majuskels), van die welke met kleine letters (minuskels)
geschreven zijn. De majuskels werden gebruikt tot de 9e, deels
10e eeuw. Reeds veel vroeger was men voor niet-litteraire doeleinden begonnen met minuskels te schrijven, de minuskelhss. van
het N.T. dateeren van de negende eeuw en later. Majuskelhss.
telt men ongeveer 170, minuskelhss. 2320 1.
Onderscheiding der handschriften
Naar het materiaal en den lettervorm worden nu de verschillende handschriften gedateerd. Dit is een afzonderlijk studievak.
Het ligt voor de hand, dat de oudste, de majuskels, van de meeste
waarde zijn. Maar het is mogelijk, dat een jonge minuskel afschrift is van een heel oud voorbeeld.
Door een nauwkeurige vergelijking der hss. is men tot de
gevolgtrekking gekomen, dat velen in afwijkingen, fouten, toevoegingen onderling met elkaar overeenstemmen en blijkbaar
afschriften moeten zijn van eenzelfde oud hs. Zulke op elkaar
gelijkende hss. noemt men dan tot dezelfde famine of groep
te behooren, omdat zij een gemeenschappelijken stamvader
bezitten. Zoo heeft men vier hoofdgroepen weten te onderscheiden. Er is 1° een z.g. Syris c he (of Antiochee ns c h e) tekst, ook wel de Byzantijnsche genoemd,
omdat zij door de Oostersche kerk — de Byzantijnsche kerk —
is aanvaard ; zij komt in de meeste handschriften voor, wordt
daarom ook de Koine (de gangbare) genoemd, en ligt ten grondslag aan de Staten-Vertaling • 2° een West e r s c h e tekst,
waarover bl. 320 v.v., bij Hand., eenige opmerkingen worden
gemaakt ; 3° een z.g. n e u t r ale tekst, die in de best geachte
handschriften voorkomt en tegenwoordig in hoofdzaak gevolgd
wordt. Maar of deze tekst wel neutraal te noemen is en of
een andere groep niet dikwijls even juiste of betere fezingen
geeft, is een telkens weer geopperde vraag. Deze neutrale tekst
wordtook de Egyptische (of Alexandrijnsche)
genoemd. 4° Een tekst, die aangetroffen wordt in een groep die
de groep van Caesarea genoemd wordt ; handschriften
die voornamelijk in 1906 en 1913 gevonden zijn en gesteund
worden door de Chester Beatty papyri, waarover wij boven
1

Hss. is een verkorting van handschriften ; hs. van handschrift.
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spraken. Deze tekst houdt het midden tusschen den neutralen
en den Westerschen. Hij is van groot belang voor 't vaststellen
van den oorspronkelijken tekst. Want de „neutrale" tekst zal
ook het werk zijn van een uitgever, die zich wel strenge en juiste
regels stelde, maar toch ook wel eens misgetast zal hebben.
Deze verdeeling der handschriften in vier hoofdgroepen is
natuurlijk maar globaal. Een handschrift kan in hoofdzaak tot
de eerste groep behooren, maar allerlei toevoegingen uit de
tweede groep vertoonen, want bij het overschrijven heeft men
ook wel verschillende handschriften met elkaar vergeleken. Wij
zeggen : toevoegingen ; want oudtijds heeft men in den tekst
ook opzettelijke veranderingen aangebracht.
Toen ten gevolge van de Hervorming een sterke belangstelling voor den bijbel ontstond, is men handschriften gaan zoeken en in druk uitgeven.
Het vinden en uitgeven van verschillende handschriften zou stof kunnen
leveren voor romantische verhalen, maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte.
Beroemd is de vondst van een der belangrijkste handschriften, den z.g. Sinalticus, door Tischendorf. In 1844 vond deze geleerde in het Catharinaklooster
op den berg Sinai in een mand vol afval, die voor. het vuur bestemd was,
43 perkamenten bladen met een gedeelte van het O.T. Een tweede bezoek
in 1853 leverde niets op. Maar in 1859 bij een derde bezoek bracht de kloosterkok in een rood doek gewikkeld 303 bladen, waarvan 147 tot het N.T.
behoorden. Zij werden, tegen rijke geschenken aan het klooster, aan den
keizer van Rusland afgestaan, zoodat Coen dit belangrijke, uit de vierde of
vijfde eeuw dateerende handschrift, dat het geheele N.T. en bovendien nog
Barnabas en Hermas bevat, naar Petersburg of Leningrad verhuisde. In 1933
heeft de Sowjet-regeering het echter voor een hoogen prijs aan het Britsch
Museum verkocht, zoodat het thans te Londen kan worden geraadpleegd.
In 1911 werd van den Sinalticus door Kirsopp Lake een photografische
reproductie gemaakt. Zie de afbeeldingen op de volgende bladzijde.
Misschien nog belangrijker is het handschrift, dat zich in de pauselijke
bibliotheek bevindt en daarom de Vaticanus wordt genoemd. Het is waar
schijnlijk nog een 50 jaren ouder dan de Sinaiticus en bevat behalve het O.T.
(met een uitzondering aan het begin en in het midden) een uitnemenden tekst
van het N.T. (waaraan Hebr. 9 : 14.-4 3 : 25, 1 en 2 Tim., Titus, Filemon
en Openb. ontbreken). Het was in 1475 wel reeds bekend, maar eerst in
de 19e eeuw heeft men het voor het N.T. bestudeerd. In 1904 verscheen
een prachtige reproductie in lichtdruk.
Uit de vijfde eeuw is afkomstig een handschrift, dat zich ook te Londen
in het Britsch Museum bevindt, maar oorspronkelijk deel uitmaakte van de
patriarchale bibliotheek van Alexandria en daarom de Alexandrinus wordt
genoemd. Het werd in 1627 door Cy rillus Loekaris aan Karel I van Engeland geschonken, werd reeds in de 18e, maar vooral in de 19e eeuw bestudeerd. Dit bevat ook het geheele N.T.
Uit de vijfde eeuw is nog een vierde handschrift afkomstig, dat zich thans te
Parijs bevindt en den geheelen bijbel bevat. Het bezit de eigenaardigheid,
dat er later een andere tekst overheen is geschreven. Het perkament was een
duur materiaal. Men wischte daarom meermalen een vroegeren tekst uit,
om op het aldus gereinigde blad lets anders te schrijven. Door scheikundige
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behandeling kan men het vroeger geschrevene weer leesbaar maken. Zulk een
handschrift wordt een palimpsest genoemd. Op dit palimpsest stond oorspronkelijk dan de bijbel geschreven, maar in de 12e eeuw heeft men dien bijbeltekst
uitgewischt en 38 tractaten van Efraem, den Syrier, in Grieksche vertaling, op
het gereinigde perkament geschreven. Daarom heet dit handschrift de codex
ephraemi rescriptus (d.i. het overschreven handschrift van Efraem). Ofschoon
het reeds in de 16e eeuw naar Europa is gebracht, werd het pas in de 18e,
en eerst goed in de 19e eeuw bestudeerd. Vergel. plaat XVIIIa.
Deze belangrijke, oude handschriften bevatten alle den neutralen of Alexandrijnscben tekst. Zij liggen ten grondslag aan de tegenwoordige uitgaven van
het Grieksche N.T.
In 1913 werd een handschrift gevonden, dat door een rijken Amerikaan aan
het „Smithsonian Institute" te Washington ten geschenke werd gegeven en
daarom als het Washingtonhs. W bekend staat. Het dateert uit de vijfde
of misschien wel vierde eeuw en geeft de evangelien in de volgorde van Matth.,
Joh., Luk. en Mark. en behoort tot wat wij boven de vierde groep — die van
Caesarea noemden.
De groep handschriften, die wij de Westersche noemen, maar die onderling
zoo zeer verschillen, dat pier wel van drie groepen gesproken moet worden,
deze groep wijkt van den neutralen tekst of door tal van toevoegingen, die den
tekst duidelijker moeten maken, en door het gladstrijken van moeilijke lezingen
en het harmoniseeren van bijbelteksten die in den neutralen tekst van elkander
verschillen. Dit gebeurt ook in de groep, die aan onze Staten-Vertaling ten
grondslag ligt, maar minder sterk. De vierde groep, die van Caesarea, bevat
afwijkingen van den neutralen tekst, die zeer de aandacht trekken en misschien op
verschillende plaatsen de voorkeur verdienen. Dit is nog een punt van onderzoek.
Wanneer men een beroep op de lezing van een handschrift doet, pleegt men
de majuskelhandschriften gemakshalve met een der letters van het alfabet
aan te duiden. Zoo wordt de Sinaiticus gewoonlijk met een Hebreeuwsche A,
de aleph (tt), aangeduid ; de Alexandrinus met de gewone A, de Vaticanus
met B, de Codex Ephraemi rescriptus met C enz. Komt er b.v. een lezing voor
in al die vier handschriften dan wordt die lezing genoemd met de aanduiding er
achter tit B A C. Dit is korter en eenvoudiger dan wanneer men zou moeten
schrijven : Sin Vat Al Efr. De minuskelhandschriften worden door cijfers
aangeduid : 1, 2, 3, 4 enz.

Aantal handschriften
Behalve deze eigenlijke bijbelhandschriften heeft men nog
een 1565 lectionaria of kerkelijke leesboeken, waarin gedeelten
van het N.T., in de volgorde van het kerkelijk jaar, zijn afgeschreven. Zij kunnen een zeer ouden tekst bevatten, maar meermalen zijn ze ook, vooral bij het begin, voor het kerkelijk gebruik
toepasselijk gemaakt en veranderd.
Als men dit nu alles bij elkaar optelt : 45 papyri, 170 majuskel-, 2320 minuskelhss. en 1565 lectionaria, dan kan men komen
tot een getal van 4100 N.T.-ische handschriften. Maar men mag
daarbij niet vergeten, dat slechts enkele majuskels en het kleinste
deel der minuskels het geheele N.T. bevatten. Doch daarbij vormen de oude Syrische, Koptische, Latijnsche, Armeensche vertalingen nog een zeer welkom hulpmiddel, om den oorspronkelijken tekst vast te stellen.

HANDSCHRIFTEN EN BIJBELUITGAVEN

313

En zoo kan men zeggen, dat van geen geschrift der oudheid
de tekst zoozeer vaststaat, als die van den bijbel. Want de onderlinge afwijkingen betreffen niet de hoofdzaken en kunnen door
vergelijking van de talrijke hss. als latere toevoegingen of opzettelijke verbeteringen of fouten door onoplettendheid van de
overschrijvers onderkend worden. Westcott en Hort, Engelsche
geleerden, die een Grieksche uitgave van het NieuweTestament
hebben bezorgd, berekenden dat ongeveer een duizendste van
den tekst van het N.T. niet geheel zeker is. Dit is misschien
wat geflatteerd. Maar een der beste kenners van handschriften,
de vroegere directeur-bibliothecaris van het Britsch museum,
F. C. Kenyon, betoogt, dat van geen enkel Grieksch of Latijnsch
werk zoo vele en zoo oude hss. bestaan als van het Nieuwe Testament, en dat wij bij geen van alle zoovele papyri bezitten, die
helpen de ontwikkeling van den tekst te volgen.
Maar deze nauwgezette vergelijking der verschillende handschriften, ja, de kennis van de belangrijkste daarvan, dateert eerst
uit de negentiende of zelfs twintigste eeuw. Daardoor wijken
de nieuwe bijbeluitgaven op verschillende plaatsen van de oude af.
OUDE EN NIEUWE BIJBELUITGAVEN

Gedurende de Middeleeuwen was er weinig kennis en zoo
goed als geen bestudeering van het Grieksche Nieuwe Testament. In de kerk en in de theologische wetenschap maakte men
gebruik van de Latijnsche vertaling, die door Hieronymus
bezorgd werd en als de „algemeen gangbare", de vulgata, bekend
staat. Eerst aan het einde der Middeleeuwen kwam hierin verandering en wel ten gevolge van twee belangrijke gebeurtenissen.
De eerste was de hernieuwing van de studie van het Grieksch,
doordat ten gevolge van den val van Constantinopel in 1453
vele Grieksche geleerden naar het Westen uitweken en „Griekenland toen uit het graf verrees met het Nieuwe Testament in
de hand". De tweede gebeurtenis was de uitvinding van de boekdrukkunst, ten gevolge waarvan het veel gemakkelijker werd de
boeken te vermenigvuldigen. Omstreeks het midden van de
vijftiende eeuw gaf Fust, een goudsmid te Mainz, den eersten
gedrukten bijbel uit, een Latijnsche uitgave, bekend als de
Mazarin-bijbel, naar een exemplaar, dat in de boekerij van Kardinaal Mazarin gevonden werd.
De eerste, die een Griekschen bijbel voor den druk gereed
gemaakt en uitgegeven heeft, was Erasmus. Maar om een andere
uitgave voor te zijn, ging hij hierbij overhaast te werk, gebruikte
geen majuskels en vertaalde zelf het ontbrekende slot der Openb.
uit het Latijn in het Grieksch ! De eerste druk van 1516 had heel
wat wijziging noodig en verscheen als tweede in 1519 deze is
door Luther gebruikt. De uitgave van Erasmus is later door
Colinaeus, door Stephanus vooral, die zestien handschriften
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met de uitgave van Erasmus vergeleek (1546 en 1549), en door
Beza verbeterd (negen uitgaven tusschen 1565 en 1604). En dan
bezorgt ten slotte Elzevier te Leiden (1624, 1633 enz.) een uitgave, die als de algemeen aangenomene ging gelden, de z.g.
textus receptus, door de Staten-vertalers gebruikt. Deze uitgave
sluit zich nauw bij Beza aan, en heeft geen nieuwe handschriften
meer vergeleken. Men kan Naar beschouwen als het resultaat
van wat er sedert Erasmus aan bewerking van het Grieksch N.T.
was geleverd. Alles te zamen zijn er niet meer dan 25 handschriften aan deze uitgave ten grondslag gelegd, waarvan zeker
geen enkele, die tot de zesde eeuw terugging. Het zijn alleen
hss., die den z.g. Byzantijnschen, Antiocheenschen of Syrischen
tekst bevatten. Als men dan nu (zonder de kerkelijke leesboeken) ruim 2500 hss. kept, waarvan er tot de derde eeuw teruggaan, dan behoeft het niet te verwonderen, dat de nieuwe uitgaven op vele plaatsen van de oude afwijken.
Na de uitgave van Elzevier heeft men zich gedurende bijna
twee eeuwen vooral bezig gehouden met het verzamelen en
onderzoeken van de meest gezaghebbende handschriften. In
1707 gaf de Engelschman J. Mill een nieuwe uitgave van Stephanus' editie maar met bijvoeging van vergelijkingen met talrijke
hss., vertalingen en patristische aanhalingen. Zoo kwam hij tot
30.000 varianten (andere lezingen), wat sommigen aanleiding
gaf het Nieuwe Testament als onbetrouwbaar te bestrijden.
Dit bracht den vromen Duitschen geleerde J. A. Bengel
(gest. 1752) tot een onderzoek, dat hem in zijn geloof versterkte
maar ook leidde tot een verdeeling van de hss. in verschillende
families of groepen. Dit werd door Griesbach (gest. 1812) voortgezet en door den philoloog K. Lachmann (gest. 1851) in een
eerste critische uitgave van het N.T. vastgelegd.
Dan komt als een der grootsten op dit gebied L. F. C. Tischendorf (gest. 1874), die tal van handschriften vergeleek en het
beroemde Sinaitische handschrift vond. Hij gaf acht verschillende uitgaven van het Grieksch Nieuw Testament met een
opgave van de varianten er onder ; in de achtste is ook de Sinaiticus verwerkt. Zij gold tientallen jaren als de beste uitgave en
werd in Duitschland en ons land algemeen gebruikt. In Engeland
volgden Westcott en Hort in 1881 met een nieuwe uitgave, waarin
meer met den Vaticanus dan met den Sinaiticus werd gerekend,
maar overigens ook de beginselen van Tischendorf werden
gevolgd. Daar er veel nieuw materiaal gevonden was, gaf de
Duitscher Von Soden met behulp van andere geleerden van
1902-1913 weer een geheel bijgewerkte critische uitgave.
Tegenwoordig wordt als handigste uitgave die van Eb. Nestle
gebruikt, die zich verdienstelijk heeft gemaakt door een nauwkeurige vergelijking van de uitgaven van Tischendorf, Westcott en Hort en B. Weisz, (gedeeltelijk ook van Von Soden).
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Als wij ons nu herinneren, hoeveel nieuwe hss. in de negentiende
en twintigste eeuw gevonden en bestudeerd zijn, dan behoeft
het ons niet te verwonderen, dat de nieuwe vertalingen iets
anders te lezen geven dan de Staten-Vertaling.
Deze Staten-Vertaling is op zich zelf een meesterlijk werk
geweest.
Reeds in het laatst der Middeleeuwen waren vertalingen in
de volkstaal verschenen, meer dan men gewoonlijk meent, vooral
van het Psalmboek en de Evangelien in 1390 ook een NoordNederlandsche van het komplete N. T. en van de 0. T.ische
pericopen. Deze volgden de Latijnsche uitgave, de vulgata. De
eerste Protestantsche vertaling in onze taal was die van het
Mattheus-evangelie van Joh. Pelt, in 1522 te Amsterdam gedrukt,
ook naar de Vulgaat maar met raadpleging van de Grieksche
uitgave van Erasmus en met kettersche aanteekeningen. Weldra
volgden meer o.a. die van Jacob van Liesvelt, 1526 en later
herhaaldelijk te Antwerpen gedrukt, waarvoor hij in 1545 gedood werd. Zij wordt verdrongen door de in 1562 te Emden
verschenen vertaling, wel van Gotfried van Wingen. Zij is bekend als de Bijbel van de Deux Aes, naar een aanteekening bij
Neh. 3 : 5, en de meest gebruikte bijbel der Gereformeerden
gebleven. Maar er zijn meer dan 130 verschillende uitgaven van
Protestantsche vertalingen in 't Nederlandsch geweest tot het
jaar 1637.
Reeds op de Synode te Emden van 1571 was de wensch naar
een nieuwe oorspronkelijke overzetting uitgesproken. In 1586
werd het werk door de Haagsche Synode aan Marnix van
St. Aldegonde opgedragen. Na allerlei andere pogingen heeft ten
slotte de Dordtsche Synode de zaak tot een goed einde kunnen
brengen. De Staten-Generaal bekostigden de uitgave. Voor het
O.T. zijn het voornamelijk Joh. Bogerman en W. Baudartius,
voor het N.T. (behalve Rolandus voor een deel) Festus Hommius en Antonius Walaeus geweest, die vertaling en kantteekeningen hebben geleverd. Twaalf jaren was er aan gearbeid, toen
het werk 17 Sept. 1637 aan de Staten-Generaal kon worden aangeboden. Zij zou sedert bekend staan als de Staten-Vertaling.
De Remonstranten hebben het eerst haar aanvaard als een
onbevooroordeelde vertaling, hoewel er in 1651 van RoomschKatholieke zijde een geschrift verscheen : „Den afgethrocken
Masscher van het vermomdt Ghereformeerdt Touter Woordt
Godes," door Arnoudt van Geluwe, Vlaamschen Boer, waarin
188 „trouweloose Misslaghen" en 9391 nieuwe „verdichte,
tusschen ingezaaide" menschelijke woorden werden gesignaleerd.
Ofschoon Bogerman deze vertaling een werk heeft genoemd,
dat voor altijd en eeuwig zou zijn, bleek de taal toch na een paar
eeuwen niet geheel meer de volkstaal te zijn. Ook kwam er
behoefte aan andere aanteekeningen. Zoo verschenen er allengs
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nieuwe vertalingen o.a. van Van der Palm. In 1854 geeft de
doopsgezinde Dr. G. Vissering een van het N.T., in 1859 met aanteekeningen ; de Synode doet er in 1868 een verschijnen, die
van den aanvang af wegens de moderne medewerkers verdacht
werd gevonden, de z.g. Synodale vertaling van het N.T. Daarna
geeft 1877 de Darbyst J. N. Voorhoeve er een ; 1890 Dr. N.
de Jonge een wijziging van de Staten-Vertaling ; 1912 Dr. H.
Oort de z.g. Leidsche vertaling ; 1908 en later de Doopsgezinde
Dr. H. Bakels een bijbel voor leeken leesbaar gemaakt.
Van 1916-1921 verscheen op aandrang van niet-kerkelijke
zijde de verkorte vertaling van het Oude Testament van de hand.
van Dr. H. Th. Obbink, waarbij zich in 1921-1927 de vertaling van het Nieuwe Testament van Dr. A. M. Brouwer aansloot.
Intusschen bereidt het Bijbelgenootschap een nieuwe vertaling
voor. Van R.-K. zijde gaf in 1929 de Canisius-vereeniging een
vertaling van het N.T. met aanteekeningen, om de kerkelijke
traditioneele uitlegging ingang te doen vinden.
Voor de verspreiding van den bijbel in allerlei uitgaven, groot
en klein, kostbaar en goedkoop, heeft zich in ons land sedert
1814 het Nederl. Bijbelgenootschap, met zijn over het geheele
land verspreide afdeelingen, zeer verdienstelijk gemaakt. Het
heeft ook de vertaling in verscheidene Indonesische talen bevorderd en de uitgave daarvan mogelijk gemaakt. In 1933 verscheen
een vertaling in het Friesch van Dr. G. J. Wumkes.
De nieuwe vertalingen (behalve deze Friesche) wijken in
vele opzichten van de Staten-Vertaling af, wat na al hetgeen over
de handschriften opgemerkt is, niemand zal verwonderen. Wij
geven enkele voorbeelden uit onze vertaling.
WIJZIGINGEN IN DE NIEUWE UITGAVEN
Matth. 5 : 44. Hier is weggelaten : „zegent ze die u vervloeken ; doet wel
dengenen die u haten." Ook : „die u geweld doen enz." Blijkbaar zijn dit toevoegingen uit Luk. 6 : 27 v.
6 : 4, 6, 18. In de Stat. Vert. lezen wij op al deze plaatsen, dat de Vader die
in het verborgene ziet, het in het openbaar vergelden zal. Maar de beste hss.
hebben niet „in het openbaar". Daardoor vervalt een sterk argument voor de
bewering, dat Jezus een loonsverhouding leert.
17 : 21 „dit soort vaart niet uit dan door bidden en vasten" staat in de beste
hss. niet ; is wel uit Mark. 9 : 29 te verklaren, waar het in korteren vorm
voorkomt dan in de Stat. Vert. (het vasten wordt er n.l. niet genoemd ; een
bewijs dat men in lateren tijd weer waarde aan het vasten is gaan hechten).
26 : 28. „Want dit is mijn verbondsbloed", en niet : „het bloed des n i e uw e n testaments". Dat „nieuw" is uit Luk. 22 : 20.
27 : 9. In onze vertaling is bier sprake van Jeremia, den profeet. Zoo ook
in de Stat. Vert. Dit zal inderdaad de oorspronkelijke lezing zijn. Maar de
aanhaling is niet uit Jeremia, maar uit Zacharia 11 : 12 v. Daarom wordt de
naam jeremia
bij vvijze van correctie door den overschrijver in sommige
hss. ook weggelaten. De afwijkende vertaling berust bier op een andere verbinding van de woorden ; niet op een andere lezing.
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Wij hebben slechts enkele plaatsen uit Mattheiis aangehaald
waar een duidelijk waarneembaar verschil met de oude uitgaven bestaat. Deze voorbeelden zouden gemakkelijk te vermeerderen zijn. En we zouden op dezelfde wijze ook de andere boeken door kunnen loopen. Dit zou evenwel vrij nutteloos en
vervelend werk worden. Wanneer de lezer in de nieuwe vertaling op andere lezingen dan de oude stuit, is de verklaring in
het bovenstaande gegeven 1. In de aanteekeningen die eerlang
verschijnen, wordt op de belangrijkste afwijkingen opmerkzaam
gemaakt.
Wij willen hier echter voor een paar plaatsen een uitzondering
maken, ook omdat hier ter toelichting meer ruimte beschikbaar is.
Het slot van Markus
Boven Mark. 16 : 9 schreven wij als opschrift : „Overzicht
van Jezus' verschijningen". Dit slot van Markus, in onze vertaling tusschen haakjes geplaatst, ontbreekt in de oudste handschriften. Een der latere Hss. heeft achter vers 8 : „einde". En
dan gaat het door : „In sommige van de afschriften wordt hier
het evangelie . beeindigd, maar in vele wordt ook het volgende
verteld". En clan volgt vers 9-20. In andere Hss. wordt een
veel korter slot aangetroffen. Wij lezen daar n.l. : „En alles wat
haar bevolen was, berichtten zij in het kort aan Petrus en die
bij hem waren. En hierna vertoonde Jezus zich en zond door hen
van het oosten naar het westen de heilige en onvergankelijke
boodschap van het eeuwig heil". Blijkbaar is vers 9-20 (waar
ook van Maria Magdalena gesproken wordt, alsof ze een onbekende voor de lezers was, terwijl ze in 15 : 40 en 47 en 16 : 1
al is genoemd) van andere hand. Of Markus zelf een ander
slot heeft geschreven, dat verloren is geraakt, weten we niet, al
is het waarschijnlijk. Maar wel hebben sommigen gemeend,
het tegenwoordig slot aan een bepaald persoon te kunnen toeschrijven. In Nov. 1891 vond n.l. Conybeare een Armeensch
handschrift, waarin boven vers 9 het opschrift staat : „van den
presbyter Ariston". Hiermee is waarschijnlijk Aristion bedoeld,
door Papias vermeld als een der leerlingen van Jezus. Geleerden
als Swete, Harnack, Zahn lieten dit als historisch betrouwbaar
eren, als Streeter en Feine, meenen echter, dat deze
gelden. And
mededeeling in een betrekkelijk jong hs. geen historische waarde
bezit, en het ook maar een gissing is geweest, toen dit slot aan
Aristion werd toegeschreven.
Vergel. Matth. 5 : 22 ; 6 : 12 en 13 ; 10 : 4 ; 11 : 2 ; 13 : 9 ; 15 : 39 ;
18 : 15 ; 20 : 7 ; 20 : 22 en 23 ; 22 : 44 ; 23 : 14 ; 23 : 38 ; 25 : 13 en
31; 26 :3; 28:20. Mark. 1 :2; 2:17; 3 :18; 6 :11; 7 :8; 7:16 ;
8 :26; 9 :44 en 46; 9 :49; 10 :21; 11 :8; 11:26; 12:4; 12:30;
14 : 19 ; 14 : 22, 24 ; 14 : 70 ; 15 : 28 enz. Ook Luk. 23 : 15 ; 23 : 38 enz.
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Luk. 2 : 14
Een andere merkwaardige variant vinden we in den engelenzang : „Eere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde
onder menschen van zijn welbehagen". In het Grieksch is welbehagen eudokia. Bij de oude lezing is er maar een s minder :
de nieuwe lezing heeft n.l. den genitiefvorm eudokias. Hier is
dan een tweeregelig vers, waarin een drievoudige parallelie :
eere en vrede, God en menschen van zijn welbehagen, in de
hoogste hemelen en op aarde. Blijkbaar heeft ook Hieronymus,
de kerkvader die de Latijnsche vertaling (de vulgata) bewerkte,
den genitiefvorm gelezen. In het Latijn staat n.l. „in menschen
die van goeden wille zijn". De heele engelenzang, het Gloria,
luidt hier : Gloria in altissimis 1 Deo et in terra pax homibus bonae voluntatis. Hierin ligt het eigenaardige synergisme der
Roomsche kerk, waarbij de „goede wil" van den mensch op
den voorgrond wordt gesteld. Maar het Grieksche eudokia kan
dat niet beteekenen. Evenmin is het echter praedestinatiaansch
to nemen, alsof het bedoelen zou : alleen in menschen, in
wie God een (willekeurig) welgevallen heeft, en dus niet in
alle menschen. Ook dat beteekent eudokia niet. De bedoeling
kan Been andere zijn dan : vrede op aarde onder menschen, daar
God een welgevallen in hen heeft. Een parallel van Joh. 3 : 16.
Het „Onze Vader"
Van meer belang nog is de korte vorm van het „allervolmaaktste gebed", dien wij in Luk. 11 : 2-4 vinden. Leggen wij daar
eens Matth. 6 : 9-13 naast.
Matth. 6 : 9-13

Gij dan, bidt aldus onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd, . .
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in den hemel alzoo ook op aarde.
Geef ons heden ons genoegzaam
brood ;
en vergeef ons onze schulden, . .
gelijk ook wij vergeven hebben onzen schuldenaren ;
en leid ons niet in verzoeking, . .
maar behoed ons voor den booze.
1

of : in excelsis.

Luk. 11 : 1-4
En het geschiedde, als hij eens ergens
in het gebed was, dat een zijner discipelen, toen hij ophield, zeide : Heer,
leer ons bidden, gelijk ook Johannes
zijnen discipelen geleerd heeft.
En hij zeide tot hen :
Wanneer gij bidt, zoo zegt :
Vader,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome.

Geef ons elken dag ons genoegzaam
brood ;
en vergeef ons onze zonden,
want ook wij vergeven een iegelijk
die tegenover ons schuldig staat ;
en leid ons niet in verzoeking.
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Allereerst blijkt ons, dat de slotwoorden : „want uw is het
koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid,
amen", en bij Luk. en bij Matth. ontbreken. Dit is dus liturgische
toevoeging van lateren tijd. Maar ook verder is er een merkwaardig verschil. Matth. 6 : 9 heeft het breede : „onze Vader die in
de hemelen zijt", Luk. 11 : 2 het sobere : „Vader". Hier
ontbreekt ook de bede : „uw wil geschiede, gelijk in den hemel
alzoo ook op aarde". Ook ontbreekt : „maar behoed ons voor
den booze". Sommige woorden zijn ook anders. Dit vrij groot
verschil kan op tweeerlei wijze verklaard worden. Of Jezus
heeft tweemaal een voorbeeld gegeven, hoe te bidden, maar
dan beide keeren anders. Of het gebed is door Jezus in den korteren vorm gegeven en later in de Christelijke gemeente uitgebreid. Ook al zouden wij aannemen, dat Jezus zelf tweemaal
een verschillend voorbeeld heeft gegeven — wat mij psychologisch niet waarschijnlijk voorkomt dan hebben wij bier
toch een treffend voorbeeld, hoe voorzichtig wij moeten zijn
met een theologie, die meent te kunnen volstaan met een beroep
op een aantal teksten. Het gaat om den geest en de kracht van
den Bijbel als geheel, en niet om enkele bijbelwoorden. Jezus
heeft willen zeggen : „Wanneer gij bidt, doe het dan in dezen
trant", zonder een letterlijk te volgen formulier te bedoelen.
De instelling van het Avondmaal
Wie nog niet overtuigd mocht zijn dat het niet om de letter
gaat, vergelijke de voor de avondmaalsleer niet minder belangrijke afwijkingen bij Matth. (26 : 26-29), Mark. (14 : 22-15),
Luk. (22 : 19 en 20) en I Kor. (11 : 23-25). Het bericht van
Paulus is het oudste, want de evangelien zijn later geschreven
dan de brieven. In de jongere handschriften heeft men de verschillen zooveel mogelijk weggenomen en de berichten „geharmonieerd" 1.

Afwijkingen in Joh.
In Joh. 1 : 18 leest de Stat. Vert. „de eeniggeboren Zoon die
in den schoot des vaders is". „Zoon" is in de beste handschriften vervangen door „God", wat in het Grieksch niet veel verschil maakt. Wij vertaalden daarom :
de eeniggeborene, God in wezen,
die aanligt aan des vaders borst.

Dit laatste berust niet op een anderen tekst ; het bedoelt weer
te geven de eereplaats, die de Zoon ten opzichte van den Vader
inneemt. Het is het aanliggen aan iemands rechterzijde. Zoo
vertaalden wij daarom ook in 13 : 23, dat de discipel dien Jezus
1

Zie over de avondmaalswoorden nog blz. 405 v.
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lief had, aanlag aan diens rechterzijde. De Stat. Vert. heeft ook
hier : „aanzittende in den schoot van Jezus".
In Joh. 5 is het slot van vers 3 en geheel vers 4 over den engel
die nederdaalt, om het water in beroering te brengen, latere toevoeging. Dit stuk ontbreekt in verschillende handschriften.
Niet minder merkwaardig is het verhaal van de overspelige
vrouw Joh. 7 : 53-8 : 11, dat wij tusschen haakjes hebben
geplaatst. Het komt in de oudste handschriften niet voor. Sommige minuskels hebben het achter het evangelie, andere achter
Joh. 7 : 36, weer andere achter Luk. 21 : 38. Het is daarom wet
zeker geen oorspronkelijk bestanddeel van het evangelie van
Joh. Maar Papias (begin tweede eeuw) heeft het verhaal reeds
gekend. Misschien is het hieruit in het evangelie gekomen.
Er komen opmerkelijk veel varianten in deze verzen voor, ook
een bewijs dat het stuk een eigenaardige geschiedenis heeft
gehad. Dat het niet door Joh. zelf in het evangelie is opgenomen,
maar misschien uit de door Papias te boek gestelde overlevering,
is geen bewijs tegen de geloofwaardigheid van het verhaal.
In Joh. 9 : 35 lezen de beste hss. : gelooft gij in den Zoon des
menschen (niet : in den Zoon Gods) ?
Afwijkingen in Hand.
Bij de Hand. doet zich het verschijnsel voor, dat in een belangrijk majuskelhandschrift verschillende verduidelijkende toevoegingen gevonden worden. Dit heeft den taalgeleerde Fr. Blass
aanleiding gegeven te spreken van twee handschriften, die van.
Lukas zelf afkomstig zouden zijn : een klad- (met de toevoegingen) en een netschrift. Deze onderstelling is niet houdbaar
gebleken. Er is een geheele groep handschriften, vooral ook
Latijnsche, waarin toevoegingen en afwijkingen ook in de evangelien voorkomen, die men daarom noemt : den westerschen
tekst. Men kan Bien in zekeren zin „verwilderd" noemen.
Maar vele van die afwijkingen zijn ook te vinden in de .Syrische
vertaling — en daarom spreekt men ook wel van den Syrolatijnschen tekst — en die afwijkingen moeten tot heel ouden
tijd teruggaan, toen men zich nog vrij gevoelde ten opzichte
van den tekst. Zij kunnen daarom waardevolle gegevens bevatten.
Zulk een gegeven is misschien te vinden in Hand. 11 : 28, als daar gelezen
wordt, nadat de komst van profefen te Antiochie is gemeld : „En er was groote
vreugde. Toen w ij nu tezamen gekomen waren, zeide een van hen, met name
Agabus enz." Dan zou hier reeds het z.g. „wij-bericht" van Hand. beginnen,
een zijdelingsch bewijs, dat Lukas, zooals de traditie bericht, uit Antochie
afkomstig is.
Eigenaardige toevoegingen zijn o.a. ook te vinden in 12 : 10 : (En buiten
gekomen) „daalden zij de zeven treden of en" (gingen enz.).
19 : 9 : (en predikte dagelijks in de leerzaal van Tyrannus) „van de vijfde
tot de Mende ure".

PLAAT XIX
a — ZEUS DOLICHENOS, EEN VOORAZIATISCHE, OORSPRONKELIJK
HETHIETISCHE GODHEID, ALS
OPPERGOD
BENEDEN LINKS EN RECHTS
MITHRASFIGUREN
Gevonden in Duitschland in de onweving an
Wiesbaden

b INWIJD INGSD 00P VAN
ELEUSIS

PLAAT XX
a
ISIS
Naar Oud-Egyptische
Voorstelling
—

b

—

ISIS

Naar Griekscb-Romeinscbe
Voorstelling

c

ISIS-DIENST,

waarbij uitkomt bet samengestelde ceremonieel. Fresco gevonden to Pompeii
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20 : 15 : (des anderen daags staken wij over naar Samos) „en na te Trogyllion

to zijn gebleven" (kwamen wij den daarop volgenden dag te Milete).
21 : 16 : voegt in, dat Mnason in een dorp woonde tusschen Cesarea en
Jeruzalem. De weg van Cesarea naar Jeruzalem bedraagt 174 K.M. Men
placht vier malen stil te houden en van paarden te wisselen. In een dag was
die afstand ook niet af te leggen 1 .

Hand. 15 : 20, 29
Van dergelijke toevoegingen is het niet altijd makkelijk uit
te maken, welke waarde daaraan is toe te kennen. Wet is de
wijziging te begrijpen, die wij vinden in 15 : 20 en 29, waar het
besluit van het apostelconvent te Jeruzalem verrneld wordt.
In den westerschen tekst staat, dat men zich moet onthouden
van bloed, ontucht en afgoderij. Deze golden bij Tertullianus
(omstr. 200) als de drie hoofdzonden („bloed" wordt dan opgevat als moord of doodslag). Weggelaten is dus : „en van hetgeen
door verstikking gedood is". En dan wordt daaraan toegevoegd :
„en wat zij niet willen dat hun geschiedt, anderen niet te doen".
Het is te begrijpen, dat
' latere heiden-Christelijke lezers niet
meer verstonden, waarom men zich van het door verstikking
gedoode zou moeten onthouden ; en dat daarvoor in de plaats
een zedelijk voorschrift werd gegeven. Dat dit van lateren datum
was, is ook wel daaruit af te Leiden, dat men hierbij verre bleef
beneden het positieve voorschrift van Matth. 7 : 12.
Afwijkingen in de brieven
Uit de brieven slechts enkele voorbeelden.
In Rom. 1 : 16 staat ik schaam mij het evangelie niet ; weggelaten is :
„van Christus", als niet in de oudste hss. voorkomend.
In Rom. 5 : 12 vertaalden wij „aangezien" (in het Grieksch eigenlijk „op grond
daarvan dat"), waar de Stat. Vert. hebben : „in wien". Dit is evenwel niet
een verschil van lezing in het Grieksch. Hier hebben de Stat. Vert. blijkens de
kantteekening de erfzonde gelezen — in de lendenen van Adam —, in hun
vertaling voorgegaan door de vulgata (in quo), met een beroep op I Kor. 15 : 22.
Maar hier wordt een ander voorzetsel gebruikt 2 . De beteekenis zal wel zijn,
dat Coen de zonde eenmaal in de wereld was, ook de nakomelingen van Adam
gezondigd hebben en daarom de dood bleef heerschen. Het vers luidt dan in
zijn geheel :
„Daarom, gelijk door 66n mensch de zonde de wereld is binnengekomen, en door
de zonde de dood, zoo heeft de dood zijn weg tot ale menschen gevonden, aangezien alien gezondigd hebben".
I Kor. 8 : 7. Hier heeft de Stat. Vert. : „moor sommigen met een geweten
0.a. in 7 : 37 ; 8 : 37 (in de oudste hss. niet te vinden) ; 9 : 5 ; 10 : 6;
10 : 21 ; 10 : 32 ; 17 : 26 (uit eenen „bloede") ; 21 : 1 ; 21 : 8 ; 21 : 25 ;
24 : 6b, 7 en 8a (niet in de oudste hss. te vinden) ; 24 : 22 en 23 ; 24 : 26 ;
26 : 30 ; 28 : 16 hebben wij zulke uitbreidingen van den tekst ook in de
Stat. Vert. Als jongere toevoegingen zijn ze in onze vertaling weggelaten.
2 Dezelfde woorden die wij in Rom. 5 : 12 met „aangezien" vertaalden,
vinden wij II Kor. 5 : 4 en Fil. 3 : 12.
Jnleiding tot den Bijbel II

21

322

DE GESCHRIFTEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT

des afgods tot nu toe". Volgens een andere lezing hebben wij vertaald : „doch
sommigen, nog altoos aan den afgod gewoon".
Wanneer de vertaling van II Kor. sterk van die der Stat. Vert. afwijkt,
dan is dat niet, omdat er zooveel afwijkende lezingen gevolgd zijn. Zoo is II
Kor. 5 : 19 van dezelfde Grieksche woorden een andere vertaling, als wij
zeggen : „en hij heeft in ons midden de prediking der verzoening ingesteld", in
plaats van „en heeft het woord der verzoening in ons gelegd". Dit 19e vers
is n.l. parallel aan vers 18 ; het laatste gedeelte van vers 18 correspondeert
met het laatste gedeelte van vers 19.
Enkele afwijkende lezingen willen wij noemen :
In II Kor. 5 : 17 leest de Stat. Vert. : „zie, het is alles nieuw geworden".
De beste hss. laten „het alles" weg. Daarom Zie, het nieuwe is gekomen.
In II Kor. 9 : 4 leest de Stat. Vert. : „in dezen vasten grond der roeming".
In de beste hss. is „der roeming" niet te vinden. Wij hebben daarom het woord
voor „vasten grond" weergegeven met „in dit ons vertrouwen" (wat het ook
kan beteekenen).
Het verschil van vertaling in Gal. 2 : 6 ligt aan een andere verbinding der
woorden en een andere interpunctie, niet aan afwijkende lezing.
In II Thess. 2 : 13 werd bij de vertaling „eerstelingen" een andere lezing
gevolgd ; zooals in I Thess. 3 : 2, waar „mede-arbeider" staat.
In I Joh. 3 : 1 lezen wij in de beste handschriften :
Zie, hoe groote liefde de Vader ons gegeven heeft.
dat wij kinderen Gods genaamd worden — en wij zijn het 1
met die veelzeggende toevoeging : en wij zijn het 1 1

Ten slotte willen wij nog de aandacht vragen voor een belangrijke afwijking.
I Joh. 5 : 7
In I Joh. 5 : 7 is in de Staten-Vert. een tekst voor de triniteit
te lezen. Wij hebben dien weggelaten. Zoo ergens de handschriften lets voor de lezing beteekenen, dan zeker hier. Deze
woorden komen in g e en e n k el der oude Grieksche handschriften voor. Het eerste spoor is in het westen te vinden
omstreeks 400. In de oudste vulgata-handschriften ontbreken ze
In 1 Joh. is meermalen tusschen h a a k j es Christus toegevoegd. Dit is alleen, om de bedoeling te verduidelijken. Zie 2 : 6 ;
3 : 3 ; 3 : 5 ; 3 : 7 ; 3 : 16 ; 4 : 17. Hetzelfde geldt van de toevoegingen
in 5 : 15 en 19. In de handschriften zijn ze niet te vinden. Dit geldt
ook van I Tim. 6 : 12 ; Hebr. 3 : 16 ; 5 : 4 ; 6 : 9 ; 11 : 35 ; 11 : 39 ;
I Petr. 1 : 2 ; 2 : 3 ; 4 : 12 ; II Petr. 2 : 5 ; 2 : 9 ; 2 : 14 ; 3 : 16 ; Judas
vs. 8 ; Openb. 2 : 5 ; 2 : 8 ; 2 : 27 ; 3 : 11 ; 8 : 7 ; 17 : 10 ; 21 : 3. Daarentegen komen wel in den Griekschen tekst voor Openb. 9 : 11 en
19 : 8, maar deze verzen zijn misschien door latere hand ter verduidelijking toegevoegd. Openb. 16 : 15 staat op een verkeerde plaats. Het
verbreekt den samenhang. Het zou goed passen tusschen 3 : 3a en 36
(minder goed voor 3 : 18). — Aan een verschrijving hebben wij waarschijnlijk te denken in Hebr. 1 : 12 (waar „als een kleed" wel niet in
den tekst hoort) en 11 : 37 (waar „in verzoeking gebracht" waarschijnlijk een verschrijving is van het volgende „door midden gezaagd" : in
het Grieksch wijken deze vormen niet zoo ver van elkaar af).
1
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nog. In de Middeleeuwen dringen zij allengs in de Latijnsche
vertalingen binnen. Erasmus heeft ze dan ook in zijn eerste uitgave niet opgenomen. Op aandringen van zijn critici heeft hij
eerst in de derde uitgave den tekst opgenomen (1522), toen hem
een Grieksch handschrift uit de veertiende of vijftiende eeuw
( !) werd aangewezen, waar de tekst ook in het Grieksch voorkwam. Dit handschrift is blijkbaar naar de vulgata bewerkt.
Daar Luther de tweede Erasmus-uitgave van 1519 heeft gebruikt,
komt de tekst niet voor in de oudste Luthersche bijbels. Eerst
in 1576 heeft een Frankforter drukker hem ingevoegd. Wij yinden hem echter wel in de Nederlandsche vertaling van 1562 en
volgende jaren (de z.g. Deux-Aes-bijbel van Gotfried van Wingen), „in Nederduytsch na der Grieckscher Waerheyt overgheset". Volgens een door den paus goedgekeurde resolutie van.
de Congregatie van het H. Officium (1897) mag een RoomschKatholiek aan de kerkelijke geldigheid van I Joh. 5 : 7 niet twijfelen. Bij een Protestant is het gebrek aan waarheidszin, als
hij de echtheid wil handhaven. Over de waarde van het leerstuk
der triniteit wordt door het weglaten van dezen tekst natuurlijk
niets beslist.
Eindelijk nog een enkel woord over hoofdletters, leesteekens
en conjecturen.

Hoofdletters
De oudste handschriften zijn alle met Grieksche hoofdletters
geschreven, de woorden niet gescheiden, zonder interpunctie.
Zie de of beeldingen op bladz. 311. Het gebruik van hoofdletters
voor den Godsnaam en voor Christus is dus een jong gebruik,
waarin de vertaler geheel vrij is. Wij kunnen daarmee soms verschillen in den uitleg van een tekst aangeven.
In Matth. 10 : 28 lezen wij in de Stat. Vert. : „maar vreest
veeleer Hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel".
De vertalers hebben dus in „Hem" God gezient Wij meenen,
dat wij daarin den booze moeten zien ; en daarom is in onze,
vertaling daar geen hoofdletter gebruikt.
Omgekeerd schrijven we in Luk. 16 : 8 : „En de Heer prees
den bedrieglijken rentmeester", omdat naar onze overtuiging
daar de gelijkenis is geeindigd, en Lukas iets van Jezus mededeelt. De Stat. Vert. daarentegen laat de gelijkenis nog doorloopen en heeft daarom : „En de heer prees", zonder hoofdletter.
In I Kor. 15 : 27 en 28 kan door het al of niet gebruiken van
hoofdletters het onderscheid worden aangegeven tusschen God
en Christus.
In den brief aan de Hebreen is dikwijls van God sprake eenvoudig als „Hir. Door het gebruik van een hoofdletter is dat
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aangeduid ; en ook het onderscheid met den Zoon is daardoor
aangegeven 1.
In het boek der Hand. wordt met het Grieksche laos = yolk
altijd het Joodsche yolk bedoeld. Wij kunnen dit aanduiden door
„yolk" met een hoofdletter te schrijven 2 .
Zoo is in Hand. ook „de weg" een oud woord voor het Christelijk geloof. Om dit als technischen term aan te duiden, geven
wij dit weer als „de Weg [des geloofs]" 3 .
Hoofdstukken en leesteekens
Als alle woorden aaneen geschreven worden, zonder leesteekens, dan is er ook geen verdeeling in hoofdstukken. Inderdaad dateert die uit de Middeleeuwen (van omstr. 1205) en zij
is dikwijls gebrekkig en onjuist. Bij onze vertaling hebben wij
dan ook dikwijls een andere verdeeling der stof aangebracht,
zonder met de hoofdstukken te rekenen 4 .
Door het aanbrengen van leesteekens kan ook een wijziging
in den tekst worden gebracht. Dit komt meer dan eens voor.
Maar we willen ons tot een paar duidelijke voorbeelden
beperken.
Zonder verandering van den tekst zelf, maar alleen door het
gebruik van andere leesteekens, wordt Joh. 14 : 1 en 2 :
Uw hart worde niet ontrust :
vertrouwt op God,
vertrouwt ook op mij.
In het huis mijns Vaders zijn vele woningen ;
zoo niet, zoude ik u dan gezegd hebben :
ik ga henen, om u plaats te bereiden ? —

Rom. 8 : 33 vv. :
Wie zal beschuldigingenin brengen tegen de uitverkorenen Gods ?
God, die ons rechtvaardig spreekt ?
Wie is het, die veroordeelt ?
Christus Jezus, die gestorven is ? enz.

Dat bier inderdaad een vraagteeken moet gelezen worden,
volgt uit vers 35 :
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus ?
Verdrukking of nood of vervolging,
of honger of naaktheid,
of gevaar of zwaard ?
Vergel. b.v. Hebr. 1 : 1-4 ; 1 : 5, 6, 7, 8 ; 2 : 10 en 11 ; 4 : 6 en
7 ; 5 : 5 en 6 enz.
2 B.v. Hand. 10 : 2, 41, 42 ; 13 : 31 ; 21 : 28 ;
26 : 17. 3 B.v. Hand. 9 : 2, 19 : 23, 22 :4 4 Enkele voorbeelden. Bij
Matth. 9 : 35 ; 14 : 13 ; 20 : 29 beginnen we een geheel nieuw onderdeel.
Zoo ook in de brieven, b.v. Rom. 1 : 16 ; 15 : 14 enz. ; daarentegen
loopt 3 : 31 en 4 : 1, 9 : 33 en 10 : 1, 14 : 23 en 15 1 door.

1
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Conjecturen
In sommige gevallen, waar alle handschriften eenstemmig
zijn, is men toch geneigd aan een schrijffout te denken en zou
men door een gissing of conjectuur de vermoedelijk oorspronkelijke bedoeling willen herstellen.
In onze vertaling komen er slechts enkele voor.
In Matth. 10 : 31 luidt de vertaling : „gij zijt veel meer dan
de muschjes" ; waar het Grieksch feitelijk geeft : „gij zijt meer
dan vele muschjes". Dit maakt in het Grieksch nog geen geheele
letter verschil 1.
In Hand. 16 : 12 schijnt een schrijffout aangenomen te moeten worden, zoodat wij moeten lezen : een stad van het eerste
Macedonisch district 2
II Kor. 12 : 7 is blijkbaar corrupt ; hier is geen conjectuur
gemaakt.
I Tim. 5 : 13 spreekt van vrouwen, die tevens „ongemerkt"
afkeerig worden van werk. Hier is een letter gewijzigd 3. De
Stat. Vert. „En meteen ook leeren zij ledig omgaan bij de huizen"
is bij de tegenwoordige lezing eigenlijk niet toe te laten, ofschoon
misschien het eenig mogelijke.
I Tim. 6 : 19 is bij de tegenwoordige lezing vrij wel onvertaalbaar. De Stat. Vert. is onbegrijpelijk. Met verandering van twee
letters krijgen we een behoorlijken zin 4
Hebr. 1 : 12 bevat waarschijnlijk een schrijffout, in het tweede
„als een kleed".
2 Petr. 3 : 10 geeft haast onoverkomelijk bezwaar. Wij voegden het woord „waardeloos" in, dat in het Grieksch bijna gelijkluidend is met „werken", zoodat het aannemelijk is, dat dit
woord bij het overschrijven uitvie1 5.
Wij bevinden ons met deze conjecturen echter op zulk onzeker terrein, dat wij ons hierop zoo weinig mogelijk wagen.
.

.

II — TAAL EN STIJL.
HET GRIEKSCH VAN HET NIEUWE TESTAMENT

Ofschoon de schrijvers van het Nieuwe Testament, op Lukas rna, geboren Joden zijn geweest, hebben zij niet in het
Hebreeuwsch, dat reeds een doode taal was geworden, maar ook
niet in het Arameesch, dat toch in Voor-Azie zeer verspreid
was, maar in het Grieksch geschreven.
Ni7e1 heeft Jezus zelf zeker in het Arameesch gesproken.
Daarop wijzen de Arameesche woorden, die van hem bewaard
Poll& in pl. v. pollon 2 In pl. v. prote ties te lezen proles 3 Lanthanousi in pl. v. manthanousi 4 thema Tian in pl. v. themelion b erga arga.
Anderen voegen in pl. v. arga een ontkenning in.
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zijn gebleven 1. Maar hij sprak ook zonder bezwaar Grieksch,
zooals uit het onderhoud met Pilatus bleek. Sedert Alexander
den Groote was er een sterke Grieksche invloed in het Oosten
werkzaam. De verstrooide Joden hebben dien onder hun eigen
yolk bevorderd. In Palestina waren Cesarea, Sebaste (of Samaria), Tiberias en de steden van de Delcapolis (ten O. en Z.O.
van het meer Genesaret) sterk Grieksch. De Joden verwachtten
van Paulus, na zijn gevangenneming, ook niet anders dan dat
hij Grieksch zou spreken. Zijn Arameesche toespraak droeg er
zeer toe bij, hen te kalmeeren 2 Maar het Grieksch was als taal
van regeering, leger, handel en verkeer hun alien vertrouwd.
Deze Grieksche taal was ook voor het westen van het Romeinsche wereldrijk cultuurtaal. Zelfs in Rome heeft men vele Grieksche grafschriften gevonden. Vandaar ook begrijpelijk, dat Paulus aan de gemeente te Rome in het Grieksch kon schrijven.
In de zeventiende eeuw heeft men gemeend, dat dit, als taal
van den heiligen Geest, heel zuiver Grieksch moest zijn. De voorstanders van die meening, de puristen, beijverden zich, dit aan
te toonen. Daartegenover stonden de Hebraisten, die van oordeel waren, dat er heel veel Hebraismen in het N.T. te vinden
zijn, waarop zij met de noodige overdrijving jacht maakten.
Eerst in de negentiende eeuw heeft men ingezien, dat het Grieksch
van het N.T. het jongere Grieksch van na Alexander den Groote
is. Maar velen meenden nog steeds, dat het een geheel eigen,
bijbelsch karakter droeg, totdat sedert de ontdekking van Deiszmann begrepen werd, dat wij bier de doodgewone volkstaal
van de eerste eeuw voor ons hebben, zij het dan ook met vele
aanhalingen uit en herinneringen aan het O.T.
.

Vergelijking met de papyri
Als jong predikant vond Deiszmann in een bibliotheek op de
tafel liggen een pas binnengekomen deel van de Berlijnsche
Grieksche papyri. Hij bladerde het door, vond den naam van
Mark. 5 : 41 ; 7 : 34 ; 15 : 34 = Matth. 27 : 46. Rom. 8 : 15 bevat
het Arameesche woord Abba, door Paulus dadelijk vertaald („vader").
Ook Maranatha I Kor. 16 : 22 is een Arameesch woord, blijkbaar veel
gebruikt in de oud-Christel. gemeenten en daarom hier door Paulus aangehaald, maar, helaas, niet vertaald. De beteekenis staat niet vast. Van
de 5e tot de 17e eeuw (ook in de Stat. Vert. blijkens de kantteekening)
is 't opgevat als een zware vervloeking. Dit wordt tegenwoordig door
niemand meer aangenomen. Het kan zijn : de Heer is gekomen ; Onze
Heer is gekomen ; Onze Heer komt ; Onze Heer, kom. Ook is er een
verklaring Onze Heer is het teeken. In het verband past wel het best :
Onze Heer komt 1 En dan is het een herinnering aan de aanstaande
wederkomst des Heeren. Of anders : het „Kom Heere jezus" van
Openb. 22 : 20 zou een vertaling van Maranatha zijn. Geheel afwijkend
is de verklaring : „Kom tot onzen Heer 1" 2 Hand. 21 : 40 v.v.
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een hem bekend taalkundige, die een papyrus had ontcijferd en
uit nieuwsgierigheid begon hij te lezen. Opeens flitste hem door
zijn brein : „Wel dat is precies het Grieksch van het Nieuwe
Testament". En onmiddellijk begon hij meer papyri te lezen.
Het gevolg daarvan was, dat hij in 1895 zijn „Bijbelstudien"
uitgaf, in 1897 gevolgd door „Nieuwe Bijbelstudien", en in 1908
zijn beroemd „Licht uit het Oosten", waarvan in 1923 de vierde,
omgewerkte druk verscheen.
Deiszmann'sontdekking heeft een geheel nieuwe wending
aan de beoefening van het N.T.-isch Grieksch gegeven. Steeds
meer woorden, die vroeger voor zuiver bijbelsch gehouden werden, zijn in de volkstaal teruggevonden en kent men nu beter
naar hun eigenlijke beteekenis. Men nam vroeger aan, dat er
een 550 woorden alleen in 't N.T. te vinden zijn. Daarvan heeft
men reeds 500 in de papyri teruggevonden, zelfs het woord
voor het echt bijbelsch begrip „liefde". De groote moeilijkheid
blijft echter, om aan die woorden de juiste beteekenis toe te
kennen in het verband waarin de N.T.-ische schrijvers ze gebruiken. Het is natuurlijk niet voldoende te weten, waar een woord
vandaan komt en waar het ook wordt gebruikt. Dit geeft wel
eenig licht, .4-mar de b e d o e 1 i n g van den schrijver kan alleen
het voile licht geven.

Paroesia
Met een enkel voorbeeld is dit duidelijk te maken. Op verschillende plaatsen komt voor het woord paroesia 1. De Stat.
Vert. geven het weer als „toekomst" des Heeren. Het is gebleken,
dat dit woord een technische term is in tweeerlei opzicht. Allereerst is het een godsdienstige uitdrukking, om aan te duiden
het te voorschijn treden van de verborgen godheid, die haar .
aanwezigheid door machtsbetoon bewijst of in den eeredienst
als aanwezig vereerd wordt. In de tweede plaats duidt het aan
de plechtige „inkomste" van een hoogwaardigheidsbekleeder
als keizer, koning of stadhouder. In het Latijn heet dat adventus
(ons „advent"). In het N.T. wordt het van de komst van den
Messias gezegd en wel bijna altijd van zijn komst ten gerichte.
De beide beteekenissen vloeien hier samen, met den nadruk
wel op zijn plechtige komst als koning, zooals wij, om het verband, het dan ook in I Kor. 15 : 23 en II Petr. 1 : 16 hebben weergegeven. De Messiasverwachting geeft dus aan dit woord den
eigenlijken inhoud, maar het toenmalig spraakgebruik geeft
aan het woord een eigenaardige kleur.

1

0.a. Matth. 24 : 3, 27, 37, 39 ; I Kor. 15 : 23 ; I Thess. 3 : 13 ; 4 : 15.

5 : 23 ; II Thess. 2 : 1 ; Jak. 5 : 7 v. ; II Petr. 1 : 16 ; 3 : 4 ; I Joh
2 : 28.
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WOORDEN ONDER NIEUWE BELICHTING
We willen hier enkele woorden noemen, die uit de papyri of inscripties een
nieuwe belichting hebben ontvangen.
Matth. 6 : 2, 5, 16. Daarmede hebben zij hun loon „ontvangen". Een woord
dat telkens op kwitanties voorkomt ; waar wij teekenen met „voldaan", staat
op een oude kwitantie „ik heb ontvangen". Zoo moet ook Filp. 4 : 17 en 18
als een beeld, aan een rekening ontleend, worden opgevat (vergel. vers. 15).
De „vrucht" kan ook „rente" zijn. Een dergelijk beeld vinden wij Filemon
vs. 18 v. In de gevonden schuldbekentenissen is een stereotiepe uitdrukking :
ik zal het terugbetalen. Als de schuldenaar zelf niet schrijven kon, dan plaatste
de vertegenwoordiger een aanteekening er bij ik heb het voor hem geschreven.
Schertsend schrijft Paulus aan Filemon ook zulk een schuldbekentenis. Van
een schuldbekentenis is ook sprake Kol. 2 : 14. Dat hier evenwel het „hechten
aan het kruis" ook een technische uitdrukking zou zijn voor „te niet doen",
is wel vermoed, maar niet bewezen.
Matth. 19 : 3 ; 22 : 18 ; 22 : 35 vertaalden wij „in de val lokken" (waar
de Stat. Vert. „verzoeken" heeft), naar de beteekenis die dit woord in het
nieuwer Grieksch bezit. (Ook in het oudere Grieksch zijn daarvan trouwens
wel sporen.)
Ook voegwoorden en voorzetsels hebben in dit jongere Grieksch een wisselende beteekenis.
In Mark. 4 : 12 wordt gezegd, dat jezus de gelijkenissen gebruikt, „opdat"
degenen die buiten staan, d.w.z. die niet tot den kring der geloovigen behooren,
ofschoon zij zien, niets waarnemen. Dit „opdat" is in het jongere Grieksch
ook = zoodat, omdat, dat. De vraag is dus : wat eischt hier het verband ?
En dan schijnt het — ook als citaat uit de LXX toch het best te zijn, hier
„opdat" te vertalen, maar taalkundig is „zoodat" en zelfs „omdat" even goed
mogelijk. Het is misschien een toepassing van een bijbelwoord door de oudste
gemeente, en het „opdat" heeft dan de bedoeling : opdat de waarheid zou
blijken van het profetische woord. Vergel. joh. 12 : 39-41.
In Luk. 1 : 78 hebben wij een eigenaardige uitdrukking, waar we in de Stat.
Vert. lezen : „door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods,
met welke ons bezocht heeft de Opgang uit de hoogte". Bij „innerlijke bewegingen" licht de kantteekening toe, dat er in het Grieksch eigenlijk staat : de
ingewanden. Die werden in de oudheid beschouwd als de zetel der aandoeningen, zooals wij spreken van het hart. Wij vertaalden daarom naar ons spraakgebruik : „Daarin openbaart zich het hartelijk mededoogen van onzen God".
In een aantal handschriften en vertalingen staat dan verder niet de verleden
maar de toekomende tijd : „waarmede hij ons z al bezoeken". Dit past stellig
beter in het verband. Maar dan stuiten wij op die eigenaardige uitdrukking :
„de Opgang uit de hoogte". Het woord voor „Opgang" is het gewone woord
voor den opgang van zon, maan en sterren. In de oud-Christelijke literatuur
wordt het steeds verstaan van de komst van den Messias. Hoe kwam men
daartoe ? Wij zullen hier wel moeten denken aan een zinspeling op het Oude
Testament, zooals deze heele lofzang vol is van aanhalingen uit en zinspelingen
op het Oude Test. En dan wel bijzonder aan Num. 24 : 17 : „Een ster g a a t
o p uit Jakob, en een schepter verheft zich uit Israel". Zie boven, bl. 101. In
de Grieksche vertaling staat de toekomende tijd : „een ster z al o p g a a n
uit Jakob". De schepter wijst op heerschappij, op koningschap. Volgens de
regelen van het parallelisme zouden wij dat ook verwachten bij „eene ster".
Inderdaad is dat het geval. In den hofstijl van de oud-Babylonische teksten
wordt de heerscher van het land herhaaldelijk de zon des lands genoemd, en
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wordt van zijn troonsbestijging gesproken als van den opgang der zon, of als
van het licht dat gaat stralen. In den Hellenistischen tijd is dit ook naar het
westen overgebracht. De keizers worden begroet als de nieuwe zon, die over
de wereld komt lichten. In een epigram op Augustus wordt hij toegesproken
als „de ster van gansch Griekenland, die opkwam als de groote redder Zeus".
In die oostersche gedachtenwereld past de opgang van de ster als het komen
van den Messias volkomen. Dit is dan in Luk. 1 : 78 verbonden met de profetie
van Jes. 9 : 1, dat het licht opgaat over hen die in duisternis zijn gezeten. En
zoo komen wij tot de vertaling van morgenrood, die uit den hooge komt ( — we
zouden ook kunnen zeggen lichtglans uit den hooge —), om te lichten dengenen
die in duisternis zijn gezeten.
Joh. 1 : 5. • Hier is wel met vele nieuweren te vertalen : „en de duisternis
heeft het niet overmocht". Het Grieksche woord laat ook de beteekenis toe :
„niet begrepen" (Stat. Vert.). Het is ook „aangrijpen, overvallen, in bezit
nemen". Heeft de evangelist hier willen zeggen : de duisternis is duisternis
gebleven (vergel. vers 10 en 11), dan is hier van den aanvang of een pessimistische trek. Maar in deze inleiding geeft de evangelist allereerst de bijzondere
plaats aan van het Woord ten opzichte van God, schepping en menschheid.
Joh. 12 : 6. Hier is niet met de Stat. Vert. te vertalen, dat Judas „droeg" hetgeen gegeven werd. Maar hij „ontvreemdde" het. De geheele zin wordt
anders : „en, daar hij de kas hield, het daarin gestorte ontvreemdde".
Joh. 16 : 2. „leder die u doodt, zal meenen, een Gode gewijden dienst te
volbrengen". In de Stat. Vert. staat : zal meenen, Gode een dienst te doen.
Maar dit geeft het Grieksch niet goed weer. Er staat „een eeredienst op te
dragen", zooals men een offer opdraagt. De bedoeling kan duidelijk gemaakt
worden met een toelichting op Num. 25 : 13, waar in den Talmoed staat :
„Wie het bloed der misdadigers vergiet, is te beschouwen als had hij een offer
gebracht".
Hand. 17 : 22. Hier heeft de Stat. Vert. een geheel onnederlandschen zin,
als zij zegt : „Ik bemerk, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt". In de
kantteekening voegt zij er bij : of bijgelooviger of de godsdienstigste. Nu is
het wel duidelijk geworden, dat het bier gebruikte Grieksche woord niet beteekent bijgelooviger. Het is in een inscriptie gevonden in de beteekenis van
„godsdienstig". De vergrootende trap is het beste weer te geven met „bijzonder".
Om evenwel te vermijden, dat het al te westersch wordt opgevat, hebben wij
als meest juiste vertaling gegeven „gij behoort, naar ik zie, in alle opzichten
tot degenen die bijzonder veel ontzag hebben voor de geestenwereld". Paulus
noemt dan een altaar, waarop geschreven stond : Aan den onbekenden God.
Er zijn fragmenten gevonden van een altaarsteen, waarop waarschijnlijk geschreven stond : Aan onbekende goden. Zie plaat XXI f. Dit sluit de mogelijkheid niet uit, dat er ook wel altaren aan een bepaalde onbekende godheid
bestaan kunnen hebben. Reeds volgens Hieronymus zou te Athene alleen een
altaar aan onbekende goden hebben bestaan, en zou Paulus in zijn toespraak
er een enkelvoud van hebben gemaakt. Waarschijnlijk zijn de redevoeringen
in Hand. door Lukas opgesteld, maar, daar Lukas een reisgenoot van Paulus

was geweest, in den trant van Paulus' eigen toespraken.
Hand. 19 : 18 en 19 geeft technische termen voor „tooverformules" en
„tooverkunsten". Het „belijden" is een vaste uitdrukking voor zondenbelijdenis.
In Filp. 3 : 20 wordt in de St. Vert. gesproken van „onze wandel". Het bier
gebruikte Grieksche woord beteekent staatsinrichting, burgerschap, staat.
Maar het wordt in het bijzonder gebruikt van een kolonie van buitenlanders,
wier organisatie de staatsinrichting van het moederland afspiegelt en derhalve
daarnaar genoemd wordt, b.v. van de Joodsche nederzettingen. Als dit ook hier
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de bedoeling is, dan heeft Paulus willen zeggen : „Wij hebben ons wettig woonverblijf in den hemel en zijn hier op aarde een kolonie van hemelburgers, die
onze verhoudingen naar dat hemelsche voorbeeld inrichten". Het kan ook
beteekenen het zich gedragen naar de regels van dien bepaalden staat, wat
de Stat. Vert. dan met „wandel" heeft weergegeven. Met dit woord hangt
samen het in 1 : 27 gebruikte : „richt uw gemeenteleven zoo in". Dan is hier
een woordspeling met het feit, dat de Filippensen burgers waren van een Romeinsche colonia, die het jus italicum bezat. Vergel. Hand. 16 : 12, waar,
met een kleine verandering van den tekst, gesproken wordt „van het eerste
district".
In I Tim. 2 : 2 is „koningen" beter weer te geven met „keizers", omdat deze
in het jongere Grieksch met dat woord worden bedoeld. Dit is heel duidelijk
in 1 Petr. 2 : 13, waar van den „keizer" als opperheer en van de stadhouders
als door hem gezonden wordt gesproken.
Hebr. 11 : 1 bevat een woord, hypostasis, dat wij vertaalden met eigendomsbewijs. Het heeft vele beteekenissen (in Hebr. 1 : 3 „wezen", waar de Zoon
genoemd wordt de afdruk van Gods „wezen"). In de papyri komt het ook voor
als „vermogen". Dit zou hier niet passen. Maar ook als iemands artikel op
den legger, d.i. op het kadastrale register der onroerende eigendommen. Het
moet daar beteekenen : het geheel van documenten, die betrekking hebben op
den eigendom, die in de archieven berusten en bewijs van eigendom vormen.
En zoo is het geloof een „eigendomsbewijs" van hetgeen wij hopen.
Het spreekt vanzelf, dat de genoemde voorbeelden met vele andere konden
vermeerderd worden.
ARCHA SMEN

Of wij ook het woord, dat in de Stat. Vert. door „ergeren"
(en „ergernis") is weergegeven, moeten brengen onder de woorden, die een nieuw licht hebben ontvangen, is de vraag. Wij zullen eerder bij het Nederlandsche „ergeren" aan een verouderde
beteekenis moeten denken. Het beteekende n.l. oorspronkelijk
„erger maken" of „beschadigen". In het tegenwoordig spraakgebruik heeft het woord „ergeren" een veel zwakkere beteekenis gekregen. Het Grieksche woord is afgeleid van het palletje,
dat, in een muizenval b.v., bij aanraking de val doet dichtslaan.
Het beteekent dus letterlijk : iemand door een val vangen. In het
N.T. komt het herhaaldelijk voor om aan te duiden, dat iemand
afgebracht wordt van de rechte verhouding tot God of tot Christus. Wij vertaalden daarom Matth. 5 : 29 : „Indien dan uw
rechteroog u ten val zoude brengen" (inplaats van 't oud-Nederl.
„ergeren") ; 11 : 6 : „Zalig is hij, die zijn vertrouwen in
mij niet verliest" (eigenlijk zou het nog beter zijn : „die er niet
toe gebracht wordt in mij geen vertrouwen te stellen" ; bij deze
vertaling wordt in het midden gelaten, of hij reeds vertrouwen
bezat) ; 13 : 21 : „zoo verliest hij terstond zijn geloof" ; 13 : 56 :
Zie ook Matth. 5 : 30. In 17 : 27 is het niet met het geloof verbonden : „opdat wij hun geen aanstoot geven". Maar weer wel 18 : 6, 8,
9 ; 24 : 10 ; 26 : 31, 33 ; Joh. 6 : 61 ; 16 : 1 ; I Kor. 8 : 13 ; II Kor.
11 : 29 (wie wordt aangevochten) enz.

1
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„en dat was voor hen een beletsel om in hem te gelooven".
Wij treffen in de Stat. Vert. nog enkele verouderde woorden
aan, die door de correctoren van het Bijbelgenootschap niet
veranderd zijn. Zoo lezen we in Hand. 4 : 2, dat de priesters enz.
„zeer ontevreden" waren. Daarvoor staat in de oorspronkelijke
Stat. Vert. dat zij „zeer t'onvreden" waren. Dat is heel wat
anders, veel sterker dan ontevreden. Wij vertaalden : zeer ontstemd. — In I Tim. 3 : 3 en Tit. 1 : 7 is sprake van een „smijter",
een oud-Hollandsch woord voor vechtersbaas, van „smijten",
dat toen „slaan" beteekende. Wij vertaalden : niet geneigd tot
vechten. — In II Kor. 6 : 3 en 8 : 20 staat in de Stat. Vert.
nog het oude woord ,lasteren", dat vroeger „laken" beteekende.
Maar in het Grieksch heeft het woord een nog sterker beteekenis : een smet aanwrijven, bespotten, Konen. — In Hebr.
7 : 26 staat in de Stat. Vert. nog „onnoozel" in den zin van „onschuldig". — In Hand. 12 : 14 staat in de Stat. Vert. nog „bekennende", dat in de 17e eeuw weten, zien, ervaren beteekende ;
nu in dit verband : herkennen. — Matth. 5 : 42 en Hand. 28 : 14
hebben in de Stat. Vert. nog het oud-Hollandsche „bidden" voor
„verzoeken, vragen". — Hebr. 11 : 13 heeft in de Stat. Vert.
nog het oud-Hollandsche „gast" voor vreemdeling. Wij vertaalden : vreemdelingen en bijwoners. — Luk. 11 : 53, Stat. Vert.,
het oud-Holl. „hard" aanhouden, voor „zeer" , veel". — Matth.
12 : 44 en Luk. 15 : 8, Stat. Vert., het oud:Holl.
'
,keeren",
voor „vegen". — II Petr. 2 : 5, Stat. Vert. : maar Noach zijn
achtster bewaard heeft". Wij vertaalden : Noach met zeven
anderen..
HET N.T. EN DE VOLKSTAAL

In dit hoofdstuk over de taal past ook een enkel woord over
den stijl.
Op bl. 326 wezen wij er reeds op, dat het Nieuwe Testament
geschreven is in de gewone volkstaal. Wij zouden ons evenwel
vergissen, wanneer wij daaruit de gevolgtrekking maakten, dat
het in een Platte, vulgaire taal geschreven zou zijn. Zoo eenvoudig staan de zaken niet. Het is de kenner van het moderne
Grieksch, H. Pernot, hoogleeraar aan de Universiteit te Parijs,
die ons hierover kan inlichten.
In het tegenwoordige Grieksch, zoo schrijft Pernot, hebben
wij naast de gewone spreektaal een meer kunstmatige schrijftaal.
Dit zou op zich zelf niets bijzonders zijn : ook in het Nederlandsch kan men een dergelijk verschijnsel waarnemen. Maar
in het Grieksch heeft het een zeer bijzonderen vorm aangenomen.
Er zijn schrijvers, die zich geheel van de spreektaal bedienen.
Daartegenover staan zij, die zich alleen willen bedienen van de
klassieke vormen, zooals die ten tijde van Pericles (omstr. 425
voor Chr.) gebruikelijk waren. Dit Grieksch verschilt niet alleen
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in woordenkeuze maar ook in spraakkunst en in stijl van de
tegenwoordige spreektaal. Tusschen deze twee uitersten staat
een groep, die volkstaal en classieke taal met elkaar tracht te
verbinden en dus een soort compromis zoekt.
De verschillen tusschen volkstaal en officieele taal zijn daardoor zoo groot geworden, dat men voor het moderne Grieksch
tweeerlei spraakkunst heeft moeten maken.
Deze onderscheiding of scheiding dateert niet van de laatste
eeuwen, maar is een kenmerk van de Grieksche taal al sedert
Hesiodus, een der oudste dichters, die niet in zijn eigen dialect
schreef, maar in de taal der Homerische gedichten.
Nu kan men de evangelien noemen de eerste geschriften die
in modern Grieksch geschreven zijn : in de volkstaal dus. Maar
wij hebben ook bier niet de zuivere volkstaal : de evangelien
verschillen onderling in hun gebruik van classieke vormen.
Markus eenvoudig, niet vulgair
Het meest in de volkstaal is het evangelie van Markus geschreven. Markus was blijkbaar een man van middelmatige ontwikkeling, die er vooral op uit was, om door het yolk begrepen te
worden, en daarom schreef ongeveer zooals hij sprak. Maar
hij kende het Grieksch en maakte Been domme fouten. En als
schrijver was hij toch een kunstenaar : levendig, frisch, vol gevoel.
Zijn stijl is dus wel ongekunsteld, maar dat is toch nog iets
anders dan vulgair in den slechten zin van het woord. In de vertaling komt het wel uit, dat alles wel levendig, maar toch ook
gewoon wordt verteld. Een uitzondering maken de niet zeer
talrijke toespraken van Jezus. Vooral Mark. 13 is duidelijk van
de andere hoofdstukken onderscheiden : doch men is 't er algemeen over eens, dat Markus dit als reeds bestaande stof in zijn
verhaal heeft ingelascht. Zoo vertoont ook Mark. 16 : 9-20
een anderen, meer parallelistischen stijl : en ook dit stuk is later
toegevoegd, gelijk we boven betoogd hebben.
Mattheus meer letterkundig, invloed van het O.T.
Mattheiis heeft al wat meer letterkundige neigingen, zegt
Pernot. Hij neemt meer het tusschenstandpunt in. Wij zullen
hieraan nog wat moeten toevoegen : door de vele citaten uit het
Oude Testament en door de vele redevoeringen en toespraken
van Jezus, die in gebonden stijl gehouden zijn, is het niet mogelijk Mattheiis tot de „vulgaristen" te rekenen, zooals Pernot de
schrijvers noemt, die zich alleen van de volkstaal bedienen.
Lukas let terkundig
Lukas, de geneesheer, Hellenist en niet Jood van geboorte,
houdt, volgens Pernot, van de geleerde taal, en hij aarzelt niet,
gebruik te maken van verouderde vormen en wendingen. Ook
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hieraan is wel wat toe te voegen. Luk. 1 en 2 kenmerken zich
door een sterk Oud-Testamentische kleur in de verschillende
lofzangen, die men daar aantreft. Deze kindsheidsverhalen wijzen
op een bijzondere, hebraiseerende bron, die door Lukas gebruikt
is. Hierbij steekt de sierlijke, zeer evenredig gebouwde en bijna
zuiver classieke inleiding sterk of (1 : 1-4). Ook heeft de gebonden stijl van Jezus' woorden natuurlijk op 't evangelie van Lukas
geen geringeren invloed dan op Matth. Wie de vertaling van
Lukas leest, zal opmerken, dat zij een anderen indruk maakt.
stijlvoller is, dan de vertaling van Markus. De meening, dat
Lukas bijzondere medische termen heeft gebruikt (als geneesheer), is bij nauwgezet onderzoek niet juist gebleken. Die z.g.
„medische" woorden werden ook door niet-medici gaarne
gebruikt.
Johannes eenvoudig, verheven
Johannes vertoont overeenkomst met Markus, zegt Pernot,
Ook hieraan zouden we nog wat willen toevoegen. Die overeenkomst zal hoofdzakelijk gelegen zijn in een eenvoudige zegswijze en een meer naar de volkstaal neigend gebruik der voegwoorden. Maar overigens is hier een eigenaardig parallelisme
in den stijl merkbaar, die als vanzelf dringt tot een kolometrischen druk (zooals ook bij den eersten brief van Johannes). Het
is de eenvoud van den contemplatieven geest en niet de eenvoud
van de volkstaal, die ons bovenal treft. Er zijn vaste wendingen
en een eigenaardige voorliefde voor tegenstellingen in dit evangelie
waar te nemen. De stijl van den evangelist is de stijl. van Jezus
geworden. Het is een verbinding van diepte en eenvoud, die
op den lezer een bijzondere werking oefent.

Hand. letterkundig,

met semietismen
Wat Pernot van het evangelie van Lukas opmerkt, wordt
bevestigd door het nauwkeurig onderzoek, dat Prof. de Zwaan
naar het Grieksch der Handelingen heeft ingesteld. In Hand. is
een streven naar classicisme onmiskenbaar, maar er is ook een
duidelijke invloed waar te nemen van de Joodsch-Christelijke
taal. In sommige gedeelten volgt Luk. opzettelijk den stijl van
de LXX na. Er zijn ook stukken, waarin zijne meer Semietisch
gekleurde bronnen zich in zijn stijl laten gelden..
Paulus
Paulus heeft sterk den invloed van de schooltheorieen ondergaan. Volgens een door Nageli ingesteld onderzoek zijn zijn
woorden niet die van de lage volkstaal, maar die van den middenstand. En Bultmann heeft aangetoond, dat hij in zijn stijl
veel overeenkomst vertoont met den vorm, waarin de reizende
wijsgeeren van zijn tijd hun toespraken kleedden : de z.g. dia.
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tribe 1. Maar zijn emotioneele aard drong hem bij het dicteeren
dikwijls tot onverwachte wendingen en beelden, zoodat zijn
hoofdbrieven veel inspanning vragen, wil men tot den zin van
het betoog doordringen. Betrekkelijk eenvoudig van stijl zijn
[Gal.,] I en II Thess., de oudste, ons overgeleverde brieven.
Moeilijk is vooral II Kor., maar dit waarschijnlijk mede ten
gevolge van het feit, dat hier meer dan een brief tot een geheel
zijn vereenigd. De eenvoudige stijl van I en II Tim. en Titus is
kenmerkend van den stijl der andere brieven onderscheiden.
Hebreen
Tot het zuiverste Grieksch van het N.T. wordt dat van den
brief aan de Hebr. gerekend. Doch ook hier mag niet de invloed
van de vele citaten uit de LXX buiten beschouwing worden
gelaten.

Jakobus
Goed Grieksch, maar met een profetischen, Oud-Testamentischen stijl verbonden, is de taal van den brief van Jak. Het
is niet zonder reden, dat wij dezen brief kolometrisch lieten
drukken. Er is een, duidelijk waarneembare poetische uitdrukkingswijze in dit boek te vinden. De volgende regel neemt gaarne
een woord uit den voorgaanden regel weer op. Zoo in het begin :
groet — begroet, standvastigheid, rijp, ontbreekt, hij vrage,
twijfele enz.
I Petrus
De stijl van I Petr. heeft sterk den invloed van het Grieksche O.T. ondergaan. De woordenkeuze kenmerkt zich door een
zekere waardigheid, maar streeft niet naar classicisme. De
spreektaal heeft weinig woorden geleverd. Het geheel is de
stijl van een ontwikkelden Jood uit de eerste eeuw.
II Petrus
In II Petr. komen veel elders in het N.T. niet gebruikte woorden voor en minder aan het O.T. ontleende uitdrukkingen.
De in I Petr. geliefkoosde wendingen vinden wij hier niet terug.
Openb. v. Joh.
De Openb. van Joh. heeft vele eigenaardigheden. Wat het
Grieksch betreft, dit kenmerkt zich door een reeks van spraakkunstige onzuiverheden, die volgens sommigen opzettelijk zijn
aangebracht, om een zeker effect te bewerken ; volgens anderen
het gevolg zijn van het feit, dat de schrijver in het Hebreeuwsch
denkt en dit woordelijk in het Grieksch overbrengt, omdat hij
dit niet voldoende machtig is (of omdat hij als visionnair uit zijn
1

Zie hierover blz. 343 v.
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onderbewustzijn spreekt) ; volgens weer anderen zou het boek
in het Hebr. geschreven en in het Grieksch vertaald zijn. De
aanhalingen uit het O.T. zijn ook niet aan de LXX maar aan
den Hebr. tekst ontleend. Taal en stijl staan geheel op zich zeif
en vinden ook in de papyri van dien tijd geen parallel. Dit hebben wij in de vertaling niet kunnen navolgen : het zou den indruk van gemaniereerdheid hebben gemaakt.
Het herkennen van deze Hebraismen leidt meermalen tot een gewijzigde
vertaling. Zoo 2 : 23 : „En al de gemeenten zullen erkennen, dat ik het ben . .
en dat ik u vergelden zal". Hier moet niet met de Stat. Vert. een nieuwe zin
worden begonnen : „En ik zal ulieden geven".
Het overgaan van tegenwoordigen tijd in een verleden of toekomstigen tijd
van het werkwoord of omgekeerd is vaak uit het Hebreeuwsch to verklaren.

Maar wij kunnen op deze bijzonderheden bier niet verder
ingaan. Wel moeten wij er nog op wijzen, dat het boek, zooals
ook in onze vertaling is aangegeven, geheel in gebonden stijl
geschreven is, voornamelijk in strofen van drie, vier, zeven of
negen regels. Ook in den vorm spelen de getallen drie en zeven
een voorname rol. Hierover beneden meer (bl. 388).
Ook ter toelichting van de wijze, waarop geheele stukken in
onze vertaling gedrukt zijn, moeten wij nog wat langer stil staan
bij den stijl van Jezus en Paulus.
DE STIJL VAN JEZUS' ONDERWIJS

Korte gezegden Toespraken
Jezus gebruikte gaarne korte, puntige gezegden. Deze korte
spreuken — in 't Hebr. masjaal — heeten een der meest belangrijke elementen van de haggada of Joodsche leer, en worden op
Salomo teruggebracht, die daardoor eerst recht de Tora leerde
verstaan, zeggen de rabbijnen. Voorbeelden in Jezus' leer zijn
de zaligsprekingen 1). Of
Matth. 7 : 12 :
Alles dan wat gij zoudt willen dat u de menschen doen,
doet ook gij hun desgelijks.

Joh. 13 : 17 :
Indien gij deze dingen weet,
zalig zijt gij, zoo gij ze doet.

Ook hield hij toespraken, b.v. over het wereldeinde (Mark.
13 : 5-37 ; Matth. 24 : 4-25 : 46 ; Luk. 21 : 8-36). De
bergrede van Matth. 5-7 is blijkbaar een samenvoeging van
Matth. 5 : 3-11 ; Luk. 6 : 20-23. Hier maar vier, gevolgd door
vier weeen.

1
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verschillende toespraken ; zooals ook de uitzendingsrede van
Matth. 10 en andere stukken bij Matth.
Gelijkenissen

Inzonderheid bekend zijn de gelijkenissen die Jezus gebruikte.
Ook in dit opzicht volgde hij het voorbeeld van de toenmalige
Joodsche leeraren. In de Palestijnsche scholen is de gelijkenis
een der meest geliefde leermethoden geweest. Een voorbeeld :
van Rabbi Hillel wordt verteld, dat hij met zijn leerlingen mee
liep en steeds verder mee liep, toen zij zouden scheiden. Zijn leerlingen zeiden tot hem : Rabbi, waarheen gaat gij ? Hij antwoordde :
Om een liefdedaad te bewijzen aan een gast in het huis.
Zij zeiden : Hebt gij dan dagelijks een gast ? Hij antwoordde :
Is dan deze arme ziel niet een gast in het lichaam ? Van daag is
zij hier, morgen is zij niet meer hier ! Een andere Joodsche
gelijkenis, door een Joodsch geleerde zeer geprezen, door anderen minder hoog aangeslagen, is die van den blinde en den
lamme : „Een goed koning had een prachtigen tuin, waarin
eenige mooie vroege vijgen waren. Hij plaatste daar twee wachters, een lamme en een blinde. Toen zeide de lamme tot den
blinde : Ik zie eenige mooie vijgen, beur mij op uw schouders
en wij zullen de vruchten krijgen en eten. Na een tijd kwam de
eigenaar van den tuin en vroeg naar zijn vijgen, die hij miste. De
lamme voerde aan dat hij niet loopen, de blinde dat hij niet zien
kon. Zoo plaatste de heer den lamme op den rug van den blinde
en veroordeelde hen te zamen. Zoo brengt God de ziel en werpt
ze (na den dood) in het lichaam en veroordeelt ze te zamen."
Een parallel van Matth. 9 : 37 v. ; Luk. 10 : 2 ; Joh. 4 : 36 vinden
wij in de woorden van Rabbi Tarphon (die in den tijd der apostelen leefde en de Joden-Christenen sterk bestreed) : „De dag
is kort en de taak is groot en de arbeiders zijn traag, en het loon
is ruim, en de heer des huizes dringt aan. Hij zeide : het staat
niet aan u, het werk te eindigen, en ook zijt gij niet vrij, om daarvan of te laten ; indien gij veel tora geleerd hebt, geven zij u
veel loon ; en getrouw is de heer van uw werk, die u het loon
van uw werk zal betalen ; en weet, dat de uitkeering van het
loon van den rechtvaardige is voor den komenden tijd". Hier
is geen gedachte aan den eindtijd te vinden. Het is alleen bedoeld, op te wekken tot arbeiden in het heden. Het is ook zeer
de vraag, of Jezus in Matth. 9 : 37 v. enz. wel aan den eindtijd
heeft gedacht en of hij ook daar wel iets anders heeft bedoeld,
dan met kracht van de gunstige gelegenheid gebruik te maken. —
Vooral Rabbi Melt- (omstr. 150) was beroemd om zijn gelijkenissen. Maar de gelijkenissen van Jezus dragen den stempel van een
eigen persoonlijkheid en munten uit door groote eenvoud en
helderheid.
Toch was er geestelijke ontvankelijkheid noodig, om ze te
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verstaan. Voor wie die miste, waren de gelijkenissen omsluiering
der waarheid meer dan onthulling. Dat is de grondgedachte van
Mark. 4 : 11 en 12 en Matth. 13 : 10-12, vergel. 11 : 25. Over
het „opdat" of „zoodat" van Mark. 4 : 12 hebben wij boven
gesproken (bl. 328).
Ofschoon de gelijkenissen uitmunten door helderheid, is
men over de uitlegging niet eenstemmig. Dat ligt mee aan Matth.
13 : 36-43. her is een verklaring voorgedragen, waarbij elke
trek van de gelijkenis wordt overgebracht. In zulk een geval
hebben wij een allegorie voor ons en niet een gelijkenis. In een
allegorie heeft elke trek een bepaalde beteekenis. In een gelijkenis wordt ons een verhaal uit 't !even gedaan, met de bedoeling
daarmee een waarheid toe te lichten. De uitwerking van de onderdeelen heeft slechts beteekenis om het geheel daardoor aanschouwelijker te maken. Volgens sommiger opvatting zouden die
trekjes dus ook anders geweest kunnen zijn. Het is de vraag, of
dat geheel juist is. De kleine trekjes dienen mee, om het beeld
scherper te omlijnen. In de gelijkenis van den barmhartigen
Samaritaan 1 wordt van den weg van Jeruzalem naar Jericho
gesproken, omdat deze inderdaad heel eenzaam en gevaarlijk
was ; de verzorging van den verslagene wordt uitvoerig geteekend, om uit te laten komen hoeveel de Samaritaan wel niet
deed, om te helpen ; daarbij is het niet zonder beteekenis, dat
het een priester en een Leviet waren, die zonder eenige hulp
te verleenen voorbij gingen ; en allerminst zonder beteekenis
dat de Samaritaan juist was degene die barmhartigheid bewees.
Wij kunnen daarom zeggen, dat deze gelijkenis ons leert, liefde
aan den vijand te betoonen. Maar het is niet onjuist daaraan
toe te voegen : ook dan als het voor ons niet zonder gevaar
mocht zijn.
Wanneer wij nu toegeven, dat de trekjes een bepaalde bedoeling hebben, dan is het niet altijd gemakkelijk, die bedoeling
vast te stellen. Want wij kunnen in theorie wel een scherp onderscheid maken tusschen allegorie en gelijkenis, het is toch de
vraag, of in de practijk dat onderscheid altijd in acht is genomen.
Mag in de gelijkenis van den zaaier 2 gevraagd worden wie
is de zaaier ? Wat is het zaad ? Wat beteekent het zaaien ? In
de toelichting vinden wij dit slechts ten deele. Volgens de strenge
opvatting van „gelijkenis" zou er alleen gesproken mogen worden over de vierderlei menschen, die het evangelie hooren.
Mag in de gelijkenissen waar van een koning of heer sprake
is, deze titel nu ook overgebracht worden op Jezus ? Hierop is
niet zonder meer met neen te antwoorden : er wordt toch blijkbaar een bijzondere plaats aan hem toegekend.
Luk. 10 : 30-36 2 Matth. 13 :3 v.v. en parall. plaatsen
Inleiding tot den Bijbel II

1
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Mag in de gelijkenis van den verloren penning 2 van de vrouw
gezegd worden, dat dit een aanduiding is van de kerk ? Hier
moet het antwoord luiden : Neen, want volgens het verband
gaat het alleen om de blijdschap over het terugvinden van het
verlorene 3 Doch is dit juist, dan mag men evenmin uit de gelijkenis van den verloren zoon 4 eenige gevolgtrekking maken
omtrent de afwezigheid van een middelaar. Doet men dit toch,
dan staat daartegenover dat en in de gelijkenis van het verloren
schaap en in die van den verloren penning, die onverbrekelijk
met die van den verloren zoon verbonden zijn, wel degelijk
sprake is van iemand die het verlorene zoekt en terecht brengt.
En het gaat niet aan, het verband eigenmachtig te verbreken, of
ten gerieve van eigen dogmatiek een verschillende wijze van uitlegging op de gelijkenissen toe te passen.
Zoo zal men in Luk. 16 : 19-31 niet mogen lezen een schildering van de werkelijke hel en den werkelijken hemel en hun
onderlinge verhouding. De toenmalige Joodsche voorstellingen
worden alleen gebruikt, om toe te lichten de waarheid, dat
zelfzuchtig gebruik van rijkdom, zonder rekening te houden met
de toekomst, noodlottig is, en dat de Schriften dat duidelijk
genoeg leeren.
Soms maakt het den indruk, dat Jezus een werkelijke gebeurtenis gebruikt tot toelichting van een geestelijke waarheid. Zoo
Luk. 16 : 1-7. Daar is een rentmeester geweest, die om zijn
wanbeheer was afgezet. Maar toen hij dat zag aankomen, zorgde
hij, dat hij later wel onderhouden werd. Jezus gebruikt dat
voorval, om er op te wijzen dat de wereldsche menschen wel
verstandig genoeg zijn om met de toekomst te rekenen. En
daarom „prees" hij dien bedrieglijken rentmeester (vers 8).
Poetische vorm van Jezus' onderwijs
In onze vertaling zijn de toespraken van Jezus en ook belangrijke stukken uit Paulus' brieven kolometrisch gedrukt, d.w.z.
de onderdeelen van den zin (in het Grieksch kolon, meerv.
kola, genoemd) zijn elk afzonderlijk op een regel geplaatst. Dit
hangt met tweeerlei samen : ten eerste met het parallelisme in
de Hebreeuwsche poezie, waarvan boven bij de Psalmen gesproken is in de tweede plaats met het streven in het latere Grieksch
(de z.g. koine of volkstaal) om ook in proza zulk parallelisme
toe te passen en daardoor een zekere rhetorische verheffing er
in te brengen. Op de taal van het N.T. heeft ook in dit opzicht
de Grieksche vertaling van het 0.T., de LXX, invloed geoefend.
Niet alleen de Psalmen en de Spreuken maar ook de toespraken van de profeten zijn in den poetischen vorm van het parallelisme tot ons gekomen. Blijkbaar was dit een spontane uiting
.

Luk. 15 : 8 v.v. 2 De sleutel van geheel Luk. 15 is te vinden in vers
Luk. 15 : 11 v.v.
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van het oostersch gemoed. Het is geen maakwerk, geen met
inspanning beoefende kunststijl. Het geestdriftig, profetisch
gestemde gemoed voelde zich gedrongen tot deze plechtige,
gebonden zegswijze. Het was de vorm, waarin het oostersch
godsdienstig leven zich in de taal openbaarde. Geen wonder
dat Jezus, die ook zich zelf den naam van profeet heeft toegekend 1, in profetischen vorm gesproken heeft.
Daartoe is te rekenen de aanschouwelijkheid, het gebruik
van duidelijke beelden en gelijkenissen en het gemis van abstracte
begrippen en schoolsche termen. Maar niet minder is daartoe
•7.

Een schaapskooi ; Lukas 15 : 4

te rekenen de poetische vorm van het parallelisme. Bij de Psalmen werd het onderscheid reeds aangegeven van synoniem,
antithetisch en synthetisch parallelisme. In Jezus' onderwijs
vinden wij deze drie soorten herhaaldelijk in toepassing gebracht.
Het is niet doenlijk, dit met voorbeelden uit alle toespraken
aan te toonen. Wij bepalen ons tot enkele weinige.
Synoniem parallelisme vinden wij o.a. :
Matth. 10 : 26 v. (waar het tevens voor een deel antithetisch is) :
1

Matth. 13 : 57 ; 23 : 37 ; Mark. 6 : 4 ; Luk. 4 : 24 ; 13 : 34.
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Want er is niets bedekt, dat niet geopenbaard zal worden,
en niets verborgen, dat niet bekend zal zijn.
Hetgeen ik u zeg in het duister,
spreekt het uit in het licht ;
en hetgeen wordt gefluisterd in uw oor,
predikt het op de daken.

Matth. 12 : 15 :
leder koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, verwoest zich zelf,
en geen stad of huis dat innerlijk verdeeld is, zal stand houden.

Antithetisch (ten deele tevens synoniem) parallelisme yinden wij b.v. :
Luk. 6 : 43 —45. Hier kunnen wij zelfs strofen onderscheiden : de tegenstellingen worden met een algemeene stelling
besloten.
Een boom Loch is niet goed,
wanneer hij slechte vrucht voortbrengt ;
en evenmin is een boom slecht,
wanneer hij goede vrucht voortbrengt.
Want elke boom wordt aan zijn vrucht gekend.
Want van distelen leest men geen vijgen,
en van een braamstruik oogst men geene druif 1.
De goede mensch brengt het goede te voorschijn
uit den goeden voorraad zijns harten,
en de slechte mensch brengt het slechte te voorschijn
uit zijn slechten voorraad.
Want uit den overvloed zijns harten spreekt zijn mond.

Synthetisch of aanvullend parallelisme vinden wij b.v. :
Matth. 23 : 5 vv. :
Zij maken hun gebedsriemen breed
en hun mantelkwasten groot ;
Zij willen gaarne de eereplaats bij de maaltijden
en de vooraanzittingen in de synagogen
en de begroetingen op de markt,
en door de menschen rabbi genoemd worden.
Maar gij, gij moet u niet rabbi laten noemen,
want een is uw meester en gij zijt alien broeders.
En noemt niemand op aarde uwen vader,
want een is uw Vader : die in den hemel.
0 ok moet gij u niet voorgangers laten noemen,
want een is uw voorganger : de Christus.

Behalve deze algemeene poetische vormen, kunnen wij zeer
bijzondere opmerken, zooals die waarbij men van het geringere
Hier wisselt een synoniem parallelisme het antithetische af. Het is een
algemeen verschijnsel, dat de verschillende vormen van parallelisme elkander
afwisselen.

1
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overgaat tot het meerdere (a minore ad maius), een van de zeven
logische regels, die door Rabbi Hillel geformuleerd zouden zijn.
Zoo Matth. 7 : 3-5 = Luk. 6 : 41 v. :
Wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is,
maar den balk in uw eigen oog bemerkt gij niet ?
Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen :
laat mij den splinter uit uw oog verwijderen, —
en zie, den balk hebt gij in eigen oog ?
Geveinsde, verwijder eerst nit eigen oog den balk,
en alsdan zult gij scherp zien,
en den splinter kunnen verwijderen uit het oog uws broeders 1.

Dan is er ook een vorm van parallelisme, dat de Engelschman
Burney noemt : „step-parallelism", dat niet geheel synoniem en
niet geheel synthetisch maar deels het een deels het ander is.
Het herhaalt in het tweede deel enkele woorden van het eerste.
Wij zouden het daarom teruggrijpend of misschien nog beter
klimm end parallelisme kunnen noemen.
B.v. Matth. 10 : 40 :
Wie u ontvangt, ontvangt mij,
en wie m ij o n t yang t, ontvangt hem die mij gezonden heeft.

Joh. 10 : 11 :
Ikbende goede herder;
de goede herder legt zijn leven of voor zijn schapen.

Joh. 8 : 32 :
en gij zult de w a a r h e i d verstaan,
ende waarheidzaluvrijmaken.

Deze vorm komt vooral veel bij Joh. voor 2.
Meermalen komt het ook voor, dat na een bepaald soort
parallelisme een enkele regel volgt als een toelichting van het
voorafgaande.
B.v. Joh. 3 : 11 :
wat wij weten, verkondigen wij ;
en wat wij gezien hebben, daarvan getuigen wij ;
en ons getuigenis neemt gij niet aan.

Joh. 4 : 22 :
Gij aanbidt wat gij niet kent ;
wij aanbidden wat wij kennen ;
want het heil komt uit de Joden voort.
Zie verder Matth. 7 : 11 (Luk. 11 : 13) ; Matth. 10 : 25 ; Luk. 16 : 11
en 12 ; 23 : 31 ; Joh. 3 : 12 ; 5 : 47 2 Vergel. Mark. 9 : 37 (Matth. 18 : 5 ;
Luk. 9 : 48) ; Luk. 10 : 16 ; Joh. 13 : 20 ; Matth. 6 : 6 ; 6 : 22 ; 6 : 34 ;
12 39 (Luk. 11 : 29) ; Joh. 6 : 37 ; 11 : 25 ; 14 : 2, 3 ; 14 : 21 ; 16 : 7 ;
16 : 20 ; 16 : 22 enz.
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Dit vinden we dikwijls bij Joh., maar ook herhaaldelijk bij
de synoptici 1.
Behalve parallelisme is in de woorden van Jezus ook rhythme
onmiskenbaar. Hiervan ook slechts enkele voorbeelden.
Luk. 16 : 10 :
Wie getrouw is in het geringe,
is getrouw ook in het groote ;
en wie bedrieglijk is in het geringe,
is bedrieglijk ook in het groote.

Joh. 3 : 6 :
Hetgeen uit het vleesch geboren is, is vleesch ;
en hetgeen uit den Geest geboren is, is geest 2 .

Er zijn ook vierregelige strofen, b.v. in Matth. 6 : 14 v. ; Luk.
12 : 43 ; Joh. 3 : 20, 21 ; 11 : 9. Ook stukken die beantwoorden aan den vorm van den Hebreeuwschen klaagzang 3
Waarschijnlijk zijn .00k sommige stukken in het Arameesch
berijmd geweest. In elk geval is voldoende bewezen, dat de
vorm van Jezus' onderwijs poetisch was, dat zijn onderricht
in gebonden stijl is voorgedragen. Dit had het voordeel, dat het
gemakkelijk in het geheugen bewaard bleef ; en daarom hebben
wij hierin een goeden grond voor de overtuiging, dat wij werkelijk Jezus' eigen woorden voor ons hebben. Door het parallelisme na to gaan, kunnen wij in sommige gevallen een uitbreiding van Jezus' woorden op het spoor komen, die niet
oorspronkelijk zal zijn geweest 4. Bij onderlinge vergelijking
komt Burney tot de slotsom, dat over het algemeen Mattheiis
de oorspronkelijke woorden van Jezus het zuiverst heeft bewaard.
Wanneer de toespraken in de synoptische evangelien meermalen in zulk een poetischen vorm zijn gekleed, dat zij meer
op den aard van het eenvoudige yolk zijn berekend (waarschijnlijk ook meer rijmwoorden hebben bevat) dan bij Joh., dan
brengt Burney dat in verband met het feit, dat Joh. veel meer
toespraken geeft, die tot de Joodsche leiders in Jeruzalem gericht
waren en daarom uiteraard minder populair zijn uitgedrukt.
Dit hangt ook samen met het algemeene oordeel over Joh.
(zie 131. 361 v.).
.

Vergel. Joh. 3 : 14 ; 3 : 18 ; 3 : 19 ; 3 : 34 ; 4 : 36 ; 6 : 32. Maar ook :
Mark. 2 : 27 ; Luk. 11 : 34 ; 16 : 13 (= Matth. 6 : 24) ; 6 : 43 (= Matth.
12 : 33) ; 6 : 45
2 Vergel. Matth. 7 : 17 ; 23 : 12, 16-22 ; Mark. 7 : 3
3 B.v. Matth. 23 : 27-38 (Luk. 13 : 34 v.) ; Joh. 16 : 20-22.
4 Zie
de toevoeging in Mark. 8 : 35 (vergel. Matth. 16 : 25 en Luk. 9 : 24) ;
Mark. 10 : 27 (vergel. Matth. 19 : 26 ; Luk. 18 : 27) ; Mark. 14 : 7
(vergel. Matth. 26 : 11 en Joh. 12 : 8).
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DE STIJL VAN PAULUS

Hebben wij bij Jezus, die oorspronkelijk in het Arameesch
heeft gesproken, alleen met de vormen van Hebreeuwsche
poezie te maken, bij Paulus staat het anders.
Paulus heeft oorspronkelijk in het Grieksch geschreven . of
gedicteerd. Hij is afkomstig uit de diaspora, uit een groote handelsstad, en was dus van kindsbeen aan met het Grieksch vertrouwd. Van jongs of heeft hij ook Hebreeuwsch gesproken
(of liever Arameesch, dat in dien tijd het Hebreeuwsch vervangen had) 1 ; en door zijn rabbijnsche opleiding is hij verder
geheel met het Oude Testament en de overlevering vertrouwd
geraakt. Het is daarom te verwachten, dat wij bij hem zoowel
vormen van Hebreeuwsche poezie als van Hellenistische letterkunde zullen vinden. En dat blijkt ook inderdaad het geval te
zijn. Semietisch zijn plaatsen als Rom. 14 : v.
Niemand onzer leeft voor zich zelf
en niemand sterff voor zich zelf.
Want leven wij, zoo leven wij voor den Heer ;
en sterven wij, zoo sterven wij voor den Heer. Enz.

I Kor. 15 : 53 v. :
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen,
en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En wanner dit vergankelijke enz.

15 : 42 v. :
Gezaaid wordt in vergankelijkheid,
opgewekt in onvergankelijkheid ;
gezaaid wordt in oneer,
opgewekt in heerlijkheid enz.

Maar het is moeilijk hier een scherpe scheidingslijn te trekken. Want ook de Hellenistische letterkunde maakte gaarne
van parallelismen en antithesen gebruik.
De vorm van het wijsgeerig and erricht

Over die letterkunde dan een en ander. De wijsgeerige scholen van Paulus' dagen, vooral de Cynische en de Stoische, hadden ook haar rondreizende predikers, die meermalen als zielszorger optraden. Zij gebruikten voor hun onderwijs een vorm
van populaire toespraak, die men diatribe noemt. De diatribe
doet deels aan een gesprek, deels aan een redevoering denken.
Aan een gesprek doet zij denken, doordat een veronderstelde
tegenstander sprekend wordt ingevoerd en men dan een afwisseling krijgt van argumenten voor en tegen, of van vraag en antDat is de bedoeling van het „een Hebreer uit de Hebreen" in Filp. 3 :
Vergel. ook Hand. 21 : 40.
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woord. Daardoor wordt de stig levendig. Men vindt telkens
vragen als : ziet gij niet . . . weet gij niet . . . erkent gij niet
. . . . ? Bij Paulus nu vinden wij hetzelfde, alleen richt hij zich
niet tot een enkel persoon, maar tot de gemeenschap, en de
fictie van een medesprekend tegenstander is bij hem niet zoo
sterk volgehouden als bij de Grieksche sprekers. Een enkel
voorbeeld :
Rom. 9: 19 vv. :
Nu zult gij tot mij zeggen Wat heeft hij dan nog aan te merken ? Want
wie wederstaat zijn wil ? — Maar wie zijt gij, o mensch, dat gij het tegen
God opneemt ? Zal het maaksel soms tot zijn maker zeggen : waarom hebt
gij mij zoo gevormd ? enz.

In de diatribe vinden wij levendigheid van stijl ook daarin,
dat een voorwaardelijke zin als vraag is ingekleed en dat daarop
volgt een gebiedende wijs. Hetzelfde ook wel bij Paulus b.v. :
I Kor. 7 : 27 :
Zijt gij aan een vrouw verbonden ? Zoek geen scheiding.
Zijt gij vrij van een vrouw ? Zoek er geene.

Hier is ook parallelisms 1.
Op een andere eigenaardige wijze is de voorwaarde uitgedrukt in Rom. 12 : 7 en 8 B.v. :
Wie uitdeelt,
doe het in eenvoud ;
wie leiding geeft,
doe het met ijver ;
wie barmhartigheid betoont,
met blijmoedigheid 2 .

In de diatribe vinden wij dikwijls een veelheid van uitdrukkingen, een opeenstapeling van gelijksoortigheden. Dit is ook
meermalen bij Paulus het geval. B.v. Rom. 2 : 21 vv. :
Gij die een ander onderwijst, onderwijst gij u zelf niet ?
gij die predikt niet te stelen, steelt gij zelf ?
gij die echtbreuk verbiedt, pleegt gij zelf echtbreuk ?
gij die enz.

Zoo vinden wij bij Paulus herhaaldelijk een opsomming van
ondeugden 3 Dit is typisch Hellenistisch. Vooral bij Stoische
.

Vergel. ook I Kor. 7 : 18 v. 2 Vergel. ook Rom. 14 : 6. Heel Rom.
3 Rom.
12-14 is karakteristiek. Vergel. ook I Kor. 3 : 5-9 enz.
1 : 29-31 ; 13 : 13 ; I Kor. 5 : 10 v. ; 6 : 9 v. ; II Kor. 12 : 20 v. ;
Gal. 5 : 19-21 ; Ef. 4 : 31 ; 5 : 3 v. ; Kol. 3 : 5, 8 ; (I Tim. 1 : 9 v. ;
II Tim. 3 : 2-5). Deiszmann wijst er op, dat men op de speelpenningen
uit dien tijd dezelfde ondeugden vermeld vindt. Aan de eene zijde dragen
zij een getal (tot 25, 30 of 40), op de andere zijde zelfstandige of bijvoeglijke naamwoorden, meestal in den vocativus. En die duiden een
heele reeks ondeugden of deugden aan, Die lijsten zijn dus wel heel
populair geweest,
1
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wijsgeeren komen ze meermalen voor. Daarnaast staat de opsomming van deugden in Rom. 12 : 12 vv.; Gal. 5 : 22 v.; Fil. 4 : 8.

Meer rhetorische wendingen
Meer zuiver rhetorische wendingen vinden wij ook bij Paulus
op tal van plaatsen. Over zijn woordspelingen spraken we vroeger reeds 1 . Dikwijls vinden we ook een zeker parallelisme dat
over een vrij lang gedeelte zich uitstrekt en in zijn vorm meei
Hellenistisch dan Hebreeuwsch is. Een voorbeeld levert Rom.
12 : 4-15, waarvan vers 10-12 luiden :
Weest in broederlijke liefde elkander genegen
en gaat elkander voor in eerbetoon ;
onverdroten in ijver,
vurig van geest,
dienende den Heer ;
in de hoop vol blijdschap,
in verdrukking vol moed,
in het bidden volhardend.

Zulk Hellenistisch parallelisme met antithesen en woordspelingen vinden wij o.a. ook II Kor. 4 : 8 :
In alles zijn wij
verdrukt, maar niet beangst,
radeloos, maar niet reddeloos,
vervolgd, maar niet verlaten,
neergeworpen, maar niet te gronde gericht enz.

Vragen in parallelie vinden we I Kor. 9 : 1 ; 6 : 2 v., 15v.
Vragen met gelijkluidend antwoord II Kor. 11 : 22 en 23.
Opeenstapeling van gebiedende wijzen Fil. 3 : 2. Opeenstapeling van gelijkluidende uitdrukkingen :
II Kor. 7 : 2 :
Wij hebben niemand onrecht gedaan, niemand te gronde gericht, van
niemand voordeel getrokken.

I Kor. 3 : 9 :
Want Gods medearbeiders zijn wij ;
Gods akkerwerk, Gods bouwwerk zijt gij.

Paradoxale tegenstellingen geeft II Kor. 6 : 9 en 10 :
als verleiders en waarachtigen,
als onbekend en welbekend,
als stervende en — zie, wij leven 1
als getuchtigd en niet gedood,
als bedroefd, maar steeds blijde,
als arm, maar velen rijk makende,
als nets bezittende en van alles eigenaar.
I Bl. 187 v.

8 Vergel. ook

II

Kor.

4:

8-11
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Vergelijkingen en beelden
Paulus is ook rijk aan vergelijkingen, die hij aan allerlei terrein ontleent : het menschelijk lichaam, het familieleven, de
woning, ziekte en dood, natuur, rechtsverhoudingen, handwerk,
kunst, wedstrijden of sport, krijgswezen, Oudtestamentische
stof. Dit zijn (behalve het 0.T.) dezelfde terreinen, waaraan
ook de diatribe Naar stof ontleent : de dingen van het dagelijksch leven en niet buitengewone, zonderlinge of sprookjesachtige verhoudingen.
Op den voorgrond staan de beelden van het stadsleven (waartoe ook de rechtsverhoudingen en de sport behooren). Er zijn
wel enkele beelden aan het buitenleven ontleend. Maar zij zijn
lang zoo duidelijk, lang zoo aanschouwelijk niet als bij Jezus.
De vergelijking van den wilden en tammen olijfboom is vreemd 1.
Merkwaardig is het, dat Paulus zoo dikwijls beelden aan de
sport ontleent 2 Dit zou een Palestijnsch Farizeer, afkeerig als
hij was van de heidensche cultuur, niet doen. Als diaspora-jood
zal Paulus misschien van jongs of daartegen minder bezwaar
hebben gehad. Als Christen heeft hij zeker wat er aan bezwaar
bestaan mag hebben, geheel afgelegd. In zijn beelden toont hij
zich allereerst grootestads-mensch. Maar zij hebben dikwijls
reeds het frissche, het onmiddellijke verloren. En daar Paulus
een zeer emotioneelen aard bezat, stapelt hij somtijds de eene
vergelijking op de andere, zonder ze uit to werken. Zoo lezen
we in Ef. 2 : 19 v. :
.

Derhalve zijt gij nu geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar gij zijt
medeburgers der geheiligden, en leden van Gods huisgezin ; als bouwsteenen
aangebracht op het fundament der apostelen en profeten enz.

Daar vinden we eerst een beeld aan de politieke verhoudingen, dan een aan het huisgezin, eindelijk een aan het bouwen van
een huis ontleend : het een gaat zonder meer in het ander over.
Alle aanschouwelijkheid ontbreekt bier. Blijkbaar heeft de
klank der woorden (in het Grieksch) het eene beeld na het
andere gewekt.
Paulus' lange zinnen
In zijn studie over den brief aan de Efeziers wijst prof. De
Zwaan op een andere eigenaardigheid in Paulus' brieven. Er
komen daarin buitengewoon lange zinnen voor : een daarvan
vinden wij in Ef. 1. Wij hebben in onze vertaling die lange zinnen, die niet Nederlandsch zijn, opgelost in korte. Maar wanneer
Zie boven, bl. 132
2 B.v. Rom. 9 : 16 ; 1 Kor. 9 : 24 v. ; Gal. 2 : 2 ;
5 : 7 ; Filp. 1 : 27 ; 3 : 13 v. ; 2 Thess, 3 : 1 ; (II Tim. 4 : 7 v.). Het beeld
achten wij ook in I Kor. 9 : 27 volgehouden, zooals uit de vertaling blijkt.
En daarom ook in II Tim. 4 :7 : „de goede trouw heb ik gehouden".

1
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men die lange zinnen in het Grieksch ontleedt, dan blijkt het,
dat daarin een zeker rhetorisch evenwicht aanwezig is. Enkele
hoofdgedachten worden toegelicht door bijzinnen ; en deze
bijzinnen hebben weer hun eigen toelichting. Hierin is meer
regelmaat, meer kunstvorm aanwezig dan in den regel wordt
aangenomen. Maar wij behoeven voor ons doel daarop alleen
maar te wijzen. Wij kunnen er niet op ingaan, omdat dit alleen
uit den Griekschen zin (of uit een Grieksch geconstrueerden
Nederlandschen zin) duidelijk is te maken.
Onderscheid tusschen Jezus en Paulus

Vergeleken met Jezus toont Paulus minder aanschouwelijkheld, maar ook minder verhevene rust. Er is bij hem een groote
bewogenheid, een hartstochtelijkheid in den stij1 waar te nemen.
En daardoor onderscheidt hij zich ook van de diatribe, die dikwijls gepolijsten kunstvorm geeft, waar Paulus steeds met zijn
hartebloed schrijft. Bij hem mag wel eens een glimlach worden
ondersteld, b.v. zooals hij aan Filemon schrijft over de schuld
die deze aan hem heeft 1, maar de groote ernst der dingen, de
worsteling om de ziel zijner lezers maakt, dat hij in zijn brieven
geen humor toont als in de diatribe gevonden wordt. Zijn woorden hebben steeds een metalen klank en richten zich hoofdzakelijk en allereerst tot het geweten.
III — DE BOEKEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT
DE EVANGELI1N

en Johannes
Bij een beschouwing van de vier evangelien wordt Joh. altijd
afzonderlijk behandeld, als geheel verschillend van de eerste
drie. Deze leenen zich gemakkelijk tot een gelijk overzicht,
synopsis, van Jezus' Leven en heeten daarom sedert een honderd
vijftig jaar de synoptische evangelien in onderscheiding van
Joh. Dit laatste evangelie verklaart meer de geschiedenis dan
dat het haar beschrijft, wat ook in de inhoudsopgave reeds in
het oog valt. Het begint al dadelijk met dat plechtig-theologische :
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en
het Woord was God (Joh. 1 : 1). Hoe heel anders dan Matth.
1 : 1 : Geslachtslijst van Jezus Christus, den zone Davids, den
noon van Abraham ; en Mark. 1 : 1 : Begin van het evangelie
aangaande Jezus Christus ; en Luk. 1 : 1 met zijn antieke opdracht : Aan den edelmogenden The6filus. Aangezien reeds
velen ondernomen hebben, een verhaal op te stellen van de
gebeurtenissen, welke onder ons hebben plaats gegrepen. . . .
Onderscheid tusschen de synoptische evangelien

1

Fil. vs. 19 v.
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In die verschillende beginwoorden ligt reeds iets van de eigenaardigheid der evangelien opgesloten.
Ook in andere opzichten wijkt Johannes af. Hij geeft in het
geheel geen gelijkenissen, daarentegen vele beelden die niet bij
de synoptici te vinden zijn, als van den goeden herder, den
waren wijnstok, het brood des levens, den weg, de waarheid en
het leven, en zoo meer. Hij geeft geen genezing van melaatschen,
geen uitdrijving van demonen, geen omgang met tollenaren. Hij
verhaalt van Jezus' woord en werk vooral in Judea en vermeldt
vijf bezoeken van Jezus aan Jeruzalem, waarvan drie op het
Paaschfeest. De synoptici vertellen van Jezus' werk in Galilea
en hoe hij aan het einde daarvan naar Jeruzalem gaat om te lijden
en te sterven. Het maakt hier den indruk, alsof hij maar een
maal te Jeruzalem is geweest, maar bij nader toezien hebben wij
toch ook bij de synoptici wel aanwijzingen, dat Jezus er meermalen moet geweest zijn 1. Gewoonlijk wordt aangenomen,
dat Johannes bedoelde aanvulling te geven op de synoptische
evangelien ; tegenwoordig wordt ook de stelling verdedigd,
dat hij deze geheel wilde vervangen. Meer waarschijnlijk nog
is, dat de schrijver noch het een noch het ander bedoelde, doch
eenvoudig neerschreef wat hij van het evangelie wist en verstond.
Zooveel is uit dit weinige in elk geval duidelijk, dat Joh. afzonderlijk beschouwd dient te worden.
Het synoptische probleem
Wanneer wij nu de eerste drie evangelien van meer nabij
bezien, dan doet zich hier een eigenaardige moeilijkheid voor.
Zij komen voor een groot deel met elkander overeen. Allereerst al in den heelen opzet van het verhaal : eerst de voorbereiding van Jezus' werkzaamheid (doop en verzoeking) — vervolgens zijn werk in Galilea — dan, zooals Luk. vooral duidelijk laat uitkomen, zijn reis naar Jeruzalem, — eindelijk zijn
lijden, sterven en opstanding, uitvoerig meegedeeld. Dat alles
geeft een zelfde overzicht van Jezus' werkzaamheid. Ook de
volgorde van bepaalde gebeurtenissen, die onderling niet met
elkaar samenhangen, is dikwijls gelijk. Een enkel voorbeeld :
de genezing van den lamme, de roeping van den tollenaar, de
verklaring van het vasten vinden wij in dezelfde volgorde bij
de drie synoptici vermeld 2 Ook vele woorden, uitdrukkingen
en zelfs afwijkende vormen zijn volkomen gelijk, terwijl toch
de evangelien, zooals wij die nu bezitten, in het Grieksch een
vertaling bieden van Jezus' woorden ; want Jezus moet in het
Arameesch gesproken hebben. Ten slotte zijn ook aanhalingen
uit de Grieksche vertaling van het O.T. onderling gelijk, zelfs
als zij afwijken van het O.T.
.

1

Zie b.v. Maith. 23 : 37 en Luk. 13 : 34.

2 : 1-22 ; Luk. 5 : 17-39

2 Matth, 9 : 1-17 ; Mark.

DE BOEKEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT

349

Deze overeenstemming kan niet toevallig zijn. Jezus heeft
veel meer gezegd en gedaan dan ons is overgeleverd 1. Uit
zoo groot aantal daden kan niet toevallig een klein getal zoo
gelijk zijn gekozen ; met gelijke volgorde vaak ; met woordelijk
gelijke vertaling van de Arameesche toespraken.
Maar evenmin helpt hier een beroep op de inspiratie door den
heiligen Geest. Om te beginnen, is daarmee het verschil met Joh.
niet te verklaren. Maar — en dat doer hier spreken van een
synoptisch „probleem" — bij de groote overeenstemming is
er ook een groot verschil.
De voorgeschiedenis
Daar is de voorgeschiedenis : aangaande Jezus' geboorte en
jeugd. Mark. laat die geheel weg. Matth. vertelt, dat Jozef en
Maria te Betlehem waren ; en dan spreekt hij van de komst
der wijzen uit het oosten, den kindermoord te Betlehem, de
vlucht naar Egypte, en eerst daarna van de vestiging van Jozef
met zijn gezin te Nazaret 2 Luk. vermeldt van dit alles niets.
Hij geeft de geschiedenis van de geboorte en de naamgeving
van Johannes den dooper, met verschillende lofzangen. Jozef
is met Maria te Nazaret en gaat om het gebod van keizer Augustus naar Betlehem. Dan vertelt Luk. van de herders, den engelenzang, de voorstelling in den tempel, van Simeon en Anna.
En dan : „als zij dies voleindigd hadden, wat naar de wet des
Heeren te doen was, keerden zij weder naar Galilea, naar hunne
stad Nazaret" 3 Wij kunnen de vlucht naar Egypte daar nu wel
tusschen voegen, maar Luk. weet daar niet van.
.

.

In die voorgeschiedenis is er nog een eigenaardig verschil, nl. in den stamboom
van Jozef. Matth. 1 : 2-16 begint bij Abraham en rekent dan veertien geslachten tot David, van David tot de ballingschap veertien (met voorbijgang van drie
geslachten) 4 , van de ballingschap tot Jozef veertien. De vader van Jozef heet
hier Jakob. Luk. 3 : 23-38 telt van Jozef af terug, noemt den vader van Jozef
Eli, en eindigt niet bij Abraham, maar gaat terug tot Adam, den noon van God.
Matth. rekent van Abraham tot Jezus 42,, Lukas daarentegen 56 geslachten.
Matth. leidt de afkomst van Jezus over Salomo, Lukas met geheel andere
namen over Nathan van David af. Wij hebben deze geslachtsregisters in de
vertaling grootendeels weggelaten, omdat ze weinig tot ons spreken. In de antieke
wereld was dat anders. Daar hechtte men waarde aan afstamming en aan
plechtig voorgelezen lijsten. Ons plaatsen ze voor interessante vragen. Laten
wij Luk. 3 : 34.-38 als historische stof gelden, dan hebben wij, als wij den
leeftijd der hier genoemden nagaan, Adam te stellen op ongeveer 4000 voor Chr.
Maar Egyptische koningslijsten gaan terug tot 4200 v661. Chr., om van de spoJoh. 21: 25 2 Matth. 2 : 22 v. 3 Luk. 2 : 39 4 Tusschen Joram en Uzzia moeten
nog geleefd hebben Ahazia, Joas en Amazia. Vergel. I Kron. 3 : 10-19.
Het waren goddelooze koningen en zijn daarom misschien reeds „uitgedelgd" uit het geslachtsregister, dat aan Matth. ten grondslag lie.
Het is moeilijk te denken, dat Matth. zelf eerst drie namen schrapt en
dan zegt, dat wij dus drie maal veertien geslachten in deze lijst hebben.

1
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ren van den mensch in het tertiair der geologie maar te zwijgen. Doch wat ons
hier vooral bezig houdt, is het verschil tusschen Matth. en Luk. Omstreeks
1500 kwam de verklaring op, dat de eene lijst Jozef's afkomst, de andere
Maria's afkomst zou bedoelen. Maar daarvan lezen wij nets in den tekst,
terwijl het ook geheel zou strijden tegen de antieke opvattingen, om van een
vrouw de geslachtslijst te geven, ten einde daarmee iemands afstamming te
bepalen. Reeds in 220 werd vermoed, dat er bij den vader van Jozef (die bij
Matth. Jakob en bij Luk. Eli beet) sprake is geweest van een leviraatshuwelijk,
en dat nu Luk. het geslacht van Eli, Matth. het geslacht van Jakob geeft. Dit
is wel vernuftig bedacht, maar er zijn nog meer verschilpunten, die door dit
leviraatshuwelijk niet worden weggenomen. Een andere verklaring is, dat
Luk. de werkelijke afstamming geeft en Matth. de troonsopvolging van David
af. Maar de vader van Jozef kan Loch maar of de een of de ander geweest zijn.
Zoo kunnen we ten slotte geen andere verklaring geven dan dat in de dagen
dat de evangelisten schreven, geen nauwkeurige kennis meer bestond van
Jozef's voorgeslacht. Matth. heeft dan de eene, Luk. de andere overlevering
gevolgd. En zoo wijken ze op dit punt duidelijk van elkaar af. Het eenige wat
wij uit deze gegevens als zeker kunnen afleiden is, dat Matth. en Luk. beiden
overtuigd waren, dat Jozef uit het geslacht van David stamde. En volgens het
strenge patriarchale stelsel der Joden bepaalt niet de moeder de afstamming,
maar de vader of de adoptiefvader. Overigens zullen Matth. en Luk. een
verschillend doel met hun lijsten hebben gehad. Wanneer Matth. bij Abraham
begint, dan zal hij bedoelen, dat de geschiedenis van Israel in Jezus haar hoogtepunt bereikt (gelijk hij in zijn evangelie dit verder betoogt). Wanneer Lukas
teruggaat tot Adam en dan de verzoekingsgeschiedenis vertelt, dan zal hij
bedoelen, dat (overeenkomstig de Paulinische beschouwing, I Kor. 15 : 22, 45)
Jezus de tweede Adam is, die in de verzoeking staande is gebleven.

Andere verschilpunten
Een ander verschil. Mark. geeft voornamelijk de daden van
Jezus en weinig uitvoerige toespraken. Matth. daarentegen geeft
lange redevoeringen, b.v. de bergrede in Hfdst. 5-7. Maar
deze bergrede, die Mark. niet heeft, vinden we bij Luk. in stukken en brokken verdeeld over de hoofdstukken 6 tot 16, en dan
dikwijls met de aanleiding daarbij, waarom sommige woorden
werden gesproken. Het is duidelijk, dat Matth. meermalen het
gelijksoortige bij elkaar heeft gevoegd. In de inhoudsopgave
kan dat nagegaan worden.
Een ander verschil. Er zijn een aantal gelijkenissen die alleen
bij Matth. te vinden zijn (b.v. van het onkruid 1, van den schat
in den akker, van den parel, van het vischnet 2 van de arbeiders
in den wijngaard 3 Er is een grooter getal gelijkenissen, die
alleen bij Luk. voorkomen (de barmhartige Samaritaan 4 het
verzoek van den vriend 5, de rijke dwaas 6, de verloren
penning, de verloren zoon de bedrieglijke rentmeester
9 de goddelooze rechde rijke man en de arrne Lazarus
'
ter 1 °, de Farizeeer en tollenaar 11). Ook zijn er bij Luk. toe,

).

,

4 Luk. 10 : 29.-37
20 : 1-16
2 13 : 44-50
15 : 8 —32 8 16 : 1-12 9 16 : 19-31
11 18 : 9-14

Matth. 13 : 24-30
5

11 : 5--8 6 Luk. 12 : 13 —21

10

18 : 1-8
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spraken en daden van Jezus, die alleen bij hem te vinden zijn.
Een ander verschil. Het „Onze Vader" is bij Luk. veel korter dan bij Matth. Wij spraken er bl. 318 v. reeds over. —
Matth. 5 : 3 heeft : Zalig de armen van geest ; Luk. 6 : 20 : Zalig
gij armen. Mark. heeft geen zaligsprekingen. — Er is in verschillende woorden van Jezus een afwijking bij Matth. en Luk. ;
b.v. ook in de Avondmaalswoorden, waarover wij reeds spraken. Bij Luk. komt een van de moordenaars aan het kruis tot
inkeer ; bij de anderen niet.
Een ander verschil. De opstandingsverhalen komen niet
met elkander overeen. Matth. meldt, dat Maria Magdalena en
de andere Maria heengaan, om het graf te bezien. Zij zien een
engel, keeren van het graf terug en ontmoeten Jezus 1. Markus
noemt ook Salome. Zij zien een engel en keeren ontsteld van het
graf terug. (Dan verschijnt Jezus aan Maria Magdalena 2). Lukas
spreekt van de vrouwen die met Jezus uit Galilea waren gekomen. Zij zien twee engelen. En dan keeren zij terug en brengen de boodschap over. Het zijn : Maria Magdalena, Johanna,
Maria en de andere vrouwen. Zij hebben Jezus zelf niet gezien,
maar aan Simon Petrus viel dit het eerst te beurt 3 Bij Lukas
alleen vinden wij het verhaal van de Emmaiisgangers en het
afscheid in Bethanie. Hij spreekt niet van verschijningen in
.

Galilea.
Sommige van de verschilpunten kunnen verklaard worden
als aanvullingen (b.v. als de eene evangelist daden, woorden of
gelijkenissen mededeelt die wij bij den ander niet vinden).
Maar er zijn ook verschilpunten, die zoo niet te verklaren zijn.
Verschilpunten, die een woordelijke inspiratie-theorie ten eenen-f
male onmogelijk maken. Verschilpunten die ook uitsluiten,i
dat de eene evangelist zonder meer van den
er and
gebruik zou
hebben gemaakt.
Zoo krijgen wij dus op te lossen dit eigenaardig probleem :
de synoptische evangelien vertoonen een z66 groote mate van
overeenstemming dat zij op de een of andere wijze schriftelijk
met elkander moeten samenhangen ; maar tevens vertoonen zij
een z66 groot onderling verschil, dat zij onmogelijk elkander
kunnen hebben nageschreven of aangevuld.
Dit laatste pleit niet tegen, maar juist voor hun geloofwaardigheid. Als, gelijk sommige critici beweren, de evangelien
berustten op fictie, dan zouden de schrijvers wel voor eenstemmigheid hebben gezorgd ; of : hun geschriften zouden niet zijn
aanvaard. Maar nu staat er achter hun mededeelingen de levende
persoon van Jezus, die door velen hunner tijdgenooten nog werd
gekend. Daarom leverde het onderling verschil in 't geheel
geen bezwaar. leder hunner deelt mee wat hem van de over1

Matth. 28 : 1 en v.v.

2 Mark. 16 : 1-8 (9) 8 Luk. 24 : 1-11, 23, 34
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levering heeft bereikt en hij belangrijk acht. Zoo hebben wij hier
niet te doen met een getuige, die door anderen maar wordt
nageschreven of nagepraat. Maar de onderlinge verschilpunten
doen duidelijk zien, dat wij hier met verschillende, zelfstandige
getuigen te doen hebben. Maar toch moeten hun geschriften in
een zekere verhouding van afhankelijkheid tot elkaar gestaan
hebben.
Op lossing van het synoptisch probleem
Op verschillende wijzen heeft men dit probleem trachten
op te lossen. Tegenwoordig doet men dit vrij algemeen op een
gecompliceerde wijze, die van de gegevens een bevredigende
verklaring geeft.
De woorden en werken van Jezus zijn niet onmiddellijk te
boek gesteld. Het was geen gebruik, dat leerlingen het onderwijs
van hun leermeester schriftelijk opteekenden. De verwachting
van Jezus' wederkomst, die men spoedig aanstaande achtte,
werkte er toe mede, dat men ook na zijn heengaan niet dadelijk
tot opteekening van wat er gesproken en gebeurd was, overging.
De apostelen predikten dat Jezus de verwachte Messias was.
Een groot bezwaar daartegen was zijn kruisdood, de meest
vernederende terechtstelling die een Jood zich denken kon.
Daarom moest in de eerste prediking de nadruk vallen op zijn
lijden en sterven, dat door de opstanding in het rechte licht
kwam te staan. In de evangelien wordt ook het uitvoerigst over
de laatste week van Jezus' leven bericht. Maar onmiddellijk
daarmee samenhangend waren zijn werken, krachtdaden die
de tegenwoordigheid Gods bewezen. Daarvan werden ook verschillende als voorbeeld aangehaald. In zijn prediking zal Petrus
telkens daarop terug zijn gekomen, zoodat een bepaald getal
uit de vele voorvallen in de traditie geregeld voorkwam. Voor de
jonge gemeenten was ook noodig te weten hoe Jezus over verschillende verhoudingen en verwachtingen had geoordeeld.
Zoo werden ook allerlei uitspraken, gelijkenissen en redevoeringen in de prediking medegedeeld. In sommige kringen leefden
deze, in andere kringen andere woorden voort. Ten slotte zullen
ook vele teksten uit het Oude Testament zijn aangehaald, om
duidelijk te maken, dat in Jezus vervulling was te zien van
eeuwenoude wijsheid en van beloften aan de vaderen gedaan.
Dit Ales zal in de eerste twintig, dertig jaren na Jezus' heengaan
alleen mondeling in de prediking zijn overgeleverd. Het is niet
onmogelijk, dat er al spoedig een lijst is gemaakt van bewijsplaatsen uit het Oude Testament : die waren voor de Joden
aan wie het evangelie werd verkondigd, van belang. En men kon
niet de rollen van het Oude Testament overal en altijd tot zijn
beschikking hebben. Misschien moeten wij met die lijst van
Oud-Testamentische bewijsplaatsen den naam van Mattheiis
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verbinden. Dit doen vooral Engelsche geleerden op voorgang
van Rendel Harris.
Een andere verzameling, die noodig werd, betrof uitspraken,
gelijkenissen, toespraken van Jezus. Zij zullen oorspronkelijk
wel in het Arameesch te boek zijn gesteld en met deze „Apostolische bron" verbinden vooral Duitsche geleerden den naam van
Mattheiis. De opteekening hiervan zal zeker niet later dan 60
na Chr. zijn geweest. Het was de tijd, toen de oudste getuigen van
Jezus' woord en werk begonnen weg te vallen en men behoefte
had het woord des Heeren voor de gemeente en voor volgende
geslachten vast te leggen. Omstreeks 65 schreef toen Markus
zijn verhaal van de daden van Jezus (misschien oorspronkelijk
in een korteren vorm, dan welken wij nu voor ons hebben).
Intusschen werden de „Woorden van Jezus" in het Grieksch
vertaald. Dan wordt het evangelie van Matth. geschreven, tusschen 70 en 80, met gebruikmaking zoowel van de Woorden
van Jezus als van (den korteren ?) Markus en de lijst van OudTestamentische bewijsplaatsen. De evangelist voegde daar een
en ander van de mondelinge traditie bij. Eindelijk schrijft Lukas,
die reeds verschillende voorgangers heeft 1. Hij gebruikt de
Woorden van Jezus, (den korteren ?) Markus, andere schriftelijke bronnen en mondelinge traditie. Dit was wel tusschen
80 en 90. Misschien heeft hij eerst de Apostolische bron met
de hem eigene Lukas-bron samengevoegd tot wat dan genoemd
wordt de Proto-Lukas (ongeveer 700 verzen, waarvan 270 uit
de Apostolische bron en 400 uit de eigen Lukas-bron). Daarna
zou de evangelist den Proto-Lukas aangevuld hebben met
Markus aan wie hij 320 verzen ontleent. Het Mattheiis-evangelie
heeft hij niet gekend. Het laatst van alien schrijft dan Johannes,
misschien omstr. 90.
Zooals uit de verschillende lezingen in de handschriften blijkt,
heeft men in het begin den tekst nog wel gewijzigd, aangevuld
en geharmonieerd.
DE EIGENAARDIGHEDEN DER EVANGELISTEN

Op deze wijze kunnen wij een bevredigende verklaring geven
van het synoptisch probleem. Maar bij deze analyse kunnen
wij niet blijven staan. Zij is slechts een inleiding, om de evangelisten in hun eigenaardigheid te kunnen zien. Want belangrijker
dan de vraag, hoe het synoptisch probleem op te lossen, is de
vraag : gegeven de mondelinge en de schriftelijke traditie, zooals
die voor onze evangelien bestond, wat is dan het gezichtspunt
geweest, waaruit de evangelisten deze gegeven stof hebben
Luk. 1 : 1 : v el en hebben reeds beproefd een verhaal van het gebeurde
op te stellen.

1
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gezien en weergegeven ? M.a.w. welk persoonlijk karakter
spreekt er uit elk afzonderlijk evangelie ?

symbolische dieren
De oude kerk zag in de evangelisten te recht de dragers van
het geopenbaarde Woord Gods. En uitgaande van een eigenaardige typologische bijbelverklaring, zag zij sedert Irenaeus (einde
2e eeuw) in den troonwagen van Ezechiel 1 een type van de openbaring Gods in Christus. Deze troonwagen wordt gedragen door
dieren met vier aangezichten : van mensch, leeuw, rund, adelaar.
Vier, het getal der uitgebreidheid, vinden wij terug in het aantal
evangelien. Volgens Irenaeus zou Matth., die aanvangt met de
menschelijke afstamming van Jezus, door den mensch — Mark.,
die met de profetische werkzaamheid van Johannes en Jezus
begint, door den adelaar, — Luk., die met het priesterlijk werk
aanvangt, door het rund (het offerdier) — Joh. die op de heereuw (symbool
lijke generatie van den Zoon wijst, door den le
van koninklijke waardigheid en souverein gezag) worden voorgesteld. Ieder voelt de willekeurige wijze van overdracht. Het
is daarom niet te verwonderen dat latere schrijvers een andere
groepeering voorstonden. Onder invloed van Hieronymus
wordt in de Middeleeuwen de gangbare symboliek : Matth.
de mensch, Mark. de leeuw (omdat hij begint met de stem des
roependen in de woestijn, waar de leeuw huist !), Luk. het rund,
Joh. de adelaar. Doch Augustinus heeft het weer anders, omdat
hij het — te recht — onjuist vindt, om het karakter van een
boek te bepalen naar zijn eerste zinnen en niet naar de bedoeling
van den schrijver. In de oud-kerkelijke overdraging is iets zoo
uiterlijks, dat zij ons niet meer bekoren kan.
De eigenaardigheid der vier evangelisten ligt daarin niet
uitgedrukt. Zij bestaat in heel andere trekken, waarvan wij een
korte samenvatting willen geven.
De

Karakteristiek van Mattheiis
Bij Mat t h e u s vinden wij 47 directe aanhalingen uit het
O.T. In den druk is dit ook telkens aangegeven. Misschien ligt
hieraan een lijst van bewijsplaatsen ten grondslag, zooals wij
reeds bespraken. Wij kunnen dezen evangelist noemen den
Ezech. 1 : 5-12. Dit is overgenomen in Openb. 4 : 7. Oorspronkelijk
is dit een Babylonische voorstelling. Het firmament wordt daar gedragen
geacht door vier sterrenbeelden, als mythische monsters gedacht : de
sterrenbeelden van den stier, den leeuw, den schorpioen (steeds als
mensch voorgesteld) en den adelaar. Bij Ezech. hebben wij nog de voorstelling dat deze vier wezens den troon Gods d r age n. Bij Henoch zijn
het wachters bij Gods troon. In Openb. 4 doen zij nets dan God
prijzen, zooals de serafim van Jes. 6. 't Astrologische is hier geheel en
al verdwenen.

1
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a e l i e t, die in Jezus de vervulling ziet der Oud-Testamentische verwachting. Hij vangt zijn evangelie aan met het geslachtsregister van den Messias 1, den zoon van God en den zoon des
menschen, die weder zal komen ten gericht. Zoo eindigt hij dan
ook zijn evangelie met de troostwoorden van den verheerlijkten
Heer : En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding
der wereld. De wederkomst wordt met veel nadruk geleerd,
want anders zou de gekruisigde ook niet de Messias kunnen zijn.
Doch ook bij zijn leven kwam het reeds duidelij k uit, dat hij
de Messias was, want hij is de wetgever bij uitnemendheid (de
bergrede geeft weer de wet, die in het hart van den geloovige
leeft) en als zoodanig van hooger orde dan Mozes. In 11 : 29
ziet het zachtmoedig-zijn van Jezus wel terug op Num. 12 : 3,
waar van Mozes gezegd wordt, dat hij zachtmoediger was dan
alle menschen die op de aarde waren 2 Matth. tracht te o v e rt u i g e n, dat Jezus de Messias is. Daardoor is zijn stij1 meer
bet o o g e n d. Hij geeft dus geen „geschiedverhaal", maar zijn
evangelie is prediking, verkondiging ; en daarom is hij ook
volkomen vrij in de groepeering der stof. Hij wil den Messias
van verschillende zijden laten zien en daarom ordent hij zijn stof
naar een weloverlegd schema, bijna mathematisch. Hij voegt
in Hfdst. 5-7 allerlei uitspraken van Jezus samen tot wat wij
de bergrede plegen te noemen. In Hfdst. 8 en 9 volgen voornamelijk genezingen. In Hfdst. 10 is de uitzendingsrede, vergeleken
met Luk., ook uit verschillende deelen samengesteld. In Hfdst.
13 wordt een reeks gelijkenissen gegeven. In Hfdst. 23 een samengestelde strafrede tegen de Farizeen, in Hfdst. 24 en 25 een
verzameling uitspraken over het wereldgericht. De evangelist
heeft het gelijksoortige samengevoegd, om daarmee het bewijs
te leveren dat Jezus de Messias is. Daarom is hij wel vergeleken
met een arc hit e c t, die naar vaste lijnen een gebouw optrekt.
Men heeft de vijfdeeling naar Joodsch gebruik in zijn geschrift
terug meenen te vinden. Wanneer wij in plaats van het Grieksche
„Christus" het Joodsche „Messias" — de gezalfde — gebruiken,
dan kunnen wij het evangelie aldus indeelen : Jezus de Messias
blijkens zijn voorgeschiedenis, hfdst. 1 en 2 ; de werkzaamheid
van den Messias voorbereid, hfdst. 3 : 1 4 : 11 ; Jezus de Messias als leeraar en als heiland, 4 : 12-9 : 34 ; Jezus, de Messias,
en zijn apostelen, 9 : 35-11 : 30 ; de Messias in zijn verhouding
tot de leidslieden, het yolk, zijn leerlingen, 12 : 1-16 : 20 ;
zijn leerlingen door den Messias nader onderwezen, 16 : 21
20 : 28 ; Jezus, de Messias, in zijn hoofdstad 20 : 29-25 : 46 ;
de Messias door de Joden verworpen, door God verheerlijkt,
26 : 1-28 : 20. Het is duidelijk, dat wij bier met een grootsch
.

Vergel. bl. 349 v. 2 Ook daarom is te vertalen : leert van mij, o md a t ik zachtmoedig ben.
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opgezette prediking, verkondiging, heilsboodschap, evangelie
te doen hebben en niet met een geschiedverhaal. Het is evenwel
niet alleen zijn bedoeling, objectief vast te stellen dat Jezus de
beloofde Messias is. Er is nog veel sterker zendingsmotief bij hem werkzaam. Met alien nadruk stelt hij de vraag :
hoe zullen wij aan het oordeel ontkomen, als wij den Messias
niet erkennen en de geboden kans niet aangrijpen ? Er is noodig
een innerlijk leven met God, waaruit gehoorzaamheid aan zijn
geboden voortvloeit. Vooral bij Matth. vinden wij allerlei uitspraken over de beteekenis der gezindheid : we denken aan
Matth. 5 : 21-6 : 18, waarvan vooral 5 : 28 sterk sprekend
is. En daarnaast vele uitspraken over het doen van Gods wil,
zoo de gulden regel 7 : 12, of een woord als 7 : 21 ; 10 : 32
39 ; 12 : 50 ; 21 : 28 vv. Hij heeft als Semiet voorliefde voor
getallensymboliek (b.v. 1 : 17) en als Israeliet inzonderheid voor
het getal vijf (b.v. 4 : 14 ; 4 : 24 en 25). Zoo geeft hij vijf groote
redevoeringen, die in zeker verband tot elkaar staan : de bergrede als Messiaansche uitlegging van de wet, de uitzendingsrede als de volmacht van den Messias, de gelijkenisrede over de
werking van het Koningschap Gods, de rede tot de discipelen,
om hun te leeren dat de Messias moet lijden en sterven, de paroesie-rede, om er op te wijzen, dat de Messias eens in heerlijkheid
zal komen ten gericht. Hij is als Israeliet meer dan de andere
evangelisten sterk tegen de Farizeesche wettische opvatting gekant, omdat het bij de daad voor alles op de gezindheid aankomt.
En toch heeft hij sterk Joodsche sympathieen, eerbied voor de
oude profetieen, voor traditioneele en wettelijke sancties. Zoo
geeft hij vooral licht van h et v e r 1 e d e n. En wat zijn persoon
betreft, is hij het best te denken als een man van rijperen, middelbaren leeftijd, wel overwogen van aard, rustig, kalm. Als men de
vier temperamenten op de evangelisten toepast, dan ziet men in
Mattheiis den p h l e g m a t i c u s.

Karakteristiek

van Markus
Een geheel anderen indruk maakt M a r k u s. Ook hij is
wel een Israeliet 1, maar omdat hij voor niet-Joden schrijft,
gaat hij op het specifiek-Joodsche niet in. Hier en daar acht hij
toelichting van Joodsche gebruiken en woorden noodig 2
Leerling en in latere jaren reisgenoot van den vurigen Petrus,
met wien hij ook geestelijke verwantschap toont, legt hij vooral
nadruk op J e z u s' d a a d om de wereld te behouden. Jezus

.

Hij zal dezelfde zijn als Johannes Markus van Hand. 12 : 12 ; 12 : 25 ;
13 : 13 ; 15 : 37-39 ; Kol. 4 : 10 ; 2 Tim. 4 : 11 ; Film 24 ; I Petr.
5 : 13. De overlevering vereenzelvigt hem met den jongen man van Mark.
14 : 51 v., waar dan een persoonlijke herinnering in het verhaal zou
zijn ingevoegd. 2 Zoo 7 : 3, 4 ; 7 : 34 ; 10 : 46 ; 15 : 34.
1
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is degene in wien de k r ac ht Gods wordt geopenbaard,
terwig minder nadruk wordt gelegd op zijn komst ten gericht.
Het zijn vooral de daden van Jezus, die Markus tot in kleinigheden teekent. Wanneer wij het evangelie van Matth. naast dat
van Mark. leggen, dan valt het door den druk reeds op, dat wij
bij Matth. veel meer woorden, gelijkenissen, toespraken van
Jezus vinden, al ontbreken die natuurlijk ook bij Mark. niet.
Bij dat vertellen gebruikt Mark. de gemakkelijke omgangstaal
van den p o p u 1 a i r en p r e d i k e r (niet de vulgaire, van
fouten wemelende taal der papyri). Wordt Matth. vergeleken bij
een architect, in Mark. ziet men dan meer den et s e r. Ofschoon hij de godheid van Christus zeker ten voile belijdt, ziet
hij toch ook sterk de inperking van Jezus' macht en kennis in het
heden 1. Het is er hem om te doen, in zijn prediking van de
blijde boodschap aangaande den Messias Jezus 2 uit te doen
komen, dat er in den aanvang een groote toeloop van het
yolk viel waar te nemen, maar de leidslieden zich tegen Jezus
verzetten en ook het yolk van hem afkeerig maakten, waarop
Jezus zich meer en meer terugtrok op den kring zijner discipelen. Het is een algemeen gehouden schets van Jezus' optreden en de gevolgen die dit had. Daarin heeft Markus de
verschillende voorvallen uit Jezus' leven een plaats gegeven
met zeer algemeene tijds- en plaatsbepaling, zooals „en in die
daden", en het geschiedde wederom", „en hij ging wederom"
enz. Het is ook hier duidelijk een verkondiging aangaande
Jezus als den Zoon Gods in wien men moet gelooven. In de
verhalen treedt Petrus sterk op den voorgrond. Geen wonder
als wij bedenken, dat Markus zijn kennis van Jezus' leven
aan Petrus te danken had. Maar des te opmerkelijker is dan
ook het feit, dat Petrus in geen enkel opzicht gespaard wordt 3
Het geeft licht op wat Petrus zelf schrijft I Petr. 1 : 3 en 4.
Blijkbaar is de opstanding des Heeren van zoo overwegend
belang voor Petrus geweest, dat hij van dat feit uit met voorliefde zijn vroegere misvattingen en zwakheden heeft verteld.
Zoo vinden wij en bij Petrus en bij Markus het geloof ook
opgevat als een innerlijk-persoonlijke zaak, een wilsverhouding
tot God die zich in d a den uit. Geeft daarom Matth. vooral
licht van het verleden, Markus doet dit inzonderheid van
het h e d e n. Wat zijn persoon betreft, Markus maakt den
indruk vrij wat jonger te zijn dan Matth. Het j e u g d i g vuur
doet zich nog steeds gelden. Hij staat voor ons als een levendig,
krachtig v o 1 k s p r e d i k e r, die aan zijn evangelie de meest
d r a m a t is c h e compositie heeft gegeven met een zekere
h a a s t i g h e i d in den stiji : meer dan veertig malen komt
het Grieksche woord voor „terstond" in zijn evangelie voor ;
.

1

Mark. 13 : 32

211

8 8 : 33 ; 14 : 31 ; 14 : 66-72.
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in onze vertaling is dit meermalen weergegeven (naar Hellenistisch spraakgebruik) met : „zoodra als". Dit geeft aan zijn
verhalen iets haastigs, maar ook iets actiefs. Ook is er een
zekere warmte van coloriet in zijn teekeningen. Past men de
vier temperamenten op de evangelisten toe, dan ziet men in
Markus den sanguinicus.
Karakteristiek van Lukas
Weer een geheel ander mensch staat voor ons in L u k a s.
Blijkens Kol. 4 : 14 is hij een arts ; en wel naar Kol. 4 : 11,
een Hellenis t, en niet een Israeliet. Hij is blijkbaar een
man van beschaving en ontwikkeling, al moeten wij dat nu
weer niet al te hoog aanslaan. Behalve in de geboortegeschiedenis (Luk. 1 en 2, waaraan zeker Joodsch-Christelijke gegevens
ten grondslag liggen) laat hij Ales weg wat met zuiver-Joodsche
verhoudingen samenhangt. Natuurlijk spreekt ook hij herhaaldelijk over de Farizeen, maar Jezus' bestrijding van hen
heeft bij hem vooral betrekking op de algemeen menschelijke
ondeugden van liefdeloosheid, geldgierigheid en eigengerechtigheid ; zij is veel minder Joodsch dan bij Mattheiis. Het maakt
den indruk dat hij, ook in de van hem afkomstige „Hand.
der Apost.", de Romeinsche overheid zooveel mogelijk vrij
wil pleiten van schuld in het proces tegen Jezus en in de vervolgingen der jongeChristengemeenten. Hij teekent Jezus
vooral als den Heiland der w er el d, voor alle volkeren, o o k v o or de h e i d e n e n. Aan het begin van het
openbare optreden van Jezus stelt Lukas 1 de prediking in
de synagoge te Nazaret, waar Jezus wordt uitgeworpen. De
strekking van die prediking is, dat wel een heidensche weduwe
door Elia in het Leven behouden, en dat wel een heidensch
aanvoerder als Nadman door Elisa van melaatschheid gereinigd
werd, maar geen der Joden ; en dat dit ook nu met Jezus zoo
zou gaan : het door hem gebrachte heil zou aan de heidenwereld ten goede komen met voorbijgaan van de Joden. Dit
is blijkbaar als thema bedoeld van hetgeen er nu verder verhaald wordt. Want het is aan Lukas wel bekend, dat dit niet
de eerste openbare prediking van Jezus was 2 In dit Licht is
ook te zien, dat wij alleen bij Lukas vinden, dat Jezus een
S a m a r i t a an geneest, den eenige die dankbaarheid bewijst 3 ; dat hij een gelijkenis wijdt aan de barmhartigheid
van een Samaritaan 4 dat hij de discipelen bestraft, die vuur
van den hemel willen of bidden, om de vijandige Samaritanen
te verteren 5 Deze u n i v er s e e l e strekking vinden wij
.

;

.

Luk. 4 : 16-20 2 4 : 14 v. ; 4 : 23 3 17 : 11-19 4 10 : 25-37 5 9 : 51
—55. De oorspronkelijke tekst is hier korter dan de door de Stat. Vert.
gevolgde.
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ook daarin, dat alleen Lukas ons vertelt, dat een overste der
tollenaren als Zacheiis toch ook een zoon Abrahams is 1 ;
en dat een der moordenaren aan het kruis begenadigd wordt 2
dat er zeventig worden uitgezonden, zinnebeeldige aanduiding
van de zeventig, d.i. alle, volkeren der aarde. Bij hem alleen
komen de gelijkenissen van den verloren penning en den
verloren zoon voor met hun algemeene strekking. Wij hebben
dit zoo te verstaan, dat Lukas voor deze stof der overlevering
een zekere voorliefde heeft. Lets anders merken wij in de
uitzendingsrede op. Waar Matth. slechts een uitzendingsrede
heeft, omdat hij blijkbaar ook bier het gelijksoortige samenvoegt, geeft Luk. er een, die tot de twaalven 3, en een, die
tot de zeventigen 4 gericht is. Maar in geen van beiden neemt
hij het wel bij Matth. te vinden woord op, dat zij alleen zullen
gaan tot de verlorene schapen van het huis Israels 5 Dit
zullen wij daaruit moeten verklaren, dat voor den Hellenist
Lukas, den reisgenoot van Paulus, zulk een woord in het
geheel geen beteekenis meer heeft. En daarom laat hij het
weg. Wil dit zeggen, dat volgens de oudste overlevering, die
wij dan nog bij Matth. zouden aantreffen, Jezus geen heidenzending heeft gewild ? Dit is op allerlei gronden niet waarschijnlijk. Wij willen er slechts een noemen. Ook bij Matth.
noemt Jezus zich bij voorkeur den Zoon des menschen. Dit
is een toespeling op Dan. 7 : 13. Maar wanneer wij deze plaats
opslaan, dan blijkt het, dat volgens het daar gezegde aan den
Zoon des Menschen zal worden gegeven heerschappij en eer
en het koninkrijk ; dat hem alle volken, natien en -talen eeren
zullen (vers 14). En zou dan heidenzending buiten Jezus' gezichtskring liggen ? Wij hebben veeleer te denken, dat hij wel de
heidenen op het oog had, maar eerst aan Israel de prediking
gebracht wilde hebben, opdat aan het oude yolk de voile gelegenheid zou worden geschoriken ; en mocht het van die gelegenheid
gebruik maken, het dan het middel tot heidenbekeering zou
worden. Eerst als Israel niet wil 6 gaat het heil, met voorbijgang der Joden, naar de heidenwereld, ofschoon ook volgens
Lukas het allereerst aan Jeruzalem en Judea moet worden gepredikt 7, zooals ook Paulus het uitdrukte : „eerst den Jood en
ook den Griek" (Rom. 1 : 16). — Een andere eigenaardigheid
van Lukas is dit : waar Matth. meer apologeet, Markus meer
verteller is, daar is Lukas, de Hellenist, meer
d;

.

,

3 9 : 1-6 4 10 1-12 5 Matth. 10 : 5, 6
2 23 : 39-43
: 1-40
Luk. 13 : 34 7 Hand. 1 : 8. Dit woord heeft met de taak der „inwendige zending" nets van doen. Het is een woord dat de j o d e nzending voorop stelt. Het zou wel interessant zijn, eens na te gaan wie
voor 't eerst dezen tekst zoo geheel ten onrechte op de inwendige
Zending heeft toegepast, als voorbeeld van eigenaardige exegetische
vernuftigheid, die algemeen ingang heeft gevonden.
1
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s c h r ij v e r. Hij heeft eerst van te voren alles naarstig onderzocht (1 : 1). Daarom deelt hij meermalen de aanleiding mede
tot een woord van Jezus, welke elders niet vermeld wordt. Zoo
bij het „Onze Vader" in 11 : 1, vergeleken met Matth. 6 : 9.
Misschien dat met deze historische neiging in verband staat het
feit, dat het evangelie van Luk. minder een geheel in opzet en
uitwerking vertoont. Het is heel moeilijk een bepaalde verdeeling aan te geven. Het beste is wel te spreken eerst van werkzaamheid in Galilea, dan van werkzaamheid buiten Galilea (ook
wel het reisverhaal genoemd) en dan van werkzaamheid in Jeruzalem 1. Men heeft, waar Mattheiis een architect en Markus
een etser wordt genoemd, Lukas wel vergeleken met een s c h i 1d e r. Van de zesde eeuw of bestaat er ook een legende, dat hij
schilder was. En daarom is hij ook schutspatroon der schilders
geworden : Sint Lukas. Wat zijn opvatting van Christus betreft,
naast het universalistische is op te merken, dat de verwachting
van Christus' wederkomst bij Luk. niet zoo sterk naar voren
treedt als bij Matth. : hij is meer de H e i 1 a n d v o or het
t e g e n w o or d i g e leven. Daarmee hangt samen, dat Luk.
een vurig maatschappelijk h e r v o r m e r is, die gaarne
woorden overlevert, welke tegen de rijken naar de wereld gericht
zijn, zooals de gelijkenis van den rijken dwaas (12 : 16-21),
ingeleid door het moeilijk te vertalen woord van vers 15 ; de
bedoeling schijnt te zijn dat het leven niet van onze goederen,
maar van God zelf of hangt ; waarvan dan een parallelle gedachte
gevonden wordt in Matth. 6 : 25 2 . In dit Licht zal ook 16 : 1-9
moeten verstaan worden als een opwekking tot een recht gebruik
der aardsche goederen. Sommigen meenen, dat ook 6 : 20 door
Lukas van de maatschappelijk armen is bedoeld, waarmee dan
16 : 25 in verband wordt gebracht. Maar in 6 : 20 hebben we met
de bl. 281 v. genoemde anawim te maken ; en in de gelijkenis van
den rijken man en den armen Lazarus schijnt de naam Lazarus
(— alleen in deze gelijkenis komt een eigennaam voor —) toch
niet zonder beteekenis te zijn : het beteekent n.l. God is mijn
hulp. Ofschoon het schijnt dat Lukas eenige voorliefde heeft
voor het c e l i b a t air e leven — men wijst daarvoor op
14 : 20 ; 14 : 26 ; 18 : 29 ; 20 : 34, uitspraken die afwijken van
wat wij bij Mark. en Matth. vinden —, zoo stelt hij toch d e
v r o u w heel hoog. Hij alleen deelt ons het verhaal van Maria
en Martha mee 3 , en hij alleen noemt de vrouwen die Jezus van
Spitt a meent, dat Lukas, als hij spreekt van Jezus' werkzaamheid
in „Judea", 4 : 44, daarmee niet het Joodsche land in het algemeen,
maar het zuidelijk Judea in het bijzonder bedoelt.
2 Zie ook Matth.
6 : 27. Wij vertaalden hier „levensweg". Maar wanneer wij bedenken,
dat de lichaamslengte in de oudheid bij „ellen" werd geteld, zooals wij
dat doen bij „voeten", dan zouden we kunnen vertalen wie van u kan . . . .
aan zijne 1engte een voet (of een duim) toevoegen ? 8 Luk. 10 : 38-42
1
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hare goederen dienden 1. Hij laat het verhaal van Salome's dans
achterwege en legt de schuld van den moord op Johannes den.
Dooper meer op Herodes zelf dan op Herodias 2 . In de geboortegeschiedenis laat hij alle licht vallen op Elisabet en Maria.
Bij de voorstelling in den tempel treedt naast Simeon Anna op.
De jongeling te Nain was de zoon van een weduwe, en gevoelig
is de schildering, hoe hij aan Naar wordt weergegeven. En zoo
is er wel meer te noemen. Wat het geloofsleven betreft, is het
opmerkelijk dat Lukas meer dan de anderen nadruk legt op een
voortdurend b i d d e n. Bij hem alleen vinden wij drie gelijkenissen die daarop betrekking hebben 3 . Al het yolk is in 1 : 10
biddende, zoodat de komst van Christus zelf een antwoord is
op het gebed. Terwiji Jezus bidt 4, daalt de H. Geest op hem
neder. Ook 9: 18 spreekt alleen Lukas in dit verband over
Jezus' gebed. In 11 : 1 vragen de discipelen Jezus, nadat hij zelf
gebeden heeft. En v6eir de keuze der twaalven brengt Jezus den
geheelen nacht in gebed door 5 . Dit persoonlijke gebedsleven
kunnen wij de keerzijde noemen van het universalisme. Immers,
wanneer de genade van God gebonden is alleen aan geloof, los
van eenig verband met ras of yolk of stand of groep, dan wordt
het een zuiver persoonlijke zaak van innerlijke overgave. En
daarmee hangt weer samen, dat Lukas zooveel nadruk legt op
de vreugde over het heil. Bij hem alleen vinden wij de 1 o f
zangen van Maria, Zacharia, Simeon ; bij hem alleen den engelenzang ; bij hem acht maal dat God verheerlijkt wordt ; en aan
het slot : zij waren voortdurend in den tempel, 1 o v e n d e
God 6. - Geeft Mattheiis vooral licht van het verleden, Markus
van het heden, Lukas, die heenwijst naar de bekeering der heidenwereld, geeft vooral licht van de t o e k o m s t. Letten wij
op den persoon van Lukas, dan zien wij hem als een m a n
van ervaring, van ontwikkeling en beschaving,
een man in de kracht van zijn leven ; eenerzijds zeer actief van
aard, anderzijds ook zeer gevoelig hij gebruikt veel gevoelswoorden ; hij spreekt van de v r e u g de die daar is over een
zondaar die zich bekeert ; hij laat elke bladzijde tintelen van
vreugde. Past men de vier temperamenten op de evangelisten
toe, dan ziet men naast den phlegmatischen Mattheiis en den
sanguinischen Markus in Lukas den c h o 1 e r i c u s.
Karakteristiek van Johannes
Een geheel ander beeld toont ons het evangelie van J o h a nn e s. Het is, zooals wij zagen, niet te vergelijken met de drie
synoptische evangelien. In den regel wordt het beschouwd als
een opzettelijke aanvulling daarvan. In den laatsten tijd wordt
1 1 : 5 —8 ; 18 : 1-8 ; 18 : 9 —14
2 3 : 19 v.
8:
6 24 : 52 v.
6 : 12. Zie ook 21 : 36 ; 22 : 32 ; 23 : 34

1

4 3 : 21

5 Luk.
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de meening verdedigd, dat het de anderen heeft willen vervangen. Dit hangt samen met de algemeene opvatting die omtrent
het oudste Christendom en de Christusbeschouwing wordt
gehuldigd. Meer waarschijnlijk is het, dat de evangelist evenvoudig te boek stelde wat hij van het evangelie wist en verstond.
In elk geval is het heel moeilijk in het oudste Christendom te
plaatsen : het wijkt door de andere voorstelling van Jezus' prediking en de andere houding tegenover wet en eschatologie van
het Palestijnsche Christendom der eerste evangelien af. Maar
het wijkt evenzeer af van het meer Hellenistische der Paulinische gemeenten of van het Joodsch-Hellenistische, zooals wij
het vinden in den brief aan de Hebr. Bij de waardeering van dit
evangelie komt ook ter sprake de verhouding tot de Openbaring
van Johannes. Als dit geschrift uit denzelfden kring is voortgekomen, dan vervalt het argument dat aan de eschatologie is
ontleend ; dan is de Openb. een aanvulling van het evangelie.
Bij een nadere beschouwing blijkt ook de achtergrond sterk
Joodsch te zijn en het evangelie alleen uit Joodsche opvattingen
te verklaren. Wij molten misschien wel vaststellen, dat wij in
de synoptische evangelien meer oude traditie wat de woorden
van Jezus betreft, voor ons hebben dan bij Joh. Hier is alles meer
door den persoon van den schrijver zelf heengegaan 1. Dan doet
zich de vraag voor, of hij de bedoeling dan misschien ook gewijzigd heeft. Wij meenen : niet gewijzigd, wel uitgewerkt.
Daaruit volgt, dat we ook geen overwegend bezwaar hebben
dit evangelie toe te schrijven aan den „discipel, dien Jezus liefhad". Wie dit geweest is, is moeilijk te zeggen. De traditie zegt,
dat dit de apostel Johannes was, de zoon van Zebedeiis. Hiertegen pleit, dat het evangelie bijna alleen over Jeruzalem handelt,
zoodat er veel meer aanleiding is aan een Jeruzalemschen volger
van Jezus te denken, die den veel voorkomenden naam Johannes
droeg. Is de onderstelling omtrent de woonplaats van den evangelist juist, dan last zich daaruit het groote verschil met de drie
eerste evangelien voor een groot deel verklaren : het weglaten
van veel dat in Galilea had plaats gevonden, van genezing van
melaatschen en bezetenen die binnen de muren van Jeruzalem
niet geduld werden ; en daartegenover vermelding van wat
Jezus op de groote feesten te Jeruzalem had gezegd en gedaan ;
dat de evangelist met den hoogepriester bekend was, den naam
van den slaaf Malchus kende, van Nicodemus wist, anders opgezette redevoeringen van Jezus geeft.
Wat de karakteristiek van den evangelist betreft, van geboorte
wel Israeliet, is hij, als hij zich tot schrijven zet, reeds op hoogen
1 Een andere verklaring geeft Burney : joh. zou vooral geven de toespraken die tot de Joodsche leiders te Jeruzalem gericht waren. Zie
bl. 342.
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leeftijd gekomen en over alle nationaal verschil heen. Spreekt
hij van Joden, dan zijn daarmee bij na altijd tegenstanders van
Jezus bedoeld. 1. Bij hem valt het nationale en ook het tijdelijke
weg.Hetgaatgeheelomde innerlijke gemeenschap
metChristus,omde aanbidding van God in geest
en w a a r h e i d voor alien, overal, te alien tijde : daarom
wordt het ook wel het geest el ij k evangelie genoemd. Het
is niet een evangelie voor de toekomst, niet een uitzien naar het
wereld.eind.e en het wereldgericht. Dit staat veel meer op den
achtergrond dan bij Mark. en Luk. 2 Maar alle nadruk wordt
daarop gelegd, dat, wie in den Zoon gelooft, met God in gemeenschap is getreden, Gods kind genaamd mag worden 3 en daarom
reeds in dit aardsche bestaan het hoogere, het goddelijke, het
eeuwigheidsleven deelachtig is geworden 4 Om duidelijk te doen
uitkomen, dat het Joh. niet te doen is om het „eeuwige" leven
na den dood, maar om het god.delijk gemeenschapsleven bier
in dit bestaan, is in onze vertaling telkens, waar Joh. dit bedoelt,
gesproken van e e u w i g h e i d s l e v e n. Ook als wij letten
op wat Joh. 1 van het Woord gezegd wordt, kunnen wij spreken
van de k o s m i s c h e beteekenis van Christus ; d.w.z. zijn
wezen en zijn komst staat in verband niet met den enkelen
mensch, zelfs niet met de menschheid alleen, maar met den
geheelen „kosmos", de geheele „wereldorde". De mensch
krijgt door het geloof deel aan het nieuwe, door Christus
gebrachte leven. Is Matth, de apologeet, Mark. de verteller, Luk.
de geschiedschrijver, Johannes is de man van intuitie en c o n
t e m p l a t i e. Hij schrijft een eenvoudigen, rhythmischen stiji
met vele beelden maar zonder gelijkenissen. Het zijn vooral
de tegenstellingen van leven en dood, Licht en d.uisternis,waarheld en leugen, die telkens bij Joh. terugkeeren. In het eerste
gedeelte, hfdst. 1-12, staat het licht op den voorgrond. :
Jezus tegenover de wereld. In het tweede gedeelte, hfdst. 13-17,
is het de lief d e : Jezus tegenover de zijnen. Hij is dan ook
vooral als de apostel der liefde bekend. Indien wij evenwel
met een woord voorzichtig moeten zijn, dan met dit woord.
Hoevelen verbinden hieraan een zekere toegeeflijkheid, weekelijkheid, passiviteit. En dat alles is bij Joh. verre te zoeken. De
liefde van God is een liefde die tegen de zonde toornt en alleen
daardoor waarlijk liefde is : die toorn moet drijven tot Christus.
God heeft lief, omdat hij de wereld wil behouden. Maar dit
behoud is alleen mogelijk in Christus en dus voor hem die door
het geloof met Christus verbonden is en daardoor in een nieuwe
gemeenschap is getreden. Wie buiten die gemeenschap blijft,
blijft onder den toorn Gods 5 De Zoon komt niet om te ver.

.

.

Niet in Joh. 4 : 22 2 Het ontbreekt niet geheel. Zie o.a. 5 : 28 v.; 6 : 39 ;
6 :44; 6 :54; 12 :48 3 1 :12 4 3 : 16 ; 3 : 36 ; 17 :3 enz. 5 Joh.3 :36
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oordeelen, maar om te behouden. Wie niet gelooft, heeft daarin
zijn oordeel, want daardoor blijft hij in de duisternis en den.
dood 1. De tegenstanders van Jezus zullen in hun zonden sterven 2 want zij zijn kinderen des duivels 3 Dit is een liefde die
van alle zoetigheid gespeend is. Geeft dan Matth. inzonderheid
licht van het verleden, Mark. van het heden, Luk. van de toekomst, Johannes doet het van de e e u w i g h e i d. Voor hem
vallen verleden en toekomst als weg in het eeuwig heden. Zoo
treedt Johannes ons voor oogen als een o u d ma n, die met
de voile rust van het s c h o u w e n d e leven vervuld is, maar
niet van een lijdelijken aard ; integendeel, hoe diepzinnig, hoe
gevoelig, hoe rijk aan verbeelding, teeder van gemoed en beminnelijk van aard hij ook moge zijn, zijn lief de is actief
en vrij van alle weekelijkheid. Past men de vier
temperamenten op de evangelisten toe, dan zou men naast den
phlegmatischen Mattheiis, den sanguinischen Markus en den
cholerischen Lukas, Johannes den m e 1 a n c h o 1 i c u s moeten noemen. Doch dan moet van deze benaming alle „zwartgalligheid" en alle ziekelijkheid worden weggedacht. Het mag
alleen beteekenen : iemand van diep gevoel, bij wien de indrukken lang en sterk blijven nawerken, maar tegelijk iemand van
krachtige activiteit. Anderen verkiezen den naam „mysticus"
voor Johannes. Maar ook bier is gevaar voor groot misverstand.
Mystiek in den zin van oplossing van eigen persoonlijk leven in
het leven der godheid (— wat toch eigenlijk alleen mystiek mag
genoemd worden —) is zeer zeker bij Johannes niet te vinden.
Dat is heidensch en niet Christelijk. Ook bij Johannes is het te
doen niet om oplossing der persoonlijkheid maar om heiliging,
sterking, behoud der persoonlijkheid 4
.

,

.

DE HANDELINGEN DER APOSTELEN

Tot de z.g. historische boeken van het N.T. behoort ook
de H a n d. der A p o s t e 1 e n. Wij hebben er vroeger al op
gewezen, dat wij aan de boeken der oudheid niet denzelfden
maatstaf van nauwkeurigheid en volledigheid mogen aanleggen
als aan de moderne boeken over historie. Men had in de oudheid
een ander doe! : bij de Joden een stichtelijk, bij de Grieken een
aesthetisch doel. Daarnaar werd de stof bewerkt. Bij de Hand.
vinden wij beide doeleinden vereenigd : het is, wat dit betreft,
een tusschensoort-geschrift, zooals dat bij een Christen geworden Hellenist als Lukas was, verwacht kon worden. Van eenig
medisch spraakgebruik mogen we bij hem, volgens latere onderzoekingen, niet spreken. Wel werd het Grieksch zijner dagen
3 : 17-21 2 8 : 21, 24 3 8 : 44 4 Dit volgt uit woorden als 5 : 24,
28 v.; 6:39 v.; 6 :44; 8:34-36 ; 11 : 25 v.; 12;26; 13:34 v.;
14 : 23 ; 15 : 5-10 ; 15 : 15-17 ; 17 : 17-19 enz.
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voortreffelijk door hem gekend, maar er is in verschillende deelen toch ook Semietische invloed waar to nemen. Het is daarbij
opmerkelijk, dat in de eerste helft van Hand. veel meer Semietismen voorkomen dan in de tweede helft. De verklaring dat
Lukas in de eerste helft 1 meer de lokale kleur heeft weergegegeven, of dat hij hier Hand. van Petrus als bron gebruikt zou
hebben, voldoet niet, omdat er ook weer duidelijk onderscheid
is tusschen de verschillende gedeelten van deze eerste helft.
Veel Semietismen worden aangetroffen in de stukken, die over
Petrus handelen 2 weinig in die over de zeven armverzorgers
en de eerste zendingsreis 3 In de andere hoofdstukken is het
gebruik van Semietismen twijfelachtig. Men heeft daarom vermoed, dat Lukas in het eerste gedeelte een of meer Arameesche
bronnen tot zijn beschikking heeft gehad. Hfdst. 1 : lb-5 : 16
en 9 : 31-11 : 18 (het gedeelte over Petrus) zou dan vertaal.Grieksch zijn uit een Arameesche bron van 't zuidelijk dialekt.
Naast deze Palestijnsche bron zou er een Caesareesche traditie
zijn verwerkt en een Jeruzalemsch-Antiocheensche, terwijl in de
z.g. wij-stukken 4 dat zijn die gedeelten, waarin van „wij" en.
„ons" wordt gesproken, en die daarom wet stukken van een dagboek of althans van een reisverhaal van een ooggetuige zullen zijn
— en in sommige andere gedeelten echt Lukaansch materiaal is
verwerkt. Misschien kunnen de gegevens het best zoo worden
verklaard, dat Lukas verschillende bronnen heeft gebruikt, maar
deze nog niet goed had bewerkt en een onvoltooide schets heeft
achtergelaten. Dit zou verklaren, waarom het boek zoo plotseling, zoo abrupt eindigt 5 Doch de mogelijkheid is ook niet
uitgesloten, dat Lukas na zijn evangelie en dit boek der „Handelingen" een derde heeft willen schrijven b.v. over Petrus en
het levenseinde van Paulus ; zie beneden. De latere uitgevers
hebben Lukas' werk zonder ingrijpende veranderingen uitgegeven. In sommige handschriften zijn dikwijls zeer verhelderende opmerkingen door andere hand toegevoegd, deels van
iemand die in Klein-Azie of in Antiochie thuis was, deels van
anderen van verschillenden datum. Dit zou verklaren dat een
groep handschriften zoo afwijkt van de andere : wij hebben dit
verschijnsel boven reeds besproken 6 Ropes vermoedt, dat wij
hier de uitgave voor ons hebben van de oudste kanonvorming.
Wat den inhoud van Hand. betreft, wij zouden het kunnen
noemen „het boek van de wordende kerk", meer dan „Handelingen der Apostelen". De vertaling Handelingen v a n Apostelen is wat schoolmeesterachtig, maar daarin wordt uitgedrukt,
dat er maar van weinig apostelen inderdaad sprake is : hoofd,

.

.

.

1 : 1 b —5 : 16 ; 9 : 31-11 : 18 3 Hfdst. 6,
Hand. 1 1 b
: 35
Hfdst. 12-14 4 11 : 28 ? ; 16 : 8 ? ; 16 : 10-17 ; 20 : 5-15 ; 21 : 1-4 8 ;
b
Hand. 28 : 31 6 Zie bl. 320 v.
27 : 1-28 : 16.
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zakelijk in 't eerste deel van Petrus, in 't tweede deel van Paulus.
Daarbij treedt in den aanvang ook Johannes hier en daar als
zwijgend getuige op. Verder vervullen Stefanus, Filippus en
Barnabas nog een ondergeschikte rol. De opzet van het boek
zou doen vermoeden, dat Lukas naast de reizen van Paulus ook
nog de reizen van Petrus had willen beschrijven. Wij zouden dan
een driedeelig werk hebben gekregen : het evangelie (werkzaamheid van Jezus), het ontstaan der eerste gemeenten in Azie en
Griekenland tot Rome toe (werkzaamheid van Paulus), het
ontstaan der gemeenten te Alexandrie en in Egypte tot Rome
toe (werkzaamheid van Petrus). Maar dit zijn slechts vermoedens.
Zooals wij nil de Hand. bezitten, bepaalt zich de belangstelling
van den schrijver tot de gemeente te Jeruzalem, de uitbreiding
der gemeente in Judea en Samaria, den overgang tot de prediking in de heidenwereld (waarbij Antiochie op den voorgrond
treedt ; volgens Eusebius, den kerkhistoricus, was Lukas uit
Antiochie afkomstig 9, de gemeenten in de heidenwereld door
Paulus' werkzaamheid ontstaan. Zoo gezien, vormt de opdracht
van Jezus aan zijn discipelen in 1 : 8 het thema van dit boek.
Deze beschrijving wordt niet uit louter historische belangstelling gegeven. Er is een zekere apologetische strekking in : de
heidensche overheid wordt van schuld aan de vervolgingen
vrij gepleit ; het zijn de Joden die steeds weer tot vervolging
ophitsen ; het Christendom wordt ook daarmee voor de heidenen zoo aannemelijk mogelijk gemaakt. Als dit de strekking van
het boek is, kunnen wij ook begrijpen, dat er veel bijzonderheden, die we alleen uit Paulus' brieven kennen (b.v. de zware
strijd tegen de Judaistische dwaalleeraars in de jonge gemeenten
zelf, de moeilijkheden te Korinthe en de daarmee samenhangende
reizen van Paulus), en kwesties van zendingsmethode en dergelijken niet door Lukas behandeld zijn. Dat dit als een aanwijzing
zou moeten gelden, dat niet Lukas de schrijver der Hand. is,
kan niet worden toegegeven. Sommigen strekken de apologetische bedoeling zoo ver uit, dat zij in het geheele boek een verdedigingsrede zien, die voor Paulus in zijn proces te Rome zou
zijn opgesteld, om Burrus, Nero's minister van justitie, van
Paulus' onschuld te overtuigen. De bedoeling zou dan zijn aan
te toonen, dat de prediking van het Christendom niet bevordering van een nieuwe religie en dus een strafbaar feit zou zijn,
doch alleen een geoorloofde actie voor een Joodsche secte. Maar
hiervoor bevat het boek weer veel te veel, dat niet ter zake doet ;
en Burrus zal wel wat anders te doen hebben gehad dan zoo'n
De naam Lukas wisselt met Lukios of Lucius. Er is een vermoeden,
dat de Lucius van Hand. 13 : 1 onze Lukas kan geweest zijn. Deze
Lucius komt oorsponkelijk van Cyrene, waar een bekende medische school
bestond. Zoo kan hij daar „arts" geworden zijn.
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verhaal te lezen. Het zal een geschrift zijn geweest, dat voor een
breeden kring van heiden-Christelijke en heidensche lezers
bestemd was ter aanbeveling van het Christendom. Dat hierbij
de toestand der eerste Christenheid is geklealiseerd en door den
glans van het wonder omgeven, is maar voor een klein deel toe
te geven : de toestand der eerste gemeente (misschien ook de
geschiedenis van het taalwonder of hoorwonder in Hfdst. 2), en
de getallen van hen die tot geloof kwamen zijn wel niet geheel
historisch. Over de vele teekenen en wonderen die er geschiedden, zal men verschillend oordeelen, al naar dat men rekening
houdt met de kracht van de geloofsopwekking en de emotionaliteit van het yolk, of nuchter op zijn studeerkamer een kritisch
gericht geloof beoefent.
DE BRIEVEN VAN PAULUS

Over de brieven willen wij kort zijn. In een volgend hoofdstuk
willen wij den persoon van Paulus en den inhoud zijner prediking schetsen.
De volgorde waarin de brieven staan, heeft niets te maken
met hun dateering of hun belangrijkheid. Het is waarschijnlijk
alleen om de lengte, dat Rom. en I en II Kor. vooraan staan.
Het kan ook zijn om de belangrijkheid van de gemeenten te
Rome en Korinthe. In het midden der vorige eeuw hoorde het
tot de gangbare kritische opvatting, om alleen te spreken van
de vier hoofdbrieven als zuiver Paulinisch. De radicale richting
van Loman, Steck, Van Manen e.a. ontzegde alle brieven
aan Paulus. Tegenwoordig wordt wel algemeen erkend, dat de
brief aan de Hebr. niet van Paulus afkomstig en dat de oorsprong
der brieven aan TimOtheiis en Titus minstens twijfelachtig is.
Maar van de andere brieven die op Paulus' naam staan, wordt
door steeds meerderen aangenomen, dat die ook inderdaad van
Paulus afkomstig zijn. Het meest werden betwijfeld de brief aan
de Efeziers en de tweede brief aan de Thessalonicensen. De
moeilijkheid zit hier vooral daarin, dat de brief aan Ef. zoo nauw
aan dien aan Kol. verwant is, ten deele dezelfde stof behandelt ;
en dat de verhouding van II Thess. tot I Thess. niet helder is.
Men heeft in Ef. ook geheel ten onrechte een brief gezien, die
over het kerkbegrip handelt, wat bij Paulus, die de wederkomst
des Heeren aanstaande achtte, niet te plaatsen zou zijn. Bij goede
exegese, ook van die plaatsen waar over apostelen en profeten
wordt gehandeld (-- de apostelen zijn hier tijdgenooten en niet
voorgangers van den schrijver —), vervallen de bezwaren. Vgl.
voor het volgende de kaartjes.

Galaten
De brief aan de Galaten is misschien de oudste van de nog
1

Hand. 2 : 44 v. ; 4 : 32 v. vergeleken met 5 : 4.
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bestaande brieven van Paulus : dat hij er veel meer geschrever
zal hebben, is of te leiden uit wat hij zegt over de dagelijksche
zorg voor al zijn gemeenten 1 en de toespelingen die hij maald
op voor ons verloren gegane brieven 2 . Gal. is gericht tot de
gemeenten in zuid-Galatie (Antiochie, Iconium, Lystra, Derbe),
misschien op de tweede reis te Troas geschreven, of nog vroeger
toen Paulus naar het Apostelconvent te Jeruzalem 3 op reis ging,
De brief keert zich met kracht tegen de Judaistische dwaalleeraarE
die de jonge gemeenten hebben verleid om de Mozaische wet
te onderhouden, alsof dit noodig was ter zaligheid 4. Zij hebben
daarbij het apostelambt van Paulus in twijfel gesteld. Daarom
begint de Apostel dit eerst te verdedigen. Dan geeft hij kort den
inhoud dier prediking aan : niet de wet, maar het geloof is voor,
waarde tot zaligheid. Ten slotte geeft hij de toepassing van die
prediking : Christus heeft ons vrij gemaakt, opdat wij vrij zou,
den blijven ; staat dan vast, en laat u niet wederom in een jut
van slavernij spannen 5 . Die vrijheid wordt dan nader door den
Apostel omschreven als een vrijheid van de wet en niet een
vrijheid om te zondigen.
I en II Thessalonicensen
De brieven aan de Thesssalonicensen, uit Korinthe geschre•
yen aan de kortgeleden gestichte gemeente te Thessalonica,
omstr. het jaar 50, op de tweede reis, behandelen hoofdzake.
lijk enkele moeilijkheden die in de jonge gemeente gerezen wa•
ren. Blijkbaar heeft Paulus in zijn mondelinge prediking op de
spoedige wederkomst van Christus gewezen. Intusschen zijn eY
sommige gemeenteleden ontslapen : zullen die nu geen deel aan
Christus' rijk hebben ? De Apostel wijst er op, dat zij de no
levenden door hun opstanding uit de dooden zelfs voor zullen
zijn : de lezers behoeven niet te treuren als degenen die geene
hoop, d.w.z. geen verwachting van Christus' wederkomst,
bezitten. Waarschijnlijk heeft de verwachting van de spoedige
wederkomst des Heeren sommige emotioneele naturen er toe
gebracht, nu alle werk maar te staken en op het einde te wach.
ten. Dit is een verschijnsel, dat herhaaldelijk bij minder ont•
wikkelden valt waar te nemen. Zij worden door den Apostel
terecht gewezen. En in den tweeden brief spreekt hij nog nadei
over de gebeurtenissen (o.a. over werkzaamheid van den zoon
II Kor. 11 : 28 2 I Kor. 5 : 9 vv. ; II Kor. 2 : 9 ; 7 : 8 en 9. Kol,
4 : 16 spreekt van een brief aan Laodicea ; dit zou de brief kunnen zijn,
dien wij kennen als gericht aan Efeze. 8 Hand. 15 4 Dit zou gehee]
passen in de omstandigheden, waarvan Hand. 15 : 1 en 2 verhaalt. Hiei
is sprake van een heftigen strijd. Ook de Loon van Gal. 1 (waar
niet, zooals in andere brieven, God dankt voor het geloof zijner lezers;
is heftig, b.v. vs. 6-9 en de dubbele vervloeking daar uitgesproken,
Gal. 5 : 1
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des verderfs, den tegenstander, d.i. den Anti-Christ), die aan
Christus' wederkomst zullen voorafgaan. Bij dit onderricht zijn
vermaningen gevoegd, die voor 't jonge Christelijk gemeenteleven van belang zijn. Hiertoe is vooral te rekenen de waarschuwing tegen ontuchtzonden en ontheiliging van het huwelijkl.
Juist op dit terrein liggen in het „natuurlijke", heidensche leven
steeds de grootste moeilijkheden.
I en II Korinthiers
De volgende brieven zijn geschreven op de derde reis ; van
Efeze uit de beide brieven aan de Korinthiers. Uit den inhoud
dezer brieven laat zich het volgende afleiden, dat in de Hand.
niet wordt medegedeeld, maar toch ook niet met het daar verhaalde in strijd is. Tijdens het vrij lange verblijf van Paulus
te Efeze (zooals wij bl. 257, zagen, kunnen wij dat stellen in de
jaren 51 tot 54) is hem een en ander van de gemeente te Korinthe
ter oore gekomen. Hij heeft haar naar aanleiding daarvan een
brief geschreven 2 (die voor ons verloren is geraakt). Waarschijnlijk met het antwoord der gemeente op dat schrijven komen Stefanas, Fortunatus en Achaicus 3 bij Paulus in Efeze. In dat meegebrachte antwoord zijn verschillende vragen gesteld (o.a. over
het eten van afgodenoffers en over de Geesteswerkingen in de
gemeente), waarop Paulus wil antwoorden. Bovendien hebben
huisgenooten van Chloe 4 over de partijschappen in Korinthe
gesproken. Daarbij zijn allerlei andere misstanden den Apostel
ter oore gekomen, als dat een gemeentelid getrouwd is met de
vrouw van zijn (waarschijnlijk wel overleden) vader, wat als
bloedschande gold ; dat gemeenteleden geschillen brengen voor
heidensche rechters ; dat men bij de avondmaalsviering zich
dikwijls wanordelijk en onwaardig gedraagt ; dat er vrouwen in
de godsdienstoefening komen met ongedekten hoofde, en dat zij
zich ook wel door de glossolalie laten vervoeren tot onstichtelijke samenkomsten ; dat er zijn die de opstanding der dooden
ontkennen. Dit alles samen doet Paulus den uitvoerigen brief
schrijven, dien wij als den eersten brief aan de Korinthiers in
onzen Bijbel hebben. Het is een echte brief, waarin de onderwerpen los aaneen geregen zijn. Vooral de partijschappen worden uitvoerig door den Apostel bestreden. Maar blijkbaar heeft
hij hiermede een gevoelige plek in het gemeenteleven aangeraakt
en zijn er, die hem dit zeer ten kwade duiden. TimOtheiis, die
den brief wel heeft overgebracht 5 vermag ze niet tot kalmte te
brengen. Hij keert naar Efeze terug, om Paulus verslag te doen
van zijn bevindingen. En nu besluit de Apostel zelf naar Korinthe
,

Zoo is I Thess. 4 2-8 als een waarschuwing tegen onzedelijkheid
en echtbreuk te beschouwen. Niet over onzuiver winstbejag wordt her
2 I Kor. 5 : 9 8 I Kor. 16 : 17 4 1 : 11
gesproken.
4 : 16, 16 : 1
1

Inleiding tot den Bijbel II
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te reizen en te trachten, in de gemeente de orde en rust te herstellen. Maar dit wordt een jammerlijke mislukking. Hij wordt
zwaar beleedigd en er vallen scherpe woorden 1. Dan keert
Paulus naar Efeze terug en schrijft uit groote benauwenis en
beklemming des harten onder vele tranen een zeer krassen
brief en geeft dien aan Titus mee 2 Niet zonder zorg wacht hij
de uitwerking daarvan af. Maar intusschen is de toestand in
Efeze onhoudbaar geworden. Hand. 19 verhaalt ons van het
oproer, dat Demetrius tegen Paulus heeft weten te verwekken.
Waarschijnlijk is tengevolge daarvan een aanslag op hem gepleegd, die hem tot op den rand van het graf heeft gebracht,
zoodat hij niet anders dacht dan dat het nu met hem gedaan zou
zijn 3 Maar tegen verwachting werd hij nog uitgered en wist
hij naar Troas te ontkomen. Hier vond hij een geopend oor
voor zijn evangelieprediking, maar hij had geen rust, eer hij Titus
had ontmoet met berichten uit Korinthe. Hij nam daarom weer
afscheid van Troas en stak naar Macedonia over 4 waar Titus
hem eindelijk aantrof en de meest geruststellende berichten over
de Korinthische gemeente kon brengen 5 De gemeenteleden
hadden hun ongelijk ingezien en erkend. De scherpe brief had
doel getroffen. En nu zet Paulus zich weer tot dicteeren en laat
den brief schrijven dien wij als tweeden brief aan de Korinthiers
in den bijbel hebben. Hierin bespreekt hij uitvoerig zijn verhouding tot de Korinthische gemeente en naar aanleiding daarvan
weidt hij uit over het lijden en de volharding van den apostel,
over zijn strijd en zijn overwinning in de kracht Gods. En dan
kondigt hij zijn komst aan, waarbij hij een inzameling hoopt
te houden voor de arme Christenen te Jeruzalem. Dit onderwerp wordt tweemaal behandeld. Is hier misschien een fragment uit een anderen brief ingevoegd ? Eigenaardig doen ook de
daarop volgende hoofdstukken aan (10-13), waarin de Apostel
ingaat op de beschuldiging van lafheid en zwakheid en betoogt,
dat Korinthe tot het terrein van zijn werkzaamheid behoort en
hij daar zijn gezag als apostel kan laten gelden. Dit, evenals
hetgeen daarop nog volgt over den roem dien hij mag hebben,
en het gezag dat hem toekomt tegenover anderen die als zoo voortreffelijke apostelen worden geeerd, doet in dit verband vreemd
aan. Het is moeilijk te ontkennen, dat na de verzoenende woorden van 7 : 5-16 en de opwekking om gelden terzijde te leggen voor de arme geloofsgenooten in het Joodsche land, die aanval en die verdediging niet door ons verwacht was, en dat dit
gedeelte een geheel anderen toon doet hooren. Er is daarom wet
wat voor het vermoeden te zeggen, dat wij in Hfdst. 10-13 een
fragment voor ons hebben van den verloren geraakten scherpen
.

.

,

.

1
4

II Kor. 2 : 1 v. ; 2 : 5-11 ; 10 : 1
II Kor. 2 : 12 v. b 7 : 13, 16

2 2 :3 en 4 ; 2 : 12 3 1 : 8.-41
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brief, dien Titus naar Korinthe heeft gebracht. Hie egen is het
bezwaar ingebracht, dat wat wij bier vinden zoo wei g past op
het concrete geval van beleediging, en er in Hfdst. 1-7 een toespelingen op Hfdst. 10-13 te vinden zijn. Als het een f r a gment is van dien scherpen brief, dan is dit bezwaar niet zoo
sterk. Toch heeft het anderen er toe geleid, te vermoeden dat
Hfdst. 10-13 behoort tot een lateren brief. Na de verzoening
en de aanbeveling van de collecte zouden er nog weer krachtige
pogingen door sommige Judaisten zijn gedaan, om Paulus er
uit te werken, door hem verdacht te maken, ook in zake de
geldinzameling (waarop 12 : 16-18 dan zou doelen). Daarop
zou de Apostel dan nog een brief hebben geschreven, waarvan
een gedeelte in II Kor. 10-13 voor ons bewaard is gebleven.
In elk geval is het niet waarschijnlijk, dat deze hoofdstukken
een deel van den verzoenenden brief hebben uitgemaakt. Daar
ook de dubbele behandeling van de collecteaangelegenheid
vreemd aandoet, is er inderdaad veel voor het vermoeden te
zeggen, dat wij in II Kor. meer een verzameling van brieffragmenten voor ons hebben, dan een door Paulus aldus opgestelden brief. Het is een der moeilijkste brieven, ook voor de
vertaling, omdat hij zoo persoonlijk is en zooveel toespelingen
bevat op voor .ons onbekende verhoudingen en toestanden.
De gevangenschapsbrieven : Ef., Filp., Kol., en Film.
Uit den tijd dat Paulus te Efeze verblijf hield, zijn waarschijnlijk ook de gevangenschapsbrieven afkomstig : Ef., Filp., Kol.
en Film. (de brieven aan de Efeziers, Filippensen, Kolossensen
en Filemon). Nog tot voor kort werden zij geplaatst Of alle tijdens Paulus' gevangenschap te Rome of gedeeltelijk te Rome,
gedeeltelijk te Cesarea. Men stelde nl. de gevangenschap van
Paulus, waarvan in deze brieven sprake is, gelijk aan zijn gevangenschap aan het einde van zijn leven. Hiertoe gaf vooral Filp.
aanleiding, omdat bier gesproken wordt van het praetorium
en van hen die tot het huis des keizers behooren 2 Men meende,
dat dit duidelijk op Rome wees. Maar het is bekend, dat in de
hoofdsteden der Romeinsche provincies ook 't stadhouderlijk
paleis praetorium beet 3 en bijzonder te Efeze, waar keizerlijke
domeinen en ander keizerlijk bezit te beheeren was, woonden
een groot getal vrijgelatenen en slaven, die als ondergeschikten
dienst deden bij dat beheer, en die dan ook aangeduid werden
als : zij die tot het huis des keizers behooren. In verschillende
inscripties en grafschriften te Efeze zijn zij vermeld gevonden.
Die aanduidingen behoeven dus niet op Rome te wijzen. Daarentegen is hetgeen er van het proces van Paulus gezegd wordt 4
.

;

,

2 4 : 22 3 Matth. 27 : 27 ; Mark. 15 : 16 ; Joh. 18 : 28,
1 Filp. 1 : 13
33 ; 19 : 9 en Hand. 23 : 35 bewijzen dat voor het N.T. 4 Filp. 1 : 12-26
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weinig toepasselijk op zijn verblijf te Rome. Volgens 2 : 25-30
bevindt Paulus zich, als hij dezen brief schrijft, op een plaats,
waar vandaan het niet al te ver kan zijn om naar Filippi te reizen.
Want blijkbaar zijn er herhaaldelijk berichten gewisseld tusschen
Filippi en de plaats waar Paulus zich bevindt. En daar het bekend
is, dat Paulus meermalen in gevangenschap heeft verkeerd 1,
is er geen reden alleen aan Cesarea of Rome te denken. Integendeel, veel meer is te zeggen voor een plaats dichter in de nabijheid van Filippi. En dan is Efeze, waar Paulus zoo lang gewerkt
heeft, wet het meest waarschijnlijk. Hij heeft hier dan door
bemiddeling van Epaphroditus van de gemeente te Filippi ondersteuning genoten. Daarvoor dankt hij in dezen brief, tervvig hij
daaraan beschouwingen over zijn toestand, den mogelijken
afloop van het proces, en vermaningen voor de gemeente vastknoopt.
Een eenigszins gelijk argument pleit er voor, om ook den brief
aan Filemon uit Efeze geschreven te achten. Een slaaf, Onesimus
(— de naam beteekent „nuttig", vandaar in vers 11 de opmerking van Paulus, die telkens woordspelingen maakt 2 is
van zijn meester weggeloopen naar een andere stad, waar hij
opgespoord, gevangen gezet en door Paulus, zijn medegevangene,
tot Christus gebracht is. Nu wordt hij naar zijn meester, die
blijkbaar ook een Christen was, teruggebracht.
Paulus geeft deze brief mee, om Filemon en de gemeente te
zijnen huize te verzoeken in Onesimus een broeder te zien. Uit
het oogpunt van sociale verhoudingen een uiterst merkwaardig
schrijven. Paulus polemiseert niet tegen het instituut van
slavernij, waarop de heele antieke maatschappij gebouwd
was. Een ieder blijve in den staat, waarin hij bij zijn Christen
worden verkeert 3 Maar Christenen moeten elkander als broeders beschouwen. Hierdoor wordt de hardheid der slavernij
weggenomen. En ten slotte ligt in dit beginsel de opheffing der
slavernij, die den mensch als „zaak" en niet als „persoon"
beschouwt en dus de broederverhouding niet toelaat. Maar
wij stelden de vraag : van waar is dit schrijven uitgegaan ? Blijk.
baar wonen Onesimus en Filemon in Kolosse (Archippus in
Film. vs. 2 wordt ook genoemd Kol. 4 : 17, Onesimus ook
Kol. 4 : 9). Ook reist Onesimus in gezelschap van Tychicus, die
den brief aan de Kolossensen overbrengt 4 Degenen van wie in
Film. vs. 24 de groeten worden overgebracht, zijn in hoofdzaak
dezelfden als Kol. 4 : 11 noemt. Nu ligt het toch voor de hand,
.

.

Zie b.v. II Kor. 11 :23
2 Men vindt een dergelijke woordspeling
in Filp. 4 :2 : Synzygus is „makker". Waarschijnlijk hebben wij hier
een eigennaam voor ons. Het kan ook zijn, dat Paulus alleen een woordspeling maakt met Syntyche en 't Grieksche woord voor „makker".
3 I Kor. 7: 19.-24
4 Kol. 4: 7-9
1
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dat een slaaf, die uit Kolosse wegloopt, zich naar de groote havenstad (Efeze) in de buurt begeeft en dair wordt opgespoord en
vandaar wordt teruggezonden. Dat Onesimus geheel naar Cesarea of Rome zou zijn gevlucht en van daar door Paulus teruggestuurd, is veel minder waarschijnlijk.
Is dit juist dan moeten ook de brieven aan de Kolossensen en
Efeziers van Efeze uit geschreven zijn. Want Kol. hangt, zooals
wij reeds opmerkten, nauw met Film. samen en Ef. is nauw verwant met Kol. Wij moeten dan onderstellen, dat Paulus een
tijdlang in Efeze gevangen heeft gezeten en van daar uit de „gevangenschapsbrieven" heeft geschreven. Dat men uit het achterland van Asia boden naar de hoofdstad Efeze zendt, om Paulus
te bezoeken en te raadplegen, is ook meer aannemelijk, dan dat
arme gemeenten naar Cesarea of Rome hun boden zenden.
Te Kolosse is een gemeente, die niet door Paulus zelf (2 : 1)
maar door zijn leerling Epafras, een geboren Kolosser (1 : 7 ;
4 : 12), gesticht is. Hieruit kunnen wij misschien iets van Paulus' zendingsmethode afleiden. Hij werkt in de hoofdplaatsen,
maakt daar bekeerlingen ook uit de omgeving. En dezen gaan
naar hun eigen woonplaatsen terug en vormen daar weer nieuwe
gemeenten. Zoo is te verklaren, dat Paulus b.v. in 1 Thess. 1 : 8
de Thessalonicensen prijst, omdat van hen de klank van des
Heeren woord zich heeft voortgeplant naar „alle plaatsen".
Epafras dan is bij Paulus gekomen, die te Efeze in gevangenschap verkeert, en heeft allerlei van de gemeente te Kolosse
verteld, inzonderheid over het binnendringen van een dwaalleer, waartegen Paulus in zijn schrijven ernstig waarschuwt. Uit
hetgeen hij hier zegt, mogen wij afleiden dat het een JoodschGnostieke secte was, die de gemeente van het zuivere Evangelie
trachtte of te brengen.
Boven hebben wij reeds opgemerkt 1, dat in die omgeving
een belangrijke Joodsche bevolking moet geweest zijn sedert
het begin van de tweede eeuw voor Chr. In den tijd van Paulus
schat men het getal volwassen Joodsche mannen in deze streek
op niet minder dan elf duizend. Op Joodschen invloed is terug
te brengen de eisch dat men de besnijdenis en heilige dagen, sabbatten en nieuwe maanfeesten moet onderhouden 2 Maar daarmee zijn heidensche voorstellingen verbonden van ascetischen
en mystischen aard 3 En ook engelen-vereering 4 Dit is wel is
waar Hellenistisch, maar kan ook heel licht bij de Joodsche
engelenvoorstellingen aansluiting gevonden hebben.
.

.

.

Lie bl. 211 2 Kol. 2 : 11-13, 16 3 2 : 20-23 ; 2 : 18. 2 : 18 is heel
moeilijk to vertalen. Wij lezen er in een neiging tot ascese (zelfverzaking, in den regel in gunstigen zin), tot engelen-vereering, tot visioenen,
gezichten waarmee men zich bezig houdt ; (anderen vert. „waarin men
zich laat inwijden", maar dit komt mij zeer gewrongen voor, al is het
hier gebruikte woord gangbaar in de mysterie-godsdiensten). 4 2 : 8, 18
1
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In dit verband moeten wij wijzen op het woord dat we met
„wereldgeesten" hebben weergegeven 1. Het Grieksche woord
beteekent allereerst de in gelid of rangorde staande letters van
het alfabet. Als zoodanig is de overgang gemakkelijk tot de beteekenis van elementen waaruit iets is opgebouwd, of beginselen
die aan iets ten grondslag liggen, zooals ook wij wel spreken van
het abc of de grondbeginselen van een of andere wetenschap.
Zoo kan het ook worden de elementen, waaruit de wereld is
opgebouwd. En daar men oudtijds (zooals ook heden ten dage
nog bij de natuurvolken) de „dingen" personifieerde, werden
die wereldelementen gedacht als geestelijke wezens, waarmee
men als geheimzinnige machten rekening moet houden of die
men zelfs vereeren moet. De beteekenis van wereldgeesten
m o et het woord haast wel hebben in Kol. 2 : 8. Het mag in
Gal. 4 en Kol. 2 : 20 twijfelachtig lijken, of bier beter te vertalen
zou zijn : de grondbeginselen. Maar als wij letten op de sterke
neiging van die dagen, om geesten en demonen te vereeren,
en de algemeene neiging bij niet-critisch geschoolde volken om
de „dingen" te personifieeren, dan is toch de vertaling „wereldgeesten" 't meest waarschijnlijke. Bij de latere kerkvaders is de
astrologische beteekenis van het woord („hemellichaam", als
te vereeren wezen bij de heidenen) zeer algemeen. Zoo komt het
ook bij de Apologeten voor. Maar hierbij moet de Alexandrijnsche invloed als overheerschend aangenomen worden. In KleinAzle was in dezen tijd de astrologie nog niet zoo sterk ontwikkeld. Hier beteekent het woord meer in het algemeen geesten
of demonen. Eigenaardig is het, dat in het latere Grieksch de
astrologische beteekenis ook geheel verdwenen is en het woord
daar ook alleen een demonologische beteekenis heeft. Bij Paulus is het ook niet astrologisch te nemen, maar in den zin van
wereldgeesten of in het algemeen demonen. Het is ook uit Kol.
1 : 13-20 of te leiden, dat er in Kolosse een neiging bestond,
om de engelen te stellen boven Christus 2
Nu ontkent Paulus het bestaan van engelen en demonen niet.
Integendeel, hij houdt zelf daarmede ernstig rekening. Maar
dit is de blijde boodschap : Christus is ver boven alle geestelijke
machten verheven ; in hem woont de volheid Gods (— een
uitdrukking gaarne door de gnostieken gebruikt, en bier blijkbaar aan hen ontleend —) in voile werkelijkheid 3 En daarom
moet men zich aan hem houden en door zijn Geest laten besturen : „clan zult gij een den Heer waardig leven leiden en zoo hem
.

.

1 Kol. 2 : 8, 20 ; ook Gal. 4 : 3, 9
2 Ook Kol. 2 ; 18 spreekt van engelen-vereering. Da'; Paulus, als dit bedoeld was, er krachtiger tegen zou
polemiseeren, is niet toe te geven. Immers, de heele brief, vooral ook
3 Kol. 1 : 19 ; 2 : 9. „Lichame1 : 13-23, is daartegen een protest.
lijk" is hier wel beter te vertalen met „in volle werkelijkheid", zooals
ook 2 : 17.
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in alles behagen" 1. Tegenover de ascetische levensleer van
raak-niet, smaak-niet en roer-niet-aan stelt Paulus dan het dagelijksch leven in het licht van het evangelie, dat een nieuw leven
brengt en eischt, en ook voor het huisgezin van de grootste beteekenis is 2 Hij besluit den brief met een en ander over de brengers
daarvan te zeggen en groeten over te brengen van verschillende
personen die zich bij hem bevinden.
Nauw met den brief aan de Kolossensen verwant is de brief
die bekend staat als de brief aan de Efeziers. Het laatste gedeelte,
dat handelt over het evangelie en het dagelijksch leven, is geheel
parallel aan het tweede gedeelte van Kol. Maar de bestrijding
van de dwaalleer ontbreekt. Daardoor mist deze brief het bijzondere, dat de Kol. kenmerkt, en is het veel meer een algemeen
gehouden schrijven. Het handelt niet, zooals wel gezegd is, over
de kerk als organisatie (wat ook in Paulus' leven en zijn eschatologische verwachting moeilijk te plaatsen zou zijn), maar
over Christus als hoofd der gemeente of kerk, verheven boven
alle engelenhoogheid en macht en kracht en heerschappij (altemaal aanduidingen voor hemelwezens). En daarop volgt dan een
uiteenzetting van het apostolisch evangelie, dat zijn kracht betoont in een praktische toepassing daarvan in het dagelijksch
leven ; hierbij voegt Paulus een aanbeveling van de voile wapenrusting Gods.
Dat de brief zoo algemeen gehouden is en niet de minste toespeling maakt op een persoonlijken band met de lezers heeft
sterk do en twijfelen aan de echtheid van den brief : juist in
Efeze heeft Paulus langer dan in eenige andere plaats gewerkt.
Men zou in een schrijven aan de Efeziers daarom een bijzonder
hartelijken en persoonlijken toon verwachten. Maar volgens de
oudste handschriften ontbreekt in 1 : 1 de aanduiding „te Efeze".
Ook bij oude kerkelijke schrijvers als Tertullianus heeft die
aanduiding ontbroken. De moeilijkheid wordt voldoende opgelost, als wij aannemen, dat wij bier een rondschrijven voor ons
hebben aan een aantal gemeenten in Asia, die niet door Paulus
zelf gesticht zijn. De brief zou ten slotte in Efeze terecht gekomen
en daar overgeschreven zijn als een brief aan de gemeente te
Efeze gericht. Ook is het mogelijk, dat wij bier den brief aan
Laodicea voor ons hebben — zoo noemt hem althans ook
Marcion — waarvan in Kol. 4 : 16 sprake is. Omdat die gemeente
later een slechten naam had 3 zou de naam zijn weggelaten en
daarna in sommige handschriften door den naam Efeze vervangen
zijn. Wij moeten dan aannemen, dat Paulus als gevangene te
Efeze in de Joodsch-gnostieke dwaalleer een aanleiding vond,
om naar Kolosse te schrijven ; maar dat hij, wetende of vermoedende, dat deze dwaalleer ook buiten Kolosse gemakkelijk ingang
.

,

1

1: 10

2 3 : 5 —4 : 6

3 Openb. 3 : 14-16
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vond, daarmee nu verbond een meer algemeen schrijven aan
Laodicea (of de andere gemeenten in de buurt). Beide brieven
werden door denzelfden persoon ter plaatse gebracht, n.l. door
Tychicus ; hij wordt naar Kolosse door Onesimus vergezeld.
Brief aan de Romeinen
Bij de bespreking van de brieven aan de Korinthiers zagen
wij, hoe Paulus, na aan doodsgevaar ontsnapt te zijn, uit Efeze
vertrok, over Troas naar Macedonia reisde en hier zijn komst
in Korinthe voorbereidde. Volgens Hand. 20 : 2 v. heeft hij
drie maanden in Griekenland of Achaje, waarvan Korinthe de
hoofdstad was, doorgebracht. Het is blijkbaar gedurende dit
verblijf in Korinthe, dat hij den brief aan de Romeinen heeft
geschreven. Uit Hfdst. 15 : 19-29 volgt, dat Paulus op het punt
stond uit Korinthe te vertrekken. Dat moet geweest zijn kort
voor het Paaschfeest van het jaar 55 2 Voor zijn besef had hij in
het oosten zijn taak volbracht. Hij wil nu over Rome naar
Spanje reizen. Om zijn komst te Rome aan te kondigen en voor
te bereiden, schrijft hij dezen brief.
Hoe de gemeente te Rome is ontstaan, weten wij niet. Paulus
was er nog nooit geweest 3 Petrus is ook de stichter niet geweest,
en evenmin was hij in dezen tijd te Rome aanwezig, want zijn
naam wordt door Paulus niet genoemd. Ook in Hand. 28 is
van hem geen sprake. Wij tasten omtrent den oorsprong en
den toestand dier gemeente in het duister 4 Zij zal grootendeels
uit heiden-Christenen hebben bestaan 5 maar uit den brief is
of te leiden dat ook een belangrijk deel door Joden-Christenen
werd gevormd. Paulus is van de toestanden in de gemeente wel
eenigszins op de hoogte, anders kon hij 14 : 1-15 : 7 niet schrijven. Dit is geen wonder bij het levendig verkeer, dat er in die
dagen bestond. Volgens Hand. 18 : 1-3 waren Aquila en Priscilla (in 't jaar 49) uit Rome verdreven en heeft Paulus te Korinthe bij hen ingewoond. Keizer Claudius had de Joden uit Rome
gebannen. Of ook daarin voor Paulus aanleiding bestond, in zijn
brief uitvoerig de verhouding van Christendom en Jodendom
uiteen te zetten ? Eenerzijds wijst hij op de verwantschap met
het Jodendom. Anderzijds maakt hij duidelijk, dat Jood en heiden
beiden zondig zijn en beiden de genade van God in Christus
noodig hebben : het evangelie is een kracht Gods voor een iegelijk die gelooft, hij zij Jood of heiden. Dat is de hoofdgedachte
van Hfdst. 1-8. Dan behandelt Paulus in Hfdst. 9-11 de
plaats van Israel in het heilsplan Gods : hun verwerping is niet
in strijd met Gods beloften of Gods gerechtigheid, maar is aan
.
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Ef. 6 : 21 v. en Kol. 4 : 7-9
2 Hand. 20 :6
3 Rom. 1 :8.--15
Het allereerste begin kunnen wij waarschijnlijk vinden in Hand. 2 : 9
Zie bl. 286 v. b Rom. 1 : 5 en 6.
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hen zelf te wijten. Maar die verwerping is niet in alien deele en
niet voor altijd : genade voor alle volken is het einddoel Gods
en daarin zal ook Israel deelen. Wie het geheele betoog van Paulus in Rom. 9-11 leest, zal moeten erkennen, dat hij hier niet
spreekt van een individueele praedestinatie ten leven of ten
doode. Dit ligt zoo ver van zijn gedachtengang verwijderd,
dat hij ten slotte de gedeeltelijke verharding van Israel beschouwt
als een tijdelijken toestand, „totdat het voile getal der heidenen
zal zijn ingegaan ; en op die wijze zal geheel Israel behouden
worden" 1. God heeft hen alien onder de ongehoorzaamheid
besloten, opdat hij zich over alien zou kunnen ontfermen 2
Deze gedachte dringt hem tot een der meest treffendelofprijzingen
van God, die we van hem bezitten 3. Die genade moet dan
brengen tot een nieuw leven. Dit nieuwe leven is niet anders dan
de vervulling der wet 4
Of het laatste hoofdstuk, het zestiende hoofdstuk, dat een
aanbevelingsschrijven is voor de „diakones" Febe, wel aan de
gemeente te Rome is gericht geweest, moet betwijfeld worden.
In 15 : 32 vinden wij reeds een slot van den brief, al ontbreken
daar groetenissen en aanwijzingen omtrent de overbrengers van
den brief. Misschien is dit mede aanleiding geworden, dat Hfdst.
16 hier toegevoegd is. Er moet een kleine volksverhuizing hebben plaats gevonden, als alien die hier gegroet worden en persoonlijk aan Paulus bekend waren, ten deele zeer nauw met hem
hadden samengewerkt thans te Rome woonden. De waarschuwing in vers 17-19 past ook niet in de verhouding, waarin
Paulus tot Rome stond. Wij zullen veeleer moeten denken,
dat dit laatste hoofdstuk gericht is geweest aan een gemeente,
waarmee Paulus zeer nauw verbonden is geweest ; misschien
wel Efeze. Dat wij niet weten, hoe dit hoofdstuk met den brief
aan de Romeinen verbonden is geworden, is geen bewijs, dat
het daarom bij Bien brief behoort. Het vermoeden is geopperd,
dat Paulus te Korinthe den brief aan de Romeinen schreef en
tevens Febe aanbeval bij de gemeente te Efeze. De brenger van
den brief aan de Rom. zou over Efeze zijn gereisd en het aanbevelingsschrijven van Febe, na het in Efeze voorgelezen te
hebben, naar Rome hebben meegenomen. Zoo kunnen wij het
ons denken. Doch het is ook heel goed mogelijk, dat toen men de
brieven van Paulus verzamelde, er nog achter den brief aan de
Romeinen beschikbare ruimte bestond, om dit kleine aanbevelingsschrijven op te nemen. Als die verzameling in Efeze plaats
heeft gevonden, dan is het begrijpelijk, dat een schrijven aan
die gemeente op die wijze bewaard is gebleven. Maar er zijn zoovele mogelijkheden, dat wij daarover ons hoofd niet behoeven
te breken. Hoe uitvoerig de brief aan de Rom. ook moge zijn,
.
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het is en blijft een brief met een bijzonder doel. Het is niet, wat
velen er wel van gemaakt hebben, een beknopte samenvatting
van Paulus' dogmatisch systeem. Daarvoor is het veel te onvolledig. Uit de andere brieven weten we b.v., dat de verwachting
van het wereldeinde en van Christus' wederkomst ten gerichte
een belangrijk punt in Paulus' prediking is geweest. Zij ontbreekt
hier natuurlijk ook niet 1, maar wordt niet opzettelijk als een
geloofsartikel behandeld. Hetzelfde kunnen we opmerken van de
demonologie en angelologie, en van de leer der opstanding.
De doop wordt wel genoemd, niet behandeld. Het avondmaal
zelfs niet genoemd. De heele toon van het schrijven is ook niet
die van een dogmatische verhandeling, maar van een uitvoerigen brief.
Brief of open schrijven
Hier willen wij iets zeggen van het onderscheid tusschen een eigenlijken brief
en een „open schrijven" (Deiszmann noemt dit een „Epistel"). Een eigenlijke
brief heeft geen letterkundige pretentie : hij dient om zich met iemand van wien
men gescheiden is, in verbinding te stellen. Hij is intiem en persoonlijk, alleen
bestemd voor den geadresseerde en niet voor het publiek. Hij kan allerlei onderwerpen aanroeren, zooals men dat doet in een gesprek. Men heeft hem ook wel
een „gehalveerd gesprek" genoemd. Maar een „open schrijven" of „epistel"
is een letterkundige kunstvorm, een stuk literatuur, zooals een dialoog, een
rede, een drama. Met den brief heeft het alleen den uiterlijken vorm gemeen,
maar overigens is het het tegengestelde van een brief : het is voor het publiek
bestemd en bedoelt juist niet een gesprek onder vier oogen. Een „open schrijven"
zal ons daarom in den regel duidelijk zijn, een „brief" daarentegen zal dikwijls
toespelingen en mededeelingen bevatten, die wij niet verstaan. Door de opgravingen van den laatsten tijd zijn ons naast vroeger bekende literarische „epistelen" ook een groot aantal eigenlijke brieven uit de oudheid bekend geworden.
Ook daardoor is het mogelijk geworden, met grooter zekerheid dan vroeger
de vraag te beantwoorden, of wij een eigenlijken brief dan wel een open schrijven voor ons hebben, wanneer wij de Nieuw-Testamentische brieven opslaan.
Wat de brieven van Paulus betreft, deze zijn niet bedoeld als letterkundige
kunstproducten, maar wel degelijk als eigenlijke brieven. Het duidelijkst is
dit de brief aan Filemon. Ook Rom. 16 laat geen twijfel over. En van alle
brieven van Paulus, een voor een, geldt hetzelfde. Het meest heeft de brief
aan de Rom. nog van een „open schrijven", omdat hij vrij onpersoonlijk is
gehouden. Maar dit laat zich volkomen verklaren uit de verhouding waarin,
de Apostel tot de gemeente stond : hij kende haar persoonlijk niet en wilde door
een eenigszins uitvoerige uiteenzetting van zijn evangelie zijn komst voorbereiden. Een uitvoerige en nauwkeurige vergelijking met antieke brieven heeft
aangetoond, dat Paulus eenerzijds bij de volgorde van opschrift, adres, begroeting, dankzegging, mededeeling van berichten en opmerkingen, beeindiging en
slotgroet den antieken vorm in acht nam, maar anderzijds daarbij zoozeer
afweek in het gebruik van woorden en zegenbeden en ook in de lengte van zijn
brieven
zelfs de brief aan Filemon is lang in verhouding tot andere papydat wij hierbij mogen spreken van een zeer persoonlijke en oor
rusbrieven
1

Vergel. b.v. Rom. 2 : 5 —12 ; 13 : 11-14.
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spronkelijke schrijfvvijze. Dit sluit alle verdichting uit : namaak-brieven houden
zich opzettelijk aan de geijkte termen en gebruiken. Van de algemeene of
katholieke brieven zijn alleen II en III Joh. zuivere „brieven". Jak., I en II
Petr., I Joh. en Jud. zijn „epistelen" of literarische kunstvoortbrengselen :
zij vormen den aanvang van eene Christelijke literatuur. Ook Hebr. is niet
een eigenlijke brief. Het vermoeden is uitgesproken, dat het veeleer een afscheidspreek zou geweest zijn, waaraan enkele groetenissen aan het slot zijn
toegevoegd.

De herderlijke brieven : I en II Tim. en Titus
Wij lieten tot nu toe nog buiten bespreking de z.g. herderlijke
of pastorale brieven : I en II Tim otheiis en Titus, die een geheel
eigen karakter vertoonen. Ook zij staan op naam van Paulus.
Doch in tegenstelling met alle andere Paulinische brieven
zijn zij niet aan een gemeente, maar aan een persoon gericht. Dit
behoeft op zich zelf natuurlijk geen bezwaar te zijn. Waarom
zou Paulus ook niet aan personen als TimOtheiis en Titus, die
zijn medearbeiders waren, brieven hebben geschreven ? Maar
allereerst is in geen enkele aan ons bekende reis van Paulus
de situatie te denken, zooals zij in deze Past. brieven wordt
ondersteld. Het eenig mogelijke is, ze te plaatsen geheel aan het
einde van Paulus' leven, na zijn gevangenschap te Rome. Wij
hebben bl. 257 besproken, hoe volgens de nieuwste chronologische gegevens die gevangenschap waarschijnlijk in 't jaar 60
geeindigd is. Misschien heeft Paulus daarna nog de reizen ge.
maakt, die in de Past. brieven (b.v. naar Kreta in den brief aan
Titus) ondersteld worden. Wij weten daarvan niets. Dus kan
alles daar worden ondergebracht ! Maar daarmede zijn de moeilijkheden, die aan deze brieven verbonden zijn, niet opgelost.
De onderstelde situatie blijft vreemd. Bovendien behandelen
zij uitvoerig de gemeente-ambten van opziener en diaken, terwijl
er ook sprake is van oudsten en van gemeente-weduwen die
zekeren diakonalen arbeid verrichtten. Dit wijst op een organisatie der gemeenten, zooals wij die in de andere brieven niet
vinden. Wel spreekt ook Filp. 1 : 1 van „opzieners en diakenen"
en 1 Thess. 5 : 12 van „voorgangers en zielzorgers" (verge!. ook
I Kor. 16 : 15 v.), maar bepaalde aanwijzingen voor deze ambten geeft Paulus niet. Deze Past. brieven veronderstellen een
toestand der gemeente, waarbij de Geestesgaven en de z.g. charismatische ambten (waarvan b.v. in I Kor. 12 : 28-30 sprake
is) op den achtergrond en de gemeente-organisatie op den voorgrond is getreden. Hiermede hangt samen, dat de eschatologische spanning, die een spoedig wereldeinde verwacht, en kenmerkend voor Paulus is, in de Past. brieven ontbreekt. Ook dit
tou moeten verklaard worden uit een voortgezette ontwikkeling
Ook de brief aan Filemon is mede gericht aan de huisgemeente van
Filemon, Film. vs. 1.
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van het gemeenteleven. Maar het is de vraag, of de toestand een
zeven of acht jaren na de brieven aan de Kor., een dertien, veertien jaren na de brieven aan de Thessalonicensen reeds zoo gewijzigd is geworden, dat we zulk een verandering reeds in de jaren
tusschen 60 en 64 mogen aannemen. Daarbij is ook de theologische grondgedachte een andere. Bij Paulus is het geloof een
innerlijk, persoonlijk vertrouwen op God of Christus. In de
Past. brieven is herhaaldelijk sprake van de gezonde leer, en is
het geloof meermalen gelijk aan een verstandelijk voorwaarhouden. Naast deze meer intellectualistische opvatting vinden
we ook een meer moralistische strekking dan in de andere brieyen van Paulus. Ten slotte wijkt ook de stijl der Past. van de
andere brieven af. Er zijn een aantal zinswendingen, die telkens
hier terugkeeren en elders bij Paulus niet worden aangetroffen.
Vele woorden komen alleen hier in 't N.T. voor. De stijl is
veel eenvoudiger dan in de andere Paulinische brieven, terwijl
geliefde Paulinische partikeltjes, die aan den stijl een zekere eigenaardigheid verleenen, hier ontbreken. Maar daarnaast bevat
vooral II Tim. gedeelten waarvan wij moeten zeggen : dat doet
weer zuiver Paulinisch aan en strookt met het opschrift dat Paulus de schrijver is. Deze reeks moeilijkheden zijn misschien het
best op te lossen door aan te nemen, dat er oorspronkelijk
echt-Paulinische brieven aan TimOtheiis en Titus hebben bestaan, maar aan het einde der eerste of in het begin der tweede
eeuw, waarschijnlijk in Klein-Azie, zijn uitgewerkt tot de herderlijke brieven, zooals wij die nu nog in het N.T. bezitten.
Voor deze onderstelling pleit ook het feit, dat Marcion in
het midden der tweede eeuw te Rome deze Past. brieven waarschijnlijk nog niet heeft gekend •, en dat zij niet oorspronkelijk
hebben behoord tot de verzameling der Paulinische brieven.
Verzameling van Paulus' brieven

Deze opmerking brengt ons tot de vraag, wanneer Paulus'
brieven verzameld zijn. De verzameling der brieven is natuurlijk
nog iets anders dan de kanonisatie, de kerkelijke aanvaarding,
daarvan. De Hand. hebben blijkbaar nog geen verzameling van
deze brieven gekend, want er is geen spoor van bekendheid
daarmee. Nu kunnen wij de Hand. stellen omstr. 't jaar 80. De
verzameling zal daarom niet eerder dan in het laatste kwart
van de eerste eeuw hebben plaats gevonden. De Openb. vat Joh.,
die omstreeks 95 werd geschreven, heeft hoogstwaarschijnlijk
I Thess., I en II Kor., Kol., Ef. en misschien Gal. reeds gekend
en gebruikt. In elk geval heeft Polykarpus de brieven van Paulus
reeds gekend : hij haalt ze aan met eenig gezag door drie malen
te zeggen : „zooals Paulus leers". Ook vat hij eenmaal een plaats
uit de Psalmen en een uit den brief aan de Efeziers samen met
de uitdrukking : de Schriften. Polykarpus haalt ook reeds de
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Past. brieven aan. Nu was hij bisschop te Smyrna in KleinAzie reeds tijdens keizer Trajanus. Zijn brief is met dien van.
Ignatius tusschen 110 en 117 te stellen. Toen moet de verzameling van Paulus' brieven reeds hebben bestaan, zooals ook uit
de brieven van Ignatius volgt. Tegen het einde der eerste eeuw
zijn derhalve de brieven van Paulus bij elkaar gebracht.
Verschillende motieven hebben daartoe samengewerkt. Meer
dan iemand anders bezat Paulus de gave, het bijzondere geval
met algemeene beginselen toe te lichten en dus voor alien
belangrijk te maken. Van den aanvang of heeft men daarom
zijn brieven hooggeschat. Daarbij voelden de door hem gestichte
gemeenten onderling misschien wel geen organisatorischen
maar zeker wel een geestelijken band, en dit dreef hen om
zooveel mogelijk de beginselen van Paulus te leeren kennen.
En eindelijk zullen zij behoefte hebben gehad naast het O.T.
ook levende Geesteswoorden te bezitten voor de verhoudingen, waarin zij zelf leefden.
W a a r deze verzameling het eerst is ontstaan, kan niet
met zekerheid worden gezegd. Harnack meent : te Korinthe.
Oorspronkelijk zouden I en II Kor. ook vooraan hebben
gestaan. Harnack meent dat I Kor. 1 : 2, waar van „alle"
Christenen sprake is, niet van Paulus zelf afkomstig is, maar
bij het ontstaan der verzameling in de gemeente te Korinthe
als universalistisch adres er aan toegevoegd is. In hit begin
der tweede eeuw kwamen de Past. brieven in Klein-Azie er
nog bij. Lietzmann vermoedt, dat hier ook de geheele verzameling is ontstaan.
Marcion, in het midden der tweede eeuw, heeft aan de tien
Paulinische brieven, die hij kende, voor het eerst gezag gegeven
voor de dogmatiek, die hij voorstond. Aan 't einde van de
tweede eeuw zijn de brieven in de kerk algemeen als gezaghebbend aanvaard. Hierop zal de strijd met de gnostieken
invloed hebben gehad : men wilde tegenover de gnosis zich
op apostolisch leergezag beroepen.
Intusschen waren reeds in de eerste helft der tweede eeuw
de evangelien als gezaghebbend erkend, om naast het 0. T.
ook het Woord. des Heeren in de kerk te doen gelden. Nu
bestond het 0. T. uit „wet" en „profeten". Naar analogie
daarvan werden de evangelien en de „Apostolos" (hiertoe
behoorde, behalve de Paulinische brieven, ook Hand.) in
diezelfde verhouding gesteld. Hoofdzaak waren de evangelien,
zooals in het 0. T. hoofdzaak was de Wet. Maar daarnaast
was de „Apostolos" van beteekenis, omdat in onderscheiding
van - de evangelien hier beschouwing en theologie werd aangetroffen, die men in den leerstrijd van belang achtte. Hier
werden ook aanwijzingen gegeven voor de kerkinrichting, de
tucht, den eeredienst en voor allerlei vragen, waarop jonw
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gemeenten een antwoord zochten. Zoo werd de Apostolos
naast een dogmatisch, ook een levens- en een kerkelijk boek.
En overal waar men in den loop der eeuwen zich wilde verdedigen tegen wetsgodsdienst, tegen een godsdienst van de
letter en van uiterlijke plechtigheden, greep men naar den
„Apostolos". Daardoor is de verzameling der Paulinische
brieven het boek der reformaties geworden : van Marcion en
Augustinus, van Karolingische theologen en Thomas Aquinas,
van de voorloopers der Hervorming en van Luther, Zwingli
en Calvijn, van Pascal en de Jansenisten, van het Reveil en
van Vinet — tot op dezen dag toe.
DE BRIEF AAN DE HEBRE1N

Opzettelijk hebben wij den brief aan de Hebreen buiten
bespreking gelaten, zoolang wij handelden over de Paulinische
brieven. Reeds Calvijn heeft erkend, dat deze brief onmogelijk
van Paulus afkomstig kan zijn. In Hebr. 2 : 3 onderscheidt
de schrijver zich van het eerste geslacht van geloofsgetuigen,
zooals Paulus nooit zou hebben gedaan. De heele voorstellingswijze is een andere. Men vindt er tal van tegenstellingen, alleen
niet de Paulinische van zonde en genade. De stijl, die tot het
beste Grieksch van het N. T. behoort, is ook geheel anders.
Waar er van den rechtvaardige gesproken wordt, die door
het geloof zal leven, is dat anders dan Paulus doet 1. Hebr.
zegt : „maar mijn rechtvaardige zal leven uit geloof" ; dat
„mijn" geeft al een andere beteekenis aan dit woord, maar
ook het „geloof" is iets anders dan bij Paulus 2
De brief zelf geeft zich ook niet voor een brief van Paulus
uit : noch in den aanhef noch aan het slot. Tertullianus heeft
hem nog aan Barnabas toegeschreven. Eerst in de derde eeuw
is hij op het gezag van Ori enes in het oosten als Paulinisch
aanvaard, en eerst na 350 ook in het westen als zoodanig in
den kanon opgenomen. Tengevolge daarvan is in een aantal
handschriften boven dezen brief komen to staan, dat hij van
Paulus is ; en zoo vinden wij dat ook in de Staten-Vertaling.
Maar in de beste handschriften staat het niet. Indien bijbelonderzoek nog iets beteekent, dan moet erkend worden : de
brief aan de Hebreen is niet van Paulus.
De geest van den brief zou men misschien Joodsch-Hellenistisch kunnen noemen. De schrijver ziet de ontwikkeling
van het Christendom bij de lezers bedreigd door allerlei verzoekingen tot zonde en afval en wil hun daarom duidelijk
maken, hoe de godsdienst van het Nieuwe Verbond rust op
vasten grond. Het is geheel een woord van opwekking en
bemoediging, een vermaningswoord 3. Hij wijst er op, dat
.
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Hebr. 10 : 38

2 Vergel. 11 : 1, 3. Zie verder bl. 457 v.v.
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men onvoorwaardelijk zich aan Christus moet geven en hem
moet gehoorzamen en volgen, omdat hij, zooveel hooger dan
het O. T., daarvan de vervuller moet heeten. Zooals in de
wijsgeerige moraalprediking (de diatribe) het thema van de
toespraak meermalen voorop werd gesteld, zoo wordt de
groote tegenstelling, die het geheel beheerscht, dadelijk reeds
in 1 : 1 uitgedrukt : het Nieuwe Verbond door den Zoon
gebracht is zooveel hooger dan het Oude dat door bemiddeling
van de engelen (volgens de latere Joodsche theologie) tot
stand kwam, als de Zoon meer is dan de engelen. Hij is de
ware bemiddelaar der openbaring ; de ware verlosser, meer
dan Mozes en Jozua ; de ware hoogepriester, naar de ordening
van Melchizedek. Vooral deze laatste gedachte wordt uitgewerkt. En het geheele betoog moet dienen, om op te wekken
tot volharding in het geloof, want Jezus Christus is gisteren
en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
Aan wie dit schrijven (of deze leerrede) gericht is geweest,
kunnen wij niet meer uitmaken. Het opschrift „Aan de Hebreen" is later toegevoegd en is wel uit den inhoud opgemaakt.
Velen meenen, dat de lezers geen Joden-Christenen, maar
heiden-Christenen zijn geweest, die gevaar liepen te verslappen
en door Joodsche voorstellingen meegesleept te worden en
zich aan het lijden te onttrekken. Hebreen zou de allegorische
naam kunnen zijn voor Christenen. En dan zou men de lezers
moeten zoeken te Rome. Het is niet geheel zeker, of deze
opvatting juist is. Maar dat zij met overtuiging wordt verdedigd, is wel een bewijs, hoe onzeker het is, waar wij de lezers
moeten zoeken. En dus laten wij bier de vraag liever rusten.
DE KATHOLIEKE OF ALGEMEENE BRIEVEN

Naast de evangelien en den „Apostolos" (waartoe na veel
strijd ten slotte ook Hebr. werd gerekend) hebben wij in het
N. T. nog een groep geschriften, die bekend staan onder den
naam van „katholieke" of algemeene volgens een andere
verklaring betrouwbare — zendbrieven. Het zijn er zeven in
getal, zooals er ook zeven gemeenten zijn, waaraan Paulus'
brieven gericht waren, en zeven brieven in de Openbaring.
Men zou daaruit kunnen opmaken, dat die brieven eveneens
een zekere bepaalde gedachte vertegenwoordigen. Dat is evenwel niet het geval. Ze zijn onderling van geheel verschillenden
aard en komen niet tegelijk op (zooals de brieven van Paulus
of de Past. brieven), maar staan los naast elkaar en komen
elk op zich zelf in verschillende tijden voor den dag. Ze zijn
ten deele langen tijd „tegengesproken" of „betwijfeld", wat
de waarde van hun gezag betreft, en staan nog heden ten dage
in het gemeentelijk bewustzijn niet op de eerste -plaats. Wij
willen ze in 't kort even bespreken in de volgorde van onzen bijbel.
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Jakobus
Dan hebben wij allereerst den brief van Jakobus. Wie deze
Jakobus is geweest, laat zich niet meer uitmaken. Men heeft
gemeend : de broeder van Jezus. Maar hiertegen zijn ernstige
bezwaren. D e z e Jakobus stond bekend als de „rechtvaardige",
een wetsgetrouw man. Daarvan vinden wij in onzen brief
geen spoor. De wet, waarvan hier sprake is, is „de volkomene,
koninklijke wet der vrijheid" 1. Taal en stijl, die tot de beste
van het N. T. behooren, wijzen op iemand wiens moedertaal
Grieksch en niet Arameesch was. Het is een zuiver praktische
brief, die nadruk legt op het in toepassing brengen van het
geloof, geloof in den zin van verstandelijk aanvaarden van
bepaalde „waarheden". Zulk een geloof is zonder de werken
dood. Daar Jakobus „geloof" en „werken" in anderen zin
gebruikt dan Paulus, is er geen strijd tusschen die beiden :
zij bedoelen hetzelfde maar benaderen het op geheel andere
wijze. Wanneer Jak. geschreven is in een tijd en in een omgeving, waarin „geloof" meer verstandelijk werd opgevat dan
Paulus het deed, dan is het niet onwaarschijnlijk dat hij polemiseert tegen een misvatting van Paulus' leer, alsof „geloof"
(verstandelijk opgevat) voldoende zou zijn om behouden te
worden : leerheiligheid dus. Hij zou dan in het bijzonder op
een misvatting van het voorbeeld van Abraham (Rom. 4)
reageeren 2 Na eerst gewezen te hebben op de waarde van
de beproeving voor het Christelijk leven — een zuiver Christelijke, en niet een Joodsche opvatting, die immers de vergeldingsgedachte op den voorgrond brengt, — gaat de schrijver
over tot een beschouwing over de beteekenis, die aan „de
daad" ten opzichte van het hooren en van het geloof in allerlei
verhoudingen moet worden toegekend. Het is opmerkelijk,
hoe hij daarbij het voor de armen en de verdrukten opneemt.
De vorm doet sterk denken aan Bien der Joodsche Wijsheidsliteratuur, maar ook de vormen van de Grieksche diatribe
zijn hem niet vreemd.
.

I Petrus

I Petrus is evenals Jak. tot een breeden kring van lezers
gericht : tot de verstrooiden in Klein-Azie (bijna alle provincien
worden 1 : 1 v. genoemd). Onder die verstrooiden zijn volgens
4 : 3 v. heiden-Christenen te verstaan, die door vervolging
in groot lijden verkeeren. De schrijver troost hen door te
wijzen op de „hoop" der christenheid, die het uitzicht geeft
op een toekomst van heerlijkheid. Hij wekt hen op, om in
Jak. 1 : 25 ; 2 : 8 en 12.
5 : 12.

1

2 Jak. 2 : 14-26, vooral 21.-24

2 I Petr.

b -- :AMULET M.ET GERA).\MTE
OP FEN' -1` \V FES
N

c •— \F\VEER VAN 1 I ,LT B()OZP: 00C,
\1O/ \1I

A11 0 -,A M U LET

LETTER-Amu LET

- I EZ US-1-0/1 ti LET
Mgr LETTERS

--

1-- ALT•AAR AAN ONBEKENDE(?)
G01)EIN. (rEW 131)

PLAAT XXI

PLAAT XXII
a—

V00 RBEELD
VAN EEN
SYRISCH
PALIMPSEST

Blad van een Syrisch
handschrift, da t de
evangelien bevat en d aarover heen geeehreven een
heiligenleven. De wangelien zifn an de vierde,
het latere van de achtete
eeuw.

EEN PAPYRUS-BLAD MET ROM. I : 1-6

E BOEKEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT

385

overeenstemming daarmede te wandelen en het lijden op te
vatten als genade van God. — Of Petrus, de Apostel, dezen
brief geschreven heeft, staat niet vast. Hij is in goed Grieksch
geschreven, maar dit kan daaruit worden verklaard, dat Silvanus 1 voor Petrus schreef. Een ander bezwaar, dat de gemeenten eerst in den aanvang van de tweede eeuw zoo sterk
vervolgd werden als bier wordt ondersteld, kan worden opgeheven, als men denkt aan vervolgingen door de Joden. Maar
men meent ook een duidelijke aansluiting aan de brieven
van Paulus op te merken. Petrus zou clan aan Klein-Aziatische
gemeenten geschreven moeten hebben na den dood van Paulus.
En dat is moeilijk aan te nemen.
II Petrus
II Petrus heeft voornamelijk ten doel, ketterij te bestrijden.
Na een inleiding, die opwekt tot heilig leven 2 en waarin de
schrijver zijn schrijven rechtvaardigt 3, geeft hij een uitvoerige
bestrijding van dwaalleeraars, die in losbandigheid leven 4.
De geloovigen verwachten het komende wereldeinde, al twijfelen de spotters daaraan 5 In het slot van den brief 6 wordt
over Paulus' brieven gesproken, die zwaar zijn om te verstaan.
— Het schrijven is een „open brief" aan alle Christenen 7
en dus niet een eigenlijke brief ; het is geschreven door „Symeon Petrus, den dienstknecht en Apostel van Jezus Christus". — Reeds Calvijn vermoedde, dat deze brief niet van
den Apostel zelf afkomstig kan zijn. In II Petr. 3 : 1 wordt
melding gemaakt van I Petr. Wie I Petr. niet van Petrus afkomstig acht, kan II Petr. in 't geheel niet aan hem toeschrijven. Maar bovenal de verhouding tot den brief van
Judas, die uitvoerig door II Petr. wordt gebruikt, maakt het
heel onwaarschijnlijk dat Petrus de schrijver is. Het gezag dat
Paulus' brieven blijkbaar reeds bezitten, wijst naar de tweede
eeuw. En een Apostel, zelfs iemand van het tweede geslacht
der Christenheid, zou niet schrijven als in 1 :3 v. — Wij
vinden den brief eerst bij schrijvers van de derde eeuw vermeld. Dat de citaten van Judas vs. 9 en 14 v. niet meer als
citaten gegeven worden, wijst op een tijd, toen het begrip
van „heilige geschriften" een vasteren vorm begon aan te
Om al deze redenen is II Petr. wel het jongste
nemen 8
geschrift van het N. T. en misschien eerst in de tweede helft
van de tweede eeuw te plaatsen.
I, II en III Joh.
I Joh. wekt allereerst op tot een leven in het licht, dat is
in liefde en gerechtigheid, als het kenmerk van de ware kinderen
.

.

-

2 II Petr. 1: 3-11
1 I Petr. 5 : 12
° 3 :14-48 7 1 : 1 8 2: 11; 3:2.
Inleiding tot den Bijbel II

3 1: 12—.21

4 2: 1.-22

5 3 : 1-43
25
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Gods. In het tweede gedeelte (van 3 : 18 af) wordt getoond,
dat voor zulk een leven het geloof in Christus noodig is. Legt
Paulus vooral nadruk op het geloof, I Petr. op de hoop, hier
in I Joh. vinden wij de liefde op den voorgrond gesteld. Blijkbaar is het tevens een bestrijding van dwaalleeraars, die niet
het ware geloof in Christus en niet de ware broederliefde
vertoonen. — De brief is niet aan een bepaalde gemeente
gericht, maar voor een breederen kring van lezers bestemd.
De overlevering schrijft den brief toe aan Johannes, den zoon
van Zebedeiis. Volgens taal en stig en inhoud is hij van dezelfde hand als het evangelie van Joh., en is hij uit denzelfden
tijd afkomstig.
II Joh. is ook tegen ketters gericht. Ook bier wordt op
geloof en liefde alle nadruk gelegd. III Joh. beveelt aan Gajus
zekere rondtrekkende predikers aan, klaagt over DiOtrefes
en prijst Demetrius. — Beide brieven zijn minder „algemeen",
meer tot een bepaalden kring van lezers gericht (misschien is
in II Joh. 1 met „de vrouwe" wel een gemeente bedoeld, waarvan de leden „kinderen" worden genoemd). De brieven zijn
naar taal en inhoud nauw verwant met I Joh. : van dezelfde
hand of uit denzelfden kring afkomstig. Maar de schrijver noemt
zich „de oudste", een eerenaam. Heeft hij hiermee „den discipel Bien Jezus liefhad" bedoeld ? Hier doen zich in verband met
I Joh. en het evangelie van Joh. allerlei vragen voor, waarop wij
niet verder kunnen ingaan.
Judas
De brief van Judas is een krachtige bestrijding van in losbandigheid levende dwaalleeraars. Wij vinden dezen brief verwerkt
in het tweede hoofdstuk van II Petr. Blijkbaar is Jud. het oorspronkelijke en II Petr. 2 een bewerking daarvan : Jud. is een
gesloten geheel, noemt onbevangen geschriften als van Henoch 1,
en heeft ook andere, meer uitgewerkte bijzonderheden. — De
lezers zijn de Christenen in het algemeen (vers 1), zoodat wij ook
bier weer met een „open brief", een katholiek schrijven te doen
hebben ; en wel voor heiden-Christenen bestemd. Volgens vers
3 en 20 schijnt er reeds een vaste traditie te hebben bestaan.
Men zal den brief moeilijk vroeger dan het jaar 80 kunnen stellen.
Of Judas de broeder des Heeren was, is moeilijk uit te maken.
Er is in den brief niets dat op zulk een nauwe verwantschap
met Jezus en zoo goede bekendheid met de oudste prediking
wijst, als men bij een broeder des Heeren zou mogen onderstellen.
DE OPENBARING VAN JOHANNES

Het Nieuwe Testament wordt besloten met een geschrift
van geheel bijzonderen aard : de Openbaring van Johannes.
1

Judas vers 14 v. Vers 9 bevat een aanhaling uit de „Hemelvaart van Mozes".
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In het Nieuwe Testament staat het geheel op zich zelf. Het
behoort tot dezelfde soort literatuur als het boek
Buiten onzen bijbel bestaat er een heele groep van soortgelijke geschriften, waarvan het boek Henoch en 4 Ezra wel de
meest bekende vertegenwoordigers zijn. Henoch wordt in
Judas vs. 14 v. aangehaald. Het is in een deel der kerk ook nog
langen tijd als heilige Schrift beschouwd en gebruikt. Wij rekenen deze geschriften tot de z.g. apocalyptische lit er at u u r, waarover op bl. 271 v.v. reeds gehandeld is. Zij houden zich bezig met het wereldeinde en het wereldgericht. Daarvoor maken zij gebruik van oude profetieen, van berekeningen,
van heilige getallen. Terwijl de profetische geschriften opwekken
tot boete en bekeering en daarmede een beroep doen op de
activiteit der lezers, tracht de apocalyptische literatuur in dagen
van grooten nood den moed en de verwachting der lezers te
versterken en doet daarmede een beroep op het uithoudingsvermogen der lezers. Zij maken daarbij gebruik van overoude
voorstellingen en beelden. Zoo vinden wij ook in de Openb.
van Joh. allerlei toespelingen op de oude profetische geschriften : op Ezechiel, Zacharia, Jesaja ; op Daniel, oude apocalyptische geschriften als Henoch e.a. Dit laatste kan ook verklaard
worden uit het feit, dat dezelfde traditioneele stof wordt verwerkt.
Dit behoeft nog niet het bestaan van v i s i o n n a i r e to es t a n d e n uit te sluiten : immers, de inhoud der visioenen
wordt mede bepaald door den bewustzijnsinhoud der visionnairen. Wanneer dezen in de apocalyptische verwachtingen
leven, zijn ze met apocalyptische literatuur en traditie gedrenkt
en zullen hun visioenen dezelfde beelden vertoonen. Deze beetden hangen samen met de algemeen orientalistische voorstellingen, en zijn daarom ten deele uit Babylonische en Parsistische
beelden opgebouwd. Maar al is een dergelijke ontleening duidelijk vast te stellen, daarmede is nog niets gezegd van den
inhoud der prediking, waarbij die beelden dienst moeten doen.
Alles hangt of van de bedoeling van den schrijver zelf.
Deze bedoeling is in de Openb. van Joh. geen andere dan de
macht en de heerlijkheid van Jezus Christus te bezingen : alle
macht en heerschappij is hem opgedragen ; straks zal hij die
openbaren, wanneer het wereldeinde aanbreekt en het groote
gericht wordt gehouden. Tot zoo lang moeten de lezers hun
lijden geduldig dragen : wees getrouw tot den dood, en ik zal u
geven de kroon des levens. Het is het boek van een martelaar
voor martelaren, en dan ook voor alle geloovigen die nog geen
martelaar zijn. Deze hoofdgedachte wordt in zeven maal zeven
visioenen uitgewerkt. De vorm, waarin dit gedaan wordt, is
duidelijk poezie, die gebruik maakt van strofen hoofdzakelijk
van drie, vier of zeven regels.
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Overheerschend in het geheele boek is het getal zeven. Aan
zeven gemeenten worden in Hfdst. 1-3 zeven brieven geschreven. Niet alleen zijn er zeven maal zeven visioenen in het eigenlijke apocalyptische deel, Hfdst. 4-22, maar proloog en epiloog
van het boek bestaan uit zeven regels. Deze overheersching van
het zevental vinden wij ook in de 4e Ekloge van Vergilius, over
den wereldheiland ; ook in 4 Ezra en Baruch. Het is een heilige
vorm van de apocalyptiek. Want zeven is aanduiding van de
goddelijke volkomenheid, het goddelijk geheel. Niemand mag
daaraan iets toevoegen of iets afnemen (Openb. 22 : 18). De
heiligheid van het getal zeven is dus niet iets specifiek bijbelsch,
zooals sommigen beweren. Integendeel, het is een heilig getal
in de heele Babylonische, in 't algemeen in de Semietische wereld, terwijl drie op den voorgrond treedt in de Indo-Germaansche wereld. Dat beteekent niet, dat drie in de Semietische en
zeven in de Indo-Germaansche wereld niet heilig zou zijn, maar
het een overheerscht bier, het ander daar. De heiligheid dier
getallen gaat terug op voor-historischen tijd, toen aan die getallen een zeker religieus affect onafscheidelijk verbonden was.
Sommigen meenen dat dit samenhing met =an- en zon-kalender,
in den tijd dat deze hemellichamen vereerd werden ; hun periodiek verschijnen en verdwijnen zou de getallen „heilig" hebben
gemaakt. In elk geval hebben wij bier te doen met een algemeenmenschelijk verschijnsel ; wat het getal zeven betreft met een
algemeen-Semietisch verschijnsel. Daarnaast komt in de Openb.
ook herhaaldelijk het getal vier voor. Dit is in de Semietische
wereld aanduiding van de uitgebreidheid : zoo wordt naar de
Babylonische voorstelling het firmament, als de woning Gods,
gedragen door vier mythologische wezens, die de sterrenbeelden
verpersoonlijken. In Openb. 4 : 6-9 komen zij terug als de
vier hemelwezens. Zoo zijn er ook vier apocalyptische paarden
in Openb. 6 : 1-8 : paarden die over de geheele wereld uittrekken ; vier winden die aan de vier hoeken der (vierkant
gedachte) aarde worden vastgehouden in Openb. 7 : 1 enz. Ook
het getal vierentwintig in Openb. 4 : 4 schijnt de volheid, de
geheelheid aan te duiden, evenals de 12-maal 12000 verzegelden
in Openb. 7 : 4. Achter de voorstelling van de 24 oudsten ligt
waarschijnlijk oude, niet meer begrepen Babylonische traditie :
volgens de Babylonische sterrenkunde zijn er 24 sterren, 12 ten
noorden en 12 ten zuiden van den dierenriem, telkens 12 boven
en 12 beneden den horizont, die alien samen wereldrechters
heeten.
Dit alles is te rekenen tot den algemeen-Semietischen vorm,
waarvan de schrijver gebruik maakt. De hemel wordt gedacht
als een koepel of gewelf, die als een boekrol kan worden opgerold. Hij kan geopend en gesloten worden, en bij opening kan
de regen daaruit neervallen of kan men het hemelruim daarach-
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ter waarnemen. Naar Hellenistische opvatting staat er aan de
noordzijde een troop voor de oppergodheid ; aan de zuidzijde
een altaar, waar o.a. de goden, voor hun strijd tegen Kronos, zich
onder eede met elkander verbonden. Op den Melkweg bevinden zich de zielen der afgestorvenen. De donder is de stem der
godheid of de stem van hemelmachten. Van de sterren vloeien
ziekmakende of ook sterkende dampen uit, zoodat de epidemieen
op aarde met de werking der sterren verband houdt (in het haliaansche woord „influenza" of invloeiing hebben wij nog een
herinnering aan deze astrologische voorstelling). Dit is algemeen
Hellenistische voorstelling. De schrijver maakt daarvan gebruik,
om zijn prediking aanschouwelijk te maken en bij zijn lezers
ingang te doen vinden. Zoo ook waar hij spreekt van de zeven
sterren, die Christus in zijn hand heeft : de zeven planeten golden voor godheden, die het lot der menschen bepaalden, en
waarvan men meer afhankelijk was dan van den hoogsten, in
het ontoegankelijk licht wonenden God. De schrijver laat uitkomen, dat zij geheel ondergeschikt zijn aan Christus : Hij heeft
alles in zijn macht. Of volgens andere verklaring vormen de zeven
sterren een samenhangend sterrenbeeld : het zevental van de
Kleine Beer. Zij staan dicht bij de poolster. Van hen gaat de
beweging van het hemelgewelf uit. Dan is de bedoeling : Christus beheerscht het hemelgewelf en dus ook de aarde.
Eigenaardig is ook de uitdrukking, dat „weeen" (die op een
nieuwe geboorte wijzen) den Messiaanschen tijd inleiden 1 :
zon en maan verliezen hun schijnsel ; de sterren vallen van den
hemel, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vruchten afwerpt, als
hij door den wind geschud wordt 2 Hier worden wij herinnerd
aan de oud-Babylonische voorstelling, volgens welke sterren
vruchten zijn van den wereldboom. Deze vreeselijke natuurverschijnselen worden inzonderheid in het Parsisme uitvoerig
beschreven, veel uitvoeriger dan in Openb. (of in Daniel).
De macht van den Satan bereikt volgens Joodsche voorstelling,
eindelijk een hoogtepunt. De Christenen spreken hier van den
Anti-Christ. In het Parsisme hebben wij twee voorstellingen,
die in deze Satansvoorstelling zijn samengevloeid : de god Angro
Mainyu (ook Ahriman genoemd), de groote tegenstander van
den lichtgod, maakt voor de eindworsteling den draak AziDahak los : dit is een vuurspuwend monster, dat met groote
moeite door een der reddende helpers (Saoshyant's) verslagen
wordt. Wij denken onwillekeurig aan wat wij in de Openb.
van Joh. lezen over den draak, die door Michael wordt overwonnen 3 Maar hierin zijn ook stellig Babylonische motieven verwerkt van Mardoek, de godheid die het wereldmonster, Tiamat,
.

.

Vergel. ook Matth. 24 : 8 en Mark. 13 : 8
12 : 3-9

1

2 Openb. 6 : 13.

8 Openb.
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verslaat. Dit is in den oertijd, bij de schepping. De motieven
van den oertijd komen aan den eindtijd terug. Maar de schildering van den e i n d strijd is Parsistisch. Ten slotte wordt
de Satan overwonnen, geboeid of vernietigd. Reeds bij Daniel
hebben wij hiervan de parallellen : het dier uit den afgrond wordt
gedood, zijn lijk aan het vuur prijsgegeven en vernietigd 1. Zoo
lezen we ook Openb. 20 : 10 : „en de duivel hun verleider, werd
geslingerd in den poel van vuur en zwavel". Hetzelfde vindt
plaats met den draak uit de Perzische eschatologie.
Dan heeft de opstanding plaats, een felt dat vooral in het Parsisme uitvoerig wordt behandeld. Door de opstanding der
dooden is mogelijk geworden het algemeene wereldgericht,
dat wij alleen in de jongere Joodsche apocalyptiek (sedert Daniel)
uitvoerig vinden uitgewerkt. Het „boek" of „het boek des
levens", dat in het Parsisme een belangrijke rol vervult, vinden
wij ook in de Openb. Dan komt het wereldeinde en een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde : alles vindt zijn parallellen in het
Parsisme, waar ook sprake is van het paradijs, den tuin, den lusthof van God, den levensboom, de levensbron, het levensbrood,
den maaltijd in het Paradijs.
Ook afzonderlijke pericopen zijn alleen uit de orientalistische voorstellingswereld te verstaan. Een voorbeeld levert het vijfde zegelvisioen over de klacht
der martelaren en hun vertroosting 2 :
En Coen het Lam het vijfde zegel opende,
daar zag ik onder het altaar
de zielen van degenen die gedood waren
ter wille van Gods woord en het getuigenis dat zij bezaten.
En zij riepen met luider stem en zeiden :
Hoe lang nog, Heer,
gij heilige en waarachtige,
zult gij niet oordeelen en ons bloed niet wreken
aan hen die op aarde wonen ?
En aan ieder hunner werd een wit gewaad gegeven ;
en hun werd gezegd, nog een korten tijd te rusten,
tot het getal vol zou zijn hunner mededienstknechten en broeders,
die nog, evenals zij, gedood zouden worden.
Volgens Joodsche voorstelling was er in den hemel een altaar, dat voornamelijk met 't reukofferaltaar 3 , maar ook wel met het brandofferaltaar, overeenkomst vertoonde. Deze Joodsche voorstelling is echter ook algemeen Hellenistisch. Er zijn verschillende plaatsen bij Grieksche schrijvers bekend, waar
aan den hemel of in den hemel, en wel aan den zuidkant, in den Melkweg,
een altaar wordt gedacht. — Onder dit altaar zijn zielen van martelaren :
in verschillende Joodsche geschriften vinden wij de voorstelling, dat de zielen
der rechtvaardigen zich onder het altaar in den hemel bevinden ; maar dan
zijn de rechtvaardigen ook op 't hemelsch altaar geofferd. Zoo zijn bier in
Openb. 6 : 9 v.v. de martelaren opgevat als offeranden aan God : ofschoon
1

Pan. 7 : 11

2 Openb. 6:

9-11.

3 Openb. 8 : 3

ICE
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hun lichamen op aarde zijn gedood, was hun offer in werkelijkheid in den hemel
gebracht, waar hun zielen geofferd waren op 't hemelsch altaar, en wel ter wille
van het woord Gods en de prediking, die Jezus had gebracht. Een andere, meer
Hellenistische, verklaring is, dat de zielen zich op den Melkweg bevinden en
boven hen verheft zich het altaar. Dan volgt vanzelf, dat de ziener onder het
altaar de zielen ziet van degenen die gedood waren. Zij uiten een klacht, zooals
volgens Henoch 47 : 1 v.v. de rechtvaardigen door hun gebed en door hun
bloed tot „den Heer der geesten" naderen, opdat hun zaak eindelijk moge
worden berecht en hun bloed gewroken. Dan wordt hun een wit gewaad gegeven; blijkbaar is daarmee hun hemelsch lichaam bedoeld i. En hun wordt gezegd,
dat zij nog een tijdlang hun tegenwoordige rust moeten blijven genieten, totdat
het voile getal der martelaren zal bereikt zijn. In Henoch 5 vinden wij wachten
van engelen vermeld, die de rechtvaardigen in hun tusschenstaat als den appel
hunner oogen moeten bewaken en bewaren. En in 4 Ezra 4 : 36 v. wordt gezegd, dat het einde komt, wanneer het getal der rechtvaardigen vol is. In dien
tusschentijd worden zij in z.g. „schatkameren", niet in hel of doodenrijk,
bewaard. Hier zijn die „schatkameren" dus gelijk aan de plaats onder het
altaar. Wij vinden hier overal gelijksoortige stof, waarschijnlijk aan de algemeene traditie ontleend. De Roomsche kerk heeft in Openb. 6 : 9-11 aanleiding gevonden, om in het altaar van elke kerk een of andere reliek te plaatsen.
Een ander voorbeeld 'evert Hfdst. 12, waar sprake is van de hemelkoningin,
die, met de zon bekleed, onder hare voeten de maan en op haar hoofd een krans
van twaalf sterren heeft : een groot teeken aan den hemel. Blijkbaar zijn hier
allerlei trekken ontleend aan de astrologie, waarop „de hemel" ook wijst :
de Maagd is een der teekenen van den dierenriem ; beneden dat teeken staat
het reusachtige sterrenbeeld van de Hydra of den Draak. Bij dit sterrenbeeld
staat dat van de Raaf met zeven en dat van den Beker met tien sterren ; zij
komen met den Draak te zamen ook op een der Mithrasreliefs voor. En zoo
wordt hier van den draak gezegd, dat hij zeven koppen en tien horens heeft.
Hij staat gereed om het kind te verslinden. Ter vergelijking heeft men op verschillende mythen der oudheid gewezen : op de Grieksche Leto die door den
draak Pytho wordt vervolgd ; op de Parsistische voorstelling van den draak
Azi-Dahak ; op den Babylonischen strijd van Mardoek met Tiamat. Doch
de sterkste overeenkomst vertoont de Hellenistische uitwerking van de Isismythe, waarin Isis ook gelijkgesteld wordt met de Maagd in den dierenriem,
en aan den hemel staat met haar kind Horus, dat zij voedt. Daar komt ook
de draak Typhoon voor, die Horus bedreigt maar door de dienende sterregoden
overwonnen en geketend wordt. Blijkbaar heeft de ziener dergelijke orientalistische voorstellingen verwerkt, om te spreken van de geboorte van den Messias als den hemelschen mensch, die, zooals Henoch zegt, van den aanvang
of verborgen is gehouden ; en daarmede heeft hij verbonden de profetie van
Jesaja die spreekt van de maagd, die een kind ter wereld zal brengen, wiens
naam zal zijn Immanuel. Op die wijze is de Christelijke prediking van den
gekomen Verlosser met Hellenistische beelden verwerkt, waarbij wellicht
de draak met zeven koppen en tien hoorns, als wij letten op 17 : 7-12, een
aanduiding van Rome met haar keizervereering en haar Christenvervolging is. /
Zulke Hellenistische beelden treffen wij telkens in de Openb. aan.
Een groote berg brandende van vuur 2 vinden wij ook in Henoch 18:13 vermeld.
De ster, die als een persoonlijkheid wordt opgevat 3 sterren zijn een soort
geesten ; zoo zijn de planeten ook geesten die het lot der wereld bepalen
vinden wij ook in Henoch 86 : 1. En dat het doodenrijk de dooden zal teruggeven 4, zegt ook Hen. 51 : 1. — Dergelijke parallellen zijn er vele.
1

Vergel. ook Openb. 3 : 5.

2 Openb. 8 : 8

3 Openb. 9 : 1

4 Openb. 20 : 13
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Ook daar waar een duidelijke aansluiting aan het Oude Testament is waar
te nemen, hebben toch ook orientalistische voorstellingen ingewerkt. In 9 : 1-12
b.v. is er sprake van een plaag, die door sprinkhanen over de wereld wordt
gebracht. Wij denken dan aan Joel 1 en 2. Maar in Openb. 9 zijn het geen
gewone sprinkhanen, zooals Joel 2 ons schildert. De schrijver is wel van deze
profetie uitgegaan, maar voor hem zijn die sprinkhanen demonische machten
geworden, die uit den afgrond, uit den rook van het hellevuur, zich over de
aarde verspreiden. En zij hebben het uiterlijk van paarden met menschenhoofden en schorpioenstaarten, tervvijl ze bovendien gevleugeld zijn. Deze schildering
komt tot in bijzonderheden —, ook b.v. het lange Naar als van vrouwen ---- overeen met oud-Babylonische afbeeldingen van wezens, die half mensch half
paard (centaur) boven den
paardenstaart nog een schor,.....,,v/
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koninklijke macht, en die diadeem is in het Grieksch een krans
Afbeelding van een Babylonischen
geworden. De sprinkhanen plaschorpioen-centaur
gen de menschen vijf maanden
lang volgens de antieke voorstelling verloopen er na het teeken van den schorpioen nog vijf maanden ; dus
tot het einde van het jaar mogen de „sprinkhanen" de menschen kwellen.
Een dergelijke opmerking is bij de vier apocalyptische ruiters van Openb. 6
te maken. We hebben hier allereerst aansluiting aan Zach. 1 en 6 aan te nemen.
Maar in de uitwerking zijn er allerlei trekken aan het Hellenisme ontleend.
De attributen van de vier ruiters wijzen er op, dat hier bedoeld zijn de goden van
vier op elkaar volgende teekenen van den dierenriem, die vier achtereenvolgende
jaren beheerschen. Daar speelt doorheen de voorstelling van Mithras, de
„Onovervvonnen Zon", die met boog en kroon als godenvorst rijdt op het witte
zonnepaard. Maar al die wezens zijn ondergeschikt aan Christus : Hij is het,
die hun komst in zijn macht heeft, om Gods oordeelen te volvoeren.
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Aileen door dit nieuwere onderzoek tot zijn voile recht te
laten komen, kunnen wij de bedoeling van dit voor ons in zoo
vele opzichten onbegrijpelijke boek beter benaderen. Dan wordt
het ons hoe langer hoe duidelijker, dat wij hier in antieken vorm
voor ons hebben een grootsch opgevatte prediking van de
macht en de heerlijkheid van Christus, die allies overwonnen
heeft en aan het einde die overwinning en die heerlijkheid ook
voor een ieder zal openbaren.
Deze hoofdgedachte wordt in zeer verschillende beelden tot
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uitdrukking gebracht. Ze hangen los met elkander samen en
geven velerlei toestanden weer. Soms schijnt de tempel te Jeruzalem nog te bestaan, soms is die blijkbaar niet meer aanwezig.
Dit heeft er velen toe geleid, om in het boek een samenvoeging
van ten minste twee of misschien drie hoofdgedeelten te zien.
Maar daar staat tegenover, dat er een streng doorgevoerde vormeenheid bestaat in het zevental ; dat stijl en gedachtegang overal
dezelfde is. Als wij hiervan uitgaan, dan moeten wij aannemen,
dat een schrijver al deze losse tafereelen en visioenen en beelden
tot een geheel heeft samengevoegd. En bij nauwkeuriger beschouwing blijkt die samenvoeging ook wel overdacht te zijn. Maar
de stof is, zooals wij opmerkten, aan de traditie ontleend en
bevat daarom allerlei motieven, die een oogenblik worden uitgewerkt en dan weer worden losgelaten. Dit geeft aan het boek
dat raadselachtige en abrupte, dat onsamenhangende en bonte.
Deze indruk wordt in het Grieksch nog versterkt door de eigenaardige taal, die van de gewone Grieksche taalregels afwijkt.
Tal van Hebraiseerende vormen en constructies geven aan het
geheel een eigenaardige gewijdheid 1.
Waar zooveel traditioneele stof is verwerkt, is het van nog
minder belang dan bij de andere geschriften, wie de eigenlijke
schrijver van Openb. is. Reeds in het midden der tweede eeuw
wordt door Justijn den Martelaar het boek aan Johannes, den
zoon van Zebedeiis, toegeschreven. Dus aan den schrijver van
het evangelic. Nu is de stijl en de taal van Openb. en evang. wel
heel verschillend. Ook treedt in het evang. de verwachting van
het wereldeinde geheel op den achtergrond. Maar er zijn ook
punten van overeenkomst. Het verschil van inhoud kan aanvullend zijn bedoeld. Men kan daarom in elk geval spreken van
een Johanneische groep van geschriften, waartoe de drie brieyen, het evangelic en de Openbaring behooren. En misschien
gaan ze allen terug op de prediking en het gezag van den Apostel.
Maar of beschouwingen als Openb. 21 : 14 en 18 : 20 wel door /
Volgens Irenaeus is de Openb. geschreven tegen het einde
van de regeering van keizer Domitianus, die in 96 stierf. In dien
tijd hadden er inderdaad vele vervolgingen plaats. De oudste
berichten weten evenwel niet van vervolgingen buiten Rome.
Daarom is het waarschijnlijk, dat ze tot de hoofdstad beperkt
zijn gebleven. Vervolgingen in Klein-Azie, waarvan slechts enkele
aanwijzingen in de Openb. te vinden zijn, kunnen aan plaatselijke omstandigheden, gevolg van Joodsche bestrijding, te wijten
zijn geweest. Doch de vervolgingen in Rome lieten niet na, op
de geheele Christenheid diepen indruk te maken. Zij zullen ook
op de houding der provinciale ambtenaren haar terugslag hebben gehad. De Christenen in de provincie zullen zich minder
rustig zijn gaan voelen.
1

Zie bl, 334 v.

enApostlkugchrevnzij,sdag.
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Dat de zeven brieven van Openb. 1-3 aan zeven gemeenten
in de provincie Asia gericht zijn, kan mede verklaard worden
uit de voorname plaats die deze provincie met Efeze tot hoofdstad aan het einde der eerste eeuw innam. Oorspronkelijk was
Jeruzalem de hoofdstad der Christenheid. Zij heeft al spoedig
plaats moeten maken voor Antiochie. En dan verplaatst zich
allengs het zwaartepunt naar het Westen, totdat in de derde
eeuw Rome hoofdplaats is geworden. Aan het einde der eerste
en het begin der tweede eeuw zal Efeze de hoofdleiding hebben
gehad. Er is aan het einde der tweede eeuw nog een hevige strijd
tusschen Asia en Rome over de leiding. Dat de brieven aan
zeven gemeenten in Asia gericht zijn, wil in dien tijd zeggen :
aan de geheele kerk, daar zeven het getal der volheid is. Zoo is
te verklaren, waarom andere, toch ook belangrijke gemeenten,
in Asia niet worden vermeld.
Voor de tijdsbepaling van Openb. wijzen vele uitleggers ook op Openb.
17 : 9-11. Hier is sprake van zeven bergen, waar de vrouw troont. Dit zal
wel een aanduiding zijn voor Rome. Ook Openb. 17 : 1-8 is dan Rome. De
zeven bergen, waarop de ontuchtige vrouw zit, zijn de zeven heuvels van de
stad Rome. En dan hebben wij bier een bestrijding van de keizervereering,
waarmede het Christendom, dat in Christus den eenigen Heer zag, steeds
sterker in botsing kwam. In datzelfde verband is ook sprake van zeven koningen.
„Koningen" is in de Hellenistische wereld ook aanduiding van de Romeinsche
keieirs. Als Augustus de eerste keizer is ( dit is niet zeker —), dan
zigi- de volgende keizers, tot Domitianus, zes in getal: Tiberius, Caligula,
Claudius, Nero (de drie tegenstanders Galba, Otho, Vitellius worden niet
gerekend), Vespasianus en Titus. Domitianus is dan de achtste 1. Maar hij
is degene, die evenals Nero de Christenheid vervolgde, en kan daarom als
Nero redivivus gelden : het yolk verwachtte den terugkeer van Nero. Zoo kan
uit de keizergeschiedenis vers 10 verklaard worden, als van Titus geldende,
van wiens gezondheidstoestand te verwachten was, dat hij maar kort zou
regeeren. Dus :
Ook zijn zij zeven koningen (de keizers van Augustus tot Domitianus) :
vijf er van zijn gevallen (tot en met Nero) ;
de een is er (Vespasianus) ;
de andere is nog niet gekomen,
en wanneer hij komt, moet hij kort blijven (Titus).
Op Domitianus, den vervolger der Christenheid, moet dan vers 11 zien:
En het beest, dat was en niet is,
is zelf ook de achtste,
en uit de zeven is hij (een tweede Nero),
en ten verderve vaart hij.
De tien horens, die tien koningen zijn, in vers 12, zijn bij deze uitlegging
oostelijke koningen, namelijk tien Partische satrapen, die tegen Rome strijd
voeren. Nu is er elders steeds van veertien satrapen sprake : maar men leidt
bier het getal tien dan of uit Dan. 7 : 24. Bij deze uitlegging is dus ook het
ontstaan van Openb. te stellen tegen het einde van Domitianus' regeering. Maar
wij moeten hierbij opmerken, dat deze uitlegging niet vast staat.
1

Zie bl. 238-246
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Anderen zien in den „achtste" een vaste apocalyptische aanduiding voor den
aanvoerder van het zevental en daarmee ook tevens den verderfaanbrenger.
Ook „de vijf" is een vaste apocalyptische uitdrukking oorspronkelijk aanduiding van de vijf planeten (de zeven zonder zon en maan) en daarom ook telkens
afwisselende met „de zeven", nu eens afzonderlijk naast de zeven, dan weer
een onderdeel van de zeven. Bij de „tien koningen" is dan te denken aan de
twaalf teekenen van den dierenriem, die in astrologische traditie meermalen
ook tien worden genoemd. De ontuchtige vrouw is dan niet Rome, maar de
erfvijandin van den te verwachten verlosser, volgens MandaeIsche traditie :
hier zijn nl. twee demonische gestalten die zich tegen den verlosser en de
geloovigen kanten, de ontuchtige vrouw en de groote slang of draak. Bij deze
uitlegging moeten wij dus afzien van elke toepassing op den tijd omstreeks 96,
maar hebben wij hier allerlei trekken voor ons, die aan de algemeene apocalyptische traditie ontleend zijn. Want bij de historische uitlegging blijft er ook veel
onduidelijk. Hoe kan men van Augustus zeggen, dat hij „gevallen" is ? Hoe
kan men in den tijd van Domitianus zeggen, dat Titus er nog niet is ? Het moet
dan een oudere, onveranderd overgenomen profetie zijn. Waarom tien satrapen,
als er eigenlijk veertien zijn ? Hoe is te denken, dat Nero redivivus met de satrapen tegen Rome op zal trekken ? Daarom is er ook een andere verklaring
van de zeven en de vijf en de tien gegeven, waarbij deze moeilijkheden zijn
opgelost. De eerste keizers, de eerste Juliers, zijn nl. den Joden zeer welgezind
geweest. Eerst Caligula voerde een anti-Joodsche politiek. Met hem wordt
daarom de telling begonnen. De eerste zes hoofden zijn dan Caligula, Claudius,
Nero, Vespasianus, Titus en D omitianus, onder wien het boek der Openb.
geschreven werd. Als zevende is dan geteld een nog niet opgetreden, kort
regeerend keizer, na wien als achtste (die Loch uit de zeven is) de Antichrist
optreedt (Nero redivivus). De tien hoornen worden dan opgevat als de tien
Romeinsche keizers van Julius Caesar of tot en met den keizer die nog moet
optreden. Bij deze verklaring wordt Hoofdst. 17 wel degelijk toegepast op de
geschiedenis van de eerste eeuw onzer jaartelling.
De strijd loopt hier dus over de vraag : moet de Openb. verklaard worden
als toepasselijk op de eerste eeuw of bevat zij niet anders dan oeroude traditioneele stof, die zonder meer op den eindtijd betrekking heeft ?
Dezelfde vraag is te stellen bij het getal 666, of 616, zooals het in verschillende handschriften luidt 1. Men heeft hierin gelezen den naam van Domitianus
of : „de keizer is God", of : Gaius Caesar. Men neemt dan nl. de getalwaarden
die de Grieksche (of Semietische) letters van die namen bezitten 2, telt die bij
elkaar op en krijgt zoo het cijfer 616. Op die wijze kan het ook beteekenen :
Nero Caesar, en aanduiding zijn van Domitianus als Nero redivivus. Maar
er is van ditzelfde getal 666 ook een geheel andere uitlegging. De getallen hebben dan een symbolische beteekenis. Het getal 666 is een zoogenaamd driehoeksgetal, d.w.z. 666 is de som van de getallen 1 tot en met 36. Maar 36 is
ook weer een driehoeksgetal, nl. de som van de getallen 1 tot en met 8. Bij deze
getallenbespiegeling, die in de Hellenistische wereld geliefd was en reeds van
Pythagoras dateert, heeft het driehoeksgetal dezelfde beteekenis als het laagste
van de cijfers, waaruit het is gevormd. 666 is driehoeksgetal van 36 en dus gelijk
aan 36. Maar dit is driehoeksgetal van 8 en dus gelijk aan 8. En zoo krijgen we :
666 = 36 = 8. Nu is volgens 17 : 11 het beest het achtste. Het beest is de
antichrist. En zoo zou dan ook 666 aanduiding zijn van den antichrist. Hierbij
worden dan misschien nog toespelingen gemaakt op gnostieke bespiegelingen
Openb. 13 : 18 2 Men gebruikte nl. niet onze (Arabische) cijfers om
de getalwaarden uit te drukken, maar de letters van bet alfabet : a =1,
b =2 enz.

1
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over het achttal dat in de gnostieke systemen een andere naam is voor de wijsheid
(daarom ook : Hier komt het aan op de „wijsheid").

Zoo blijkt het wel voldoende, voor hoeveel vragen het boek
der Openb. ons stelt.
Geen wonder daarom, dat er vele verschillende uitleggingen
van het boek bestaan maar wij kunnen ze in hoofdzaak tot drie
hoofdtypen terugbrengen.
De eerste soort is de k e r k h i s t o r i s c h e uitlegging.
Men ziet dan in Openb. een korte profetie van het verloop der
kerkgeschiedenis, tot aan het wereldeinde. Zij, die deze verklaring voorstaan, gaan uit van de gedachte, dat zij het einde bijna
hebben bereikt en passen dienovereenkomstig de zinnebeelden
en de berekeningen op perioden toe die van Jezus of tot hun
eigen Leven zouden verloopen zijn. Dit begint reeds met Victorinus van Pettau, die in 304 als martelaar gestorven is. Van
hem dateert ook de recapitulatie- of herhalingstheorie : na het
zevende zegel zou niet meer iets nieuws aangekondigd worden,
maar het recapituleert of herhaalt het reeds vroeger gezegde
in nieuwe beelden. Deze kerkhistorische verklaring koestert
de zonderlinge meening, dat zij het geheel der geschiedenis kan
overzien, en heeft soms tot de zonderlingste uitleggingen aanleiding gegeven. Wij rekenen tot deze soort uitlegging ook de wereldhistorische en die van het koninkrijk Gods. Er is zonder
twijfel wel verschil tusschen kerk, wereld en koninkrijk Gods,
maar de wijze van uitlegging is gelijksoortig en wordt door
dezelfde ernstige bezwaren gedrukt, alsof iemand ooit in staat
zou zijn het geheel van kerk-, wereld- of rijksgeschiedenis te
overzien en alsof men niet telkens weer andere berekeningen
moet maken, om te komen tot het tijdstip, tot waar de geschiedenis nu gevorderd is. Wij vatten dit dus alles samen onder
een soort van onjuiste uitlegging.
De tweede soort uitlegging ziet in het boek Been profetie van
de komende geschiedenis maar alleen toespelingen op de g esc hi edenis van den t ij d, waarin het ontstond : vervolgingen, overmacht van Rome, keizervereering,waarschuwingen
daartegen en opwekkingen tot volharden tijdens de vervolging.
De derde soort uitlegging, die in den laatsten tijd meer en
meer veld wint, legt veel meer nadruk op de a p o calyptis c h e t r a d i t i e, op de aan alle apocalypsen gemeenschappelijke beelden en voorstellingen, die in het algemeen
den e i n d t ij d schilderen. Van de tweede en de derde
soort uitlegging gaven wij boven enkele voorbeelden.
Wij zullen van de derde opvatting moeten uitgaan, maar
daarbij moeten erkennen dat door den schrijver ook toespelingen op eigen tijdsomstandigheden worden gemaakt. Maar slechts
daar, waar dit onmiddellijk voor de hand ligt. Zoo zullen wij dus
de derde opvatting eenigszins met de tweede moeten verbinden.

DE INHOUD VAN HET NIEUWE
TESTAMENT
I — INLEIDING
De inhoud meer dan theologie
Nadat wij den historischen achtergrond en de geschriften
van het N.T. hebben besproken, willen wij ons ten slotte bezig
houden met zijn inhoud, om daardoor de beteekenis van onzen
bijbel duidelijker te doen zien en zoo het lezen van onze vertaling gemakkelijker te maken. Met opzet spreken we van den
inhoud van het N.T. en niet alleen van zijn the o 1 o g i e.
Onder theologie hebben wij te verstaan in systeem gebrachte
geloofsvoorstellingen. De waarde daarvan is niet te onderschatten. Wij, westersche volken, hebben behoefte aan theologie,
omdat wij ons eenmaal gewend hebben aan een vergelijkende
beschouwing onzer voorstellingen en begrippen. Het is ons
goed recht, om haar uit den bijbel af te leiden. Maar wij doen den
bijbel onrecht aan, als wij daarin allereerst en voornamelijk
„theologie" zoeken. De bijbel is een profetisch boek. Het is geen
boek over geschiedenis en aardrijkskunde, over geologie en astronomie. Maar het is ook geen boek van verstandelijk betoog.
De bijbel is een getuigenis. Hij getuigt van de kracht Gods. Van
de kracht Gods, om de menschheid te behouden. En die kracht
openbaart zich in personen. En spreken wij van personen, dan
leggen wij den nadruk op den wil, op de levenshouding en de
levensrichting, waarbij geloofsvoorstellingen een onmisbaar
onderdeel vormen, maar toch slechts een onderdeel.
In het Nieuwe Testament treedt als de persoon bij uitnemendheid Jezus Christus op den voorgrond. En om hem been, in
zijn licht, staan zijne getuigen : Paulus, Johannes, Petrus, de
evangelisten. Hebben zij den persoon van Jezus Christus in alien
deele goed verstaan ?
Gelijk wij vroeger hebben betoogd, zal Jezus ongeveer het
jaar 29 zijn gedood. Paulus' brieven dateeren van ongeveer
48 tot 58 ; de evangelien van ongeveer 65 tot 90. Vele bijzonderheden zijn uit Paulus' brieven niet af te leiden, al geven zij een
sterken steun aan de juistheid van wat de evangelisten berichten.
Maar in elk geval moeten wij aannemen, dat van 30 tot 65 in
hoofdzaak mondelinge traditie de herinnering aan Jezus' prediking en werkzaamheid, aan zijn lijden, sterven en opstanding
heeft bewaard. Men heeft dus onderscheid te maken tusschen
Jezus' onderwijs en wat de evangelisten ons daarvan berichten.
De mogelijkheid bestaat, dat in de evangelien reeds een stuk
„gemeente-theologie" is verwerkt. Om tot het oorspronkelijke
onderwijs van Jezus te komen, zou men die gemeente-theologie
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apart moeten zetten. Maar wat is de maatstaf, waarnaar uitgemaakt kan worden wat gemeente-theologie en wat oorspronkelijk Jezus' onderwijs is geweest ? Het komt herhaaldelijk
voor, dat wat met eigen dogmatisch inzicht niet overeenstemt,
als „gemeente-theologie" terzijde wordt gesteld, om op die wijze
een „gezuiverd", d.i. een naar eigen inzicht gemodelleerd Jezusbeeld over te houden.Wij kennen Jezus nu eenmaal alleen, zooals
de evangelisten ons hem weergeven. Het eenige, dat met eenige
zekerheid kan worden gedaan, is de berichten der evangelisten
onderling met elkaar te vergelijken, en dan uit de verschillen
die ze vertoonen, te concludeeren tot hetgeen oorspronkelijk
zal geweest zijn. Gaan wij verder, dan bewegen wij ons op zuiver
hypothetisch terrein, waar eigen wijsbegeerte en eigen dogmatiek
het onderzoek beheerscht.
Een andere vraag is die naar de verhouding van Paulus'
theologie tot Jezus' onderwijs, een vraag die vooral gedurende
de laatste dertig jaren in Duitschland veel besproken is. Is er
strijd tusschen die beide ? Die vraag werd tachtig, negentig jaar
geleden in ons vaderland reeds door de Groningers gesteld en
in dien zin beantwoord, dat zij in Paulus een afwijking vonden
van het oorspronkelijke evangelie.
Deze vraag zal ook ons bezig houden ; maar om haar te kunnen beantwoorden, moeten wij eerst den persoon van Jezus
Christus benaderen en dan ons bezig houden met den persoon
van Paulus, om ten slotte onze gevolgtrekking te maken.
II — JEZUS

Waar wij den persoon van Jezus naderen, betreden wij heilig
land in veel inniger zin dan wanneer onze voeten den bodem
van Palestina drukken. In hem is de kracht Gods werkzaam.
In hem komt God zelf tot ons. Dat is de prediking waarmee de
evangelisten optreden. En wij aanvaarden die prediking. Wij zijn
ons wel bewust, dat dit een aprioristische, wil men een dogmatische, houding is. Maar wie deze prediking niet aanvaardt,
neemt een niet minder aprioristische en dogmatische houding
aan, en zal, als op een ander standpunt staande, veel minder
in staat zijn, den schrijvers recht te doen.
Wanneer God zelf tot den mensch komt, past dezen deemoedige verwondering en eerbiedige schroom. Eigenlijk past ons
tegenover God alleen verwonderend zwijgen. Maar waar hij tot
ons komt in den tijdelijken vorm van een mensch, in de ruimtelijke begrensdheid van een bepaald land, terwijl menschen van
die „openbaring" getuigen, mogen wij ons toch, zij het met
schuchteren eerbied, met dat tijdelijke en begrensde bezig houden. En het is daarover dat wij enkele opmerkingen willen
maken.

JEZUS

399

Jezus' afkomst

Eerst lets over Jezus' a f k o m s t. In anti-semietische kringen van midden-Europa heeft men zich beijverd, de vraag te
beantwoorden, of Jezus wel een Jood was. Men meende, dat het
aan zijn beteekenis afbreuk deed, als dit het geval bleek te zijn.
En men wees op het land Galilea, waar zoovele heidenen woonden ; op den universalistischen trek in Jezus' prediking, die tegen
het Joodsch nationalisme inging ; op zijn voorouders, waarvan
de moeders ons grootendeels onbekend en heel goed van gemengd bloed geweest kunnen zijn ; op het gemengde in de
Joodsche natie zelf, die den bekenden neus waarschijnlijk niet
van hun Semietische voorouders, maar van de Hethieten hebben
geerfd Daarbij is heel wat geleerdheid overhoop gehaald
en een menigte van vermoedens uitgesproken. Wij willen ter
beantwoording van die vraag slechts op enkele punten wijzen,
die in het volgende nog breedere toelichting zullen vinden.
Reeds Paulus heeft in Rom. 1 : 3, dat is omstreeks het jaar
55, Jezus een nakomeling van David genoemd. Dit wordt bevestigd door Mattheiis in zijn geslachtsregister 2 omstreeks het
jaar 75, en door Lukas 3 omstreeks het jaar 85 4 Er is geen enkel
spoor van tegenspraak bij de Joden uit dien tijd. Nu zegt dat
van de moeders nog niets. Maar formeel is Jezus dan toch een
Jood te noemen.
Van veel meer belang is de geest van Jezus' prediking. Een
vergelijking met Joodsche en Hellenistische vroomheid wijst
duidelijk uit, dat het woord van Joh. 4 : 22 waarheid bevat,
als het zegt : het heil komt uit de Joden voort. Allereerst al de
vorm van Jezus' onderwijs korte spreuken, gelijkenissen, parallelismen 5 Dit is Joodsch en niet Grieksch. Dan de aansluiting
aan het O.T. ; de reactie tegen de Farizeesche opvattingen en
voorschriften ; allerlei voorstellingen, als het koningschap en
het vaderschap Gods ; de zuiver persoonlijke, niet-mystieke
verhouding tot God ; Jezus' bewustzijn van Messias-waardigheid ; zijn prediking van bekeering, eindgericht en opstanding der
dooden — het is alles alleen in het licht van het O.T., Israelietisch, te verklaren. Maken wij Jezus van het O.T. en van
Israel los, dan kunnen wij hem niet verstaan. Daarom is het ook
onjuist, aan het O.T. voor ons alle waarde te ontzeggen en het
alleen historisch van belang te achten. Jezus Christus is de
vervulling van het O.T. en dus daarvan niet los te maken, zoomin als het O.T. recht te verstaan is zonder hem, op wien het
,

,

.

.

Echte Semieten als de Arabieren hebben hem niet. Daarentegen komt
hij voor op de oude afbeeldingen der Hethieten, die omstreeks 2000 voor
Chr. een groot rijk in Voor-Azie hadden. Joden met lichte gelaatskleur
en Grieksch profiel worden wel afgeleid van Filistijnsche menging. 2 Matth. 1
3 Luk, 3
4 Zie over deze geslachtsregisters bl. 349 v. Zie bl, 335 v.v.
1
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uitloopt. Doch dit is historisch, niet typologisch te verstaan :
typologie is een vorm van valsch menschelijk vernuft.
Jezus' leven
Over Jezus' 1 e v en kunnen wij ook kort zijn. Er is van hem
Been biografie te schrijven. Behalve de berichten omtrent zijn
geboorte 1 en omtrent zijn bezoek aan den tempel 2 als twaalfjarige, om, als hij dertien was geworden, aan de wet onderworpen („zoon der wet") te worden, weten wij van Jezus' jeugd
niets. Al wat daarvan oudtijds in apocriefe evangelien of in onzen
tijd in romanvorm wordt verhaald, berust geheel op fantasie.
Die verhalen zijn slechts van beteekenis, om daaruit te leeren
wat de verhalers het belangrijkst in Jezus' optreden vinden.
In de apocriefe evangelien blijkt dat wondermacht en zonderlinge wijsheid te zijn. Onze tijd zoekt het in Indische bespiegeling en oplossing der persoonlijkheid, d.w.z. in datgene dat lijnrecht tegen evangelie en O.T. ingaat.
Wanneer Jezus door Johannes den Dooper gedoopt is en
daarbij het Messiaansch bewustzijn bij hem doorbreekt, en hij,
na in de woestijn verzocht te zijn, openlijk optreedt, begint de
eigenlijke berichtgeving der evangelien. Doch zij geven niet
anders dan grepen uit zijn leven en schetsen van zijn invloed.
Markus heeft nog het meest dramatische verhaal van toenemenden invloed op het yolk, toenemende vijandschap der leiders,
herhaalde botsing, een zich terugtrekken op den kring der discipelen, gevangenneming, lijden, sterven en opstanding. Maar
een biografie in onzen zin is ook dit niet : het is prediking en
niet anders dan prediking. Van een ontwikkeling van zijn bewustzijn of van zijn karakter is nergens sprake. Hij is van den aanyang tot het einde dezelfde.
Jezus' persoonlijkheid
Van Jezus' persoonlijkheid is meer te zeggen,
al is het ook bier niet mogelijk tot een scherp belijnd beeld te
komen..
Terecht is er op gewezen, dat in de grooten der menschheid
een rijkdom van strevingen, gevoelens, voorstellingen worden
gevonden z•545 groot, dat zij gemakkelijk als tegenstrijdigheden
kunnen worden gebrandmerkt. Wij nemen dit ook bij Jezus
waar. Een goedkoope, verstandelijke kritiek kan daarom in de
evangelien gemakkelijk verschillende Arlen" aanwijzen, die
dan terug te brengen zouden zijn op verschillende oud-Christelijke groepen ; en deze zouden dan door latere schrijvers weer
geunifieerd zijn in een (mythische) persoonlijkheid. Dit laatste
procede is wel heel zonderling. Het tegenovergestelde, dat
persoon vader wordt van geheel verschillende richtingen (b.v.

een

1

Zie bl. 251 v.v.

2 Luk. 2 : 42-52.
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Socrates van de Socratische scholen), vinden wij integendeel
telkens in de geschiedenis terug.
Zoo is er ook in Jezus een rijkdom van tegenstellingen. Hij is
de geboren heerscher, voor wiens wilskracht alles zich buigt,
maar ook de kindervriend, die met blijdschap het kinderspel
waarneemt. Hij is vol eerbied voor gebruik en traditie, zoodat
hij geen tittel of jota van de wet wil laten vallen, maar tegelijk
spreekt hij zich uit als degene, die het oude omverwerpt en door
het nieuwe vervangt. Hij is een hard rechter voor de Farizeen,
een vurig strijder voor de eere Gods, maar tegelijk vol zachtmoedigheid en vriendelijkheid voor de volksscharen en zacht en
vergevensgezind voor de zondaars. Hij staat midden in bet leven
en doet aan maaltijden en feestelijkheden mede, maar tevens
heeft hij zich van alles losgemaakt en leeft van de goedgunstige
gaven zijner volgelingen. Tegenover de zwakheden en zonden
der menschen vol snijdende scherpte en toch hun heiland en.
redder. Tegenover de Schriftgeleerden scherpzinniger en subtieler in redeneerkunst dan een hunner, maar in zijn onderwijs
kinderlijk eenvoudig en klaar. Met een koninklijk gevoel van
zijn hooge waardigheid en toch een vriend en metgezel der tol.lenaars. ,Konig und Bettler, Held und Kind, Prophet undReformator, Kampfer und Friedefiirst, Herrscher und Diener, Urnstiirzler und Weiser, Tatmensch und Dichter : alles war er in
einer Person" (Weidel).

Zelfbewustzijn
Al deze tegenstellingen zijn door een sterken wil vereenigd en
worden met groote rust en zekerheid gedragen. Daar is een krachtige zelfbeheersching. En daarbij een hoog z elf b e w u s
z ij n. Als Jood drukt Jezus dit uit in de Messiaswaardigheid.
Hij aanvaardt de belijdenis van Petrus, dat hij is de Christus,
de Messias, de Zoon des levenden Gods 1. En hij belijdt het
voor den hoogepriester. Dat dit geen vinding is van lateren tijd
blijkt genoegzaam uit het opschrift aan het kruis, dat hij de „kofling der Joden" zou zijn. De middelmatigheid heeft bier van
medische wetenschap gebruik willen maken en dit hoog zelfbewustzijn als een bewijs van een soort krankzinnigheid willen
Matth. 16 : 16 v. ; Mark. 14 : 62. Vergel. ook den aanroep van den
blinde te Jericho : „Jezus, gij zone Davids". Ook dit is de Messiaansche
waardigheid. Matth. 19 : 27 ; 20 : 30 v. ; Mark. 10 : 47 v. ; Luk. 18 : 38
v. Ook bij den intocht in Jeruzalem, waarbij Jezus als Messias gehuldigd
wordt, roepen de scharen : „Hosanna, gij zone Davids" 1 Matth. 21 : 9 ;
vergel. Mark. 11 : 10 ; Luk. 19 : 38. Misschien is ook in de spijziging
der vijf duizend een aanwijzing te zien van den Messiaanschen maaltijd,
waar eens volgens joodsche voorstelling de Leviathan en de Behemoth
zouden gegeten worden. Zie Mark. 8: 12 en 17. Dan ligt ook daarin
opgesloten, dat Jezus weet, dat hij de Messias is. Zie ook Joh. 4 :25 v.
1

Inleiding tot den Bijbel II
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beschouwen. Medici van naam zijn daartegen opgekomen. Het
is de oude geschiedenis. Reeds de verwanten van Jezus dachten,
dat hij buiten zinnen was 1. En steeds weer komt de middelmatigheid in verzet tegen wat boven de gewone norm uitgaat.
Of die beschouwing is een uiting van „medisch materialisme".
Wanneer men van te voren het bestaan der geestelijke wereld en
de mogelijkheid van relatie met God ontkent, moet men wel zijn
toevlucht nemen tot zulk een verklaring. Dan zou het beste in
de geschiedenis der menschheid gevolg van geestelijke afdwaling zijn en de historie van negentien eeuwen zou een onoplosbaar raadsel worden.
De Messias

Jezus gevoelt zich den M e s s i a s. Hierin komt zijn Joodsche
afkomst duidelijk uit : het is vervulling van Joodsche verwachting van den heilstijd. Maar tegelijk geeft hij naar twee zijden
correctie daarvan. De Joden verwachtten in Jezus' dagen een
nationalen, politieken verlosser, die als Davids zoon diens troon
beklimmen en in vrede en gerechtigheid heerschen zou. Maar
Jezus brengt de lijdensgedachte naar voren van den lijdenden
knecht des Heeren in Jesaja 53. Bij herhaling wijst hij zijn discipelen er op, dat hij moet lijden en sterven. Den eersten keer,
dat hij dit doet, is het juist, om zich aan te sluiten bij de Messiasbelijdenis van Petrus : zeker, hij is de Messias, maar juist daarom
moet hij lijden en sterven 2 De tweede correctie is gelegen in den
naam „Z o o n des m e n s c h e n", dien Jezus uit Dan. 7: 13
overneemt en op zich toepast. Dit is de ontkenning van het
nationalisme, want volgens het verband zullen alle volken en
natien hem eeren. Het is, zooals ook uit het boek Henoch blijkt,
tevens eschatologisch : het wijst naar het wereldgericht. Hierbij
is merkwaardig, dat Jesaja 53 waarschijnlijk teruggaat op Babylonische en Dan. 7 : 13 op Iranische of althans evenzeer uitheemsche motieven 3 Dan heeft Jezus in zijn Messias-bewustzijn, als
de lijdende Messias voor alle volken, Jodendom en heidendom
vereenigd en tot hoogere vervulling gebracht.
Zoon van God
Een andere uiting van zijn zelfbewustzijn ligt in de Z o on sverhouding tot Go d. Wanneer Petrus hem „den Zoon
des levenden Gods" noemt, dan behoeft daarin, naar Semietisch
gebruik van het woord „zoon", niet anders opgesloten te liggen,
dan dat hij tot den levenden God behoort, door hem gezonden
is, zijn werk doet. Maar wanneer Jezus zelf zegt, dat niemand
den Vader kent dan de Zoon en wien het de Zoon wit openbaren 4 dan wordt hierin uitgedrukt de geheel eenige verhouding,
.

.

,

3

Mark. 3 : 21
2 Matth. 16 : 21. Men lette op dat : ,van Coen aan",
Zie hi. 301 v. 4 Matth. 11 : 27
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waarin hij tot God staat. Dit komt ook daarin uit, dat Jezus
steeds van God spreekt als van ,mijn" Vader en met betrekking
'
tot zijn discipelen als van „uw Vader",
maar nooit zich bij hen
insluit en nooit spreekt van „onzen" Vader. De eenige plaats,
waar van „onze Vader" gesproken wordt 1, wordt ingeleid met :
„Gij dan bidt aldus" ; ook hier sluit Jezus zich niet bij zijn hoorders in. Hij is zich dus bewust in een andere, in een inniger verhouding tot God te staan dan zijn hoorders en volgelingen 2
.

Andere uitingen van hoog zelfbewustzijn
Dit hooge z e I.f b e w u s t z ij n komt in allerlei dingen
uit. Het komt uit in zijn noodiging, om hem te volgen, zooals
hij die richt tot de discipelen die hij kiest ; tot Levi, den tollenaar ; tot alien die vermoeid en belast zijn ; tot den rijken jongen
man. Het komt uit in zijn zich stellen tegenover de traditie der
ouden, waarin ook Oud-Testamentische uitspraken betrokken
worden 3 met zijn „Maar ik zeg u". Het komt uit in zijn vergeving van zonden (bij den geraakte ; bij de zondares ; bij den
moordenaar aan het kruis 4). Het yolk komt dan ook diep onder
den indruk van zijn woord. als van „een die gezag heeft" 5 misschien de staande uitdrukking voor den te verwachten Messias,
gelijk aan „degene die komen zou" in Matth. 11 : 3.
,

,

Krachtig en onvermoeid strijder
In dit hooge zelfbewustzijn treedt Jezus de Farizeen en Schriftgeleerden tegemoet als een onvermoeid en g e we 1dig t e g e n s t a n d e r. Aileen staat hij daar tegenover de
leiders van het yolk, die door traditie van eeuwen gedragen worden. Zonder eenige vrees grijpt hij hen aan en beschuldigt hen
van veinzerij en gebrek aan barmhartigheid en liefde. En in zijn
krachtdadig verzet tegen de wettische vromen, die het yolk
des lands verachten 6 toont hij de grootste ontferming voor de
verachten, de vermoeiden, de beladenen, voor het yolk dat
ronddwaalt als schapen die geen herder hebben. Ook hierin
spreekt een verzet tegen de leiders, evengoed als in de redevoeringen, waarin hij hen onmiddellijk aanvalt 7
,

.

Machtdaden
In dit alles toont Jezus een k r a c h t i g e n w i 1. Hij
toont dat ook in zijn genezingen en in zijn natuurbeheerschinge n. In den Talmoed worden deze machtMatth. 6 : 9 2 Zie ook de gelijkenis van de booze landlieden. Matth. 12 : 37
v.v. 3 Matth. 5 : 21, vergel. Exod. 20 : 13 ; Matth. 5 : 31, vergel. Deut.
24 : 1 ; Matth. 5 : 38, vergel. Exod. 21 : 24 en andere plaatsen. 4 Mark.
6 Zie bl. 280
2 : 5.-11 ; Luk. 7 : 47 ; Luk. 23 : 43 K Matth. 7 : 29
7 Zoo in Matth. 23 ; Luk. 14 : 15 (vergel. vers 2) ; 16 (vergel. vers
14) ; 18 : 9.-14 enz.
1
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daden niet ontkend, maar toegeschreven aan tooverkracht, die
Jezus in Egypte geleerd zou hebben. Wij kunnen hierin werkingen zien van zijn persoonlijkheid, van zijn wilskracht. Het hoogste wordt in dit opzicht bereikt in de opwekking van het dochtertje van Jairus, van den jongeling te Nair' en van Lazarus 1.
Een rationalistische tijd heeft die wonderen onmogelijk geacht.
Ook hier is de middelmatigheid tot norm genomen. Het is de
fout van alle rationalisme, dat het uitgaande van de menschelijke
rede niet verder komt dan de dagelijksche ervaring en alles wat
daarbuiten valt als onredelijk verwerpt. Het kan geen oog hebben voor het bijzondere en het slechts een maal voorkomende :
dit zou buiten de „redelijkheid" vallen. En zoo doet het niet dan
nivelleeren, brengt alles op de eene hoogte der middelmatigheid,
ziet alles in de eene kleur der alledaagschheid en legt die als maatstaf aan. Het ziet niet in, dat het daarmee al te voren heeft bepaald, hoe de geschiedenis verloopen is en verloopen moet.
Het heeft zich zelf van het beste beroofd en roemt in zijn zeif
bewerkte armoede. Aileen wanneer wij van deze geesteshouding
radicaal verlost worden, zullen wij iets van Jezus' persoon en
werk kunnen verstaan.
Vrijwillig lijden en sterven
Zijn kr achtigen wil toont Jezus ook in zijn v r ijw illig 1 ij den en s t e r v e n. Dit is nog veel moeilijker
dan het onverschrokken stand houden tegenover de vijanden.
Hier is het hoogste bereikt, dat ooit op aarde bereikt kan worden : het mysterie der lief de die vrijwillig ingaat in anderer lijden
en dood, om die te overwinnen in een nieuw leven. Telkens
weer legt Jezus den nadruk er op, dat hij moet lijden en sterven, en — dit hoort onafscheidelijk daarbij — dat hij dan ten
derden dage moet opstaan 2 Hiermee wordt de noodzakelijkheid van zijn offer en van zijn opstanding uitgesproken en zijn
volstrekte gehoorzaamheid. Hij is gekomen niet om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen, zegt hij 3 En bij het laatste avondmaal spreekt
hij van zijn dood „tot vergeving van zonden" 4 of althans „voor
velen" ondergaan 5
.

.

,

.

Dit zijn slechts enkele weinige aanduidingen, die Jezus omtrent zijn lijden en
sterven geeft. Wij moeten er ons wel rekenschap van geven, dat hij steeds in
aanschouwelijke vormen en beelden spreekt. Zelfs als hij een uitlegging geeft
van zijn daden, dan doet hij dat nog op aanschouwelijke wijze. Zoo gebruikt
hij voor de beteekenis van zijn dood en opstanding het beeld van een losprijs :
de mensch wordt hier voorgesteld als gevangene, krijgsgevangene of (wat vrij
I Mark. 5 : 22 ; Luk. 8 : 41 ; Luk. 7 : 11 ; Joh. 11 2 Matth. 16 : 21 v.v. ;
17 : 22 v. ; 20 : 17-28 ; 21 : 38 en parall. plaatsen
8 Mark. 10 : 45 ;
Matth. 20 : 28 4 Zoo Matth. 26 : 28 5 Zoo Mark. 14 : 24. In Luk. 22 : 19
en 20 staat „voor u", evenals I Kor. 11 : 24.
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wel synoniem daarmee is) als slaaf. Jezus geeft zich, om hem vrij te koopen.
Er wordt dus verondersteld dat de mensch door een of andere macht gevangen
wordt gehouden en daardoor verhinderd wordt, het koninkrijk Gods in te gaan.
Die macht kan zijn wereld, zonde, duivel, dood. Door zijn sterven en opstaan
openbaart Jezus een nieuwe macht, die de gevangenen bevrijdt. Deze nieuwe
macht kan volgens het verband zijn de macht der liefde Gods, die door Jezus'
dood en opstanding werkzaam is. Het kan ook zijn, dat Jezus eenvoudig wil
zeggen, dat het lijden van den Messias, naar Jes. 53, „velen" ten goede zou
komen. Dit „velen" is niet een beperking (alsof het was „niet alien"), maar het
is een zeer mime aanduiding, volgens sommigen : de velen, de groote menigte,
en dus juist : alien. In elk geval kan de bedoelde bevrijding niet een bevrijding
zijn van den toorn Gods (een gedachte die wij nergens in Jezus' onderwijs aantreffen ; en die in dit verband allerminst zou passen). Ook ligt er in het beeld
niet de minste zinspeling op dengene aan wien de losprijs zou moeten betaald
worden. In de Middeleeuwsche kerkleer heeft men hier ten onrechte aan den
duivel gedacht Jezus zou zijn leven gegeven hebben aan den dood, dat is aan
den duivel (die de macht des doods bezit), maar doordat hij Gods Zoon was,
kon de dood hem niet houden. De duivel had de menschheid losgelaten, nu hij
Jezus als losprijs kreeg. Maar door de opstanding ontsnapte Jezus aan de
macht des duivels. En zoo behield deze ten slotte nets over : de bedrieger
bedrogen 1 Van dit alles lezen wij bij Jezus nets. Hij gebruikt alleen het aanschouwelijke beeld van den losprijs, om duidelijk te maken, dat hij door zijn
dood en opstanding de menschen bevrijdde van een hen overheerschende macht.
Wat de avondmaalswoorden betreft, een vergelijking van de
verschillende overleveringen bij Paulus, Mark., Matth. en Luk. maakt het waarschijnlijk, dat de toevoeging bij Matth. „tot vergeving van zonden" niet van
Jezus zelf afkomstig, maar gemeente-theologie is. Doch — die gemeente-theologie kan juist zijn. Met bijna volkomen zekerheid kan gezegd worden, dat Jezus
zijn dood ziet als bezegeling van een nieuwe beschikking Gods („testament",
zie bladz. v.), en daarmede als een weldaad voor velen, in het midden latende
waarin die weldaad bestaat. Volkomen zeker is het, dat Jezus bij het laatste
avondmaal, met toespeling op het mysterie van Jes. 53, bedoelde te wijzen op
zijn volkomen overgave aan de zijnen. Daarvoor gebruikt hij een zinnebeeldige
handeling, zooals de Oud-Testamentische profeten ook gaarne deden een
gemeenschappelijken maaltijdi. Hierin ligt dan tevens aanduiding van de eenheid
der geloovigen. Een zich volkomen wijden aan de zijnen ligt ook in het beeld
van Joh. 6 : 53-58, al is dit niet een zinspeling op het Avondmaal (want dan
zouden andere woorden en bepaalde aanwijzingen te verwachten zijn.)
Uit dit alles mogen wij het volgende afleiden. Jezus zelf heeft zijn dood als
noodzakelijk gezien (en volgens het gebeurde in Getsemane niet zonder strijd
aanvaard). Hij heeft aan dien dood een bijzondere beteekenis toegekend, en
wel om velen te bevrijden. Dit in verband met het nieuwe leven in zijn opstanding en met een nieuwe beschikking Gods, die afwijkt van de oude bedeeling.
Verder heeft Jezus zich niet uitgelaten. Hij geeft geen uitgewerkte beschouwing
over zijn werk, maar alleen aanduidingen in die richting. Aan de later komenden
laat hij het over, om dat werk in theoretische formuleering te omschrijven,
naar dat zij dat noodig hebben. Zelf doet hij het niet, opdat men niet zal meenen
Als Jezus daarbij zegt „dit is mijn lichaam", dan is bet onjuist om
met Luther daarin de werkelijke aanwezigheid van het lichaam te zien,
omdat Jezus zegt : dit is. Immers in het Arameesch moet hier een vorm
zijn gebruikt, die overeenkomt met ons „Zie bier". Van het werkwoord

1

ziin is daar geen sprake.
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dat het ligt in het verstandelijk aanvaarden van een theoretische formuleering.
Want waarop het blijkbaar aankomt is dit, dat hij is de Heiland, de Verlosser,
de Behouder als een krachtcentrum, waaraan de menschheid te alien tijde
behoefte heeft. Daarom gaat het in het christelijk leven, en niet om een meer of
minder zuiver voorstellingscomplex, dat in een „theologie" is uitgewerkt.

Nadruk op den wit
Dit komt ook daarin uit, dat Jezus zelf zijn discipelen waarschuwt : Niet een iegelijk die tot mij zegt : Heere, Heere, zal
ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar hij die daar doet den
wil mijns vaders die in de hemelen is 1. Hij legt dus ook voor de
zijnen het zwaartepunt van het godsdienstig leven geheel in
den w i 1, in de daad der persoonlijkheid. De beteekenis hiervan kunnen wij het best benaderen, door na te gaan, waarin
Jezus het niet gelegd wil zien. Wij zagen reeds : niet in de
verstandelijke belijdenis. Maar ook niet in de mystiek, in dien
zin dat 't persoonlijk bewustzijn verdwijnen of althans verminderen moet om met de godheid in betrekking te treden of zelfs
met haar vereenigd te worden (een zuiver heidensche gedachte).
Ook niet in visioenen, waarvan bij Jezus nergens sprake is. Ook
niet in bevindingen, stemmen, droomen, zooals dat bij het
pietisme het geval is. Ook niet in magie, het door geheime wetenschap beheerschen van geesten en demonen. Wat van demonenuitdrijving gemeld wordt, is altijd een wilsdaad van Jezus. Ook
niet in sacramenten, die uit zich zelf en dus ook magisch werken.
Wat wij van doop en avondmaal bij Jezus lezen, is verre van alle
sacramentsmagie. Het zijn beelden, aanschouwelijke vormen,
waarin Gods genade afgebeeld en verzekerd wordt, maar uit
niets blijkt dat het uit zich zelf werkzame krachten zouden zijn.
Alle nadruk wordt gelegd op het wilsleven.
In dit opzicht is Jezus geheel Israeliet, maar dan in den trant
der profeten, niet in den trant der schriftgeleerden. Ook bij
dezen kunnen wij van een wilsverhouding spreken, maar de
schriftgeleerden hebben haar grootendeels uitwendig gemaakt :
het nauwkeurig opvolgen van alle voorschriften bij spijzen en
dranken, bij besnijdenis en sabbatsviering, bij alle traditioneele
ritueel. Ook zoekt Jezus het niet in offers en tempelcultus. Wij
weten niet, dat hij dien rechtstreeks heeft bestreden. Blijkbaar
stond de cultische opvatting van den godsdienst in Jezus' dagen
reeds op den achtergrond en lag het groote gevaar voor den
Joodschen godsdienst in de veruiterlijking die door Farizeen
en Schriftgeleerden bevorderd werd. En daarom is het ook daartegen, dat Jezus telkens weer stelling neemt. Het gaat bij hem
om het doen van den wil des Vaders 2 op grond van de rechte
verhouding, van de innerlijke gezindheid tot den Vader.
,

Matth. 7 : 21
2 Matth. 7 : 21 ; 7 : 24-27 ; 9 : 13 ; 12 : 7 ; 12 : 50 ;
13 : 23 ; 14 : 19 v. ; 16 : 24 ; 21 : 28-32 enz. Luk. 10 : 37 ; 11 : 27 en
28 enz. Joh. 13 : 17 enz.
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Dat wil niet zeggen, zooals sommigen meenen, dat het op de
voorstellingen in het geheel niet aankomt en men eigenlijk wel
agnosticus kan zijn, als men maar de toewijding, de liefde, de
zelfverloochening van Jezus betracht. Wanneer het gaat om het
doen van den wil van God, dan is daarmede een zeer bepaalde
opvatting gegeven van de verhouding van God en wereld, God
en mensch. Hiermede komen wij tot Jezus' pr e d i k i n g.
Jezus' prediking
Wij zullen die prediking nimmer goed verstaan, wanneer
wij Naar niet plaatsen tegen den achtergrond van het Joodsche
geestelijk leven in Jezus' dagen, zooals wij dien bladz. 259-283
in het kort schetsten.
Invioed van de omgeving

Jezus gebruikt allerlei uitdrukkingen, die in zijn omgeving
leven. De Farizeen legden, zooals wij zagen, alien nadruk op de
„gerechtigheid" in den zin van wetsvervulling, en wel als het
vervullen van honderden ritueele voorschriften, en op aalmoes
en vasten en gebed als goede werken, waarop van Gods wege
loon is te verwachten. Daarentegen verachtten zij het yolk des
lands, de anawim, die de wet niet kenden. Jezus neemt het juist
voor de laatsten op. Dat is de achtergrond van de zaligsprekingen
in Matth. 5 : 3-12, van Matth. 11 : 28 enz. Zeker er moeten
„goede werken" zijn 1, maar de gerechtigheid of, zooals in onze
vertaling luidt, de „wetsvervulling" 2 moet een geheel andere
zijn dan die der Farizeen en Schriftgeleerden. Zij moet een volstrekte gehoorzaamheid zijn, naar innerlijken maatstaf gemeten,
Matth. 5 : 21-48, rustende op de genade Gods, die in de zaligsprekingen als grondslag is aangegeven. Die „wetsvervulling"
moet niet gedaan worden ter wille van de menschen 3 dit is
een woord ter inleiding van wat er nu gezegd wordt over aalmoes geven, bidden en vasten. Het aalmoes geven moet een
drang van het hart zijn ; het gebed een gemeenschapsoefening
met God ; het vasten een uiting van innerlijke gemoedsstemming.
Het wordt losgemaakt van de godsdienstige gewoonte, waar hij
zegt : wie vreugde heeft, vast niet ; wie rouwt, vast vanzelf 4
Het zalven, waarvan Matth. 6 : 17 gesproken wordt, was een
uiting van lichamelijk zich wel gevoelen en daarom voor de
Joden op treur- en vastendagen verboden ; maar Jezus schrijft
het uitdrukkelijk bij het vasten voor, om alle schijnheiligheid
tegen te gaan. Bij de Joden was een openbaar vasten voorgeschreven op den grooten verzoendag, op den dag der tempelverwoes.

Matth. 5 : 16
5 : 20 3 6 : 1. Wat wij weergeven door „wetsvervulling"
(in onze vertaling „wetsvoorschriften vervullen"), vertalen sommigen pier
met „aalmoezen". Maar dat is onjuist. Het is hetzelfde begrip, dat we
in 5 : 20 vinden. 4 Matth. 9 : 15 ; Mark. 2 : 19 v. ; Luk. 5 ; 34 v.
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ting en bij algemeene rampen (droogte, misgewas, ziekte, oorlog). Daarnaast bestond de gewoonte van particulier vasten,
om een onrecht goed te maken, een overtreding te verzoenen,
de vervulling van een wensch, de verhooring van een gebed te
verzekeren. De Farizeen hadden de gewoonte op Maandag en
Donderdag te vasten, de dagen waarop Mozes den Sinai besteeg
en daarvan afgedaald zou zijn 1. Dit beteekent alles niets, zegt
Jezus : de gezindheid beslist alles. 2
Hij neemt in dit verband de uitdrukkingen van zijn omgeving :
„loon" en „vergelden" over, om te wijzen op de noodzakelijke
innerlijke verhouding tot God als op den „schat in den hemel" 3
m.a.w. om te wijzen op Gods koningschap en de gerechtigheid
die hij eischt 4
Verschillende w o or den zijn zuiver Joodsch. Zoo, als
Jezus Matth. 21 : 25 vraagt : „De doop van Johannes, vanwaar
was die : wit den hemel of wit de menschen ?" De uitdrukking
„uit den hemel" is vermijding van den naam Gods. Dit kunnen
wij ook opmerken bij de uitdrukking „koninkrijk der hemelen"
(vooral bij den Israeliet Mattheiis) naast „koninkrijk Gods".
Ditzelfde treffen wij aan in de vraag van den hoogepriester :
„Zijt gij de Christus, de zoon van den G e z e g e n d e ?"
en dan in Jezus' antwoord : de rechterhand van den Almac ht i g e 5. Zoo zegt ook de verloren zoon : „Vader, ik
heb gezondigd tegen den h em el en voor u" 6 En wanneer
Luk. 16 : 9 staat : „opdat z ij u in de eeuwige tenten verwelkomen", dan is met dien meervoudsvorm „zij" (of men) ook
God bedoeld 7 een omschrijving van den Godsnaam, welke
omschrijving in de Rabbijnsche geschriften zeer dikwijls voorkomt.
;

.

.

,

Profetische prediking

Maar veel meer nog dan in erikele uitdrukkingen komt in
den inhoud van zijn prediking aan den dag, dat Jezus Israeliet is.
Bij zijn optreden sluit hij zich onmiddellijk bij de prediking
van Johannes den Dooper aan : Bekeert u, want het koninkrijk
der hemelen is nabij gekomen ! 8 Johannes is de groote profeet,
1 Luk. 18 : 12
2 In jongere hss. is op sommige plaatsen het vasten als een
belangrijk werk weer ingevoegd. Zoo vinden wij daarvan gesproken in Matth.
17 : 21, Mark. 9 : 29, Hand. 10 : 30 en 1 Kor. 7 : 5 volgens de Stat. Vert.
Maar in de oudste hss. komt het daar niet voor. Een bewijs dat het vasten al
spoedig in de kerk een ruime plaats innam, in afwijking van Jezus' onderwijs
en van den eersten tijd der Christelijke gemeente. a Matth. 6 : 20 4 6 : 33
Dit kan zoowel wet als evangelie zijn. Het laatste is de bedoeling : het is
alles gegeven in de rechte verhouding tot God, die Christus tot stand brengt.
G Luk.
Mark. 14 : 61 v. ; vergel. Matth. 26 : 63 v. ; Luk. 22 : 67 v.v.
8 Matth. 4 ; 17.
15 : 18, 21
7 Zie ook Luk. 6 : 38 „men zal geven".
Vergel. 3 : 2
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„Elia die komen zou" 1, de voorlooper van den Messias. Zoo is
ook de prediking van Jezus aansluiting aan de profetische prediking.
God als Koning
De uitdrukking „koninkrijk", of beter nog „koningschap",
Gods (of der hemelen) is zuiver Israelietisch. God is, ook volgens
Jezus, de groote koning 2 Hij is door zijn engelen als door een
hofstoet omringd 3. De menschen zijn Gods onderdanen of
Gods slaven, die verplicht zijn Gods geboden te volbrengen 4
Meer dan een gelijkenis brengt deze gedachte tot uitdrukking.
In dit alles sluit Jezus zich geheel bij het Israelietisch-Joodsche aan.
Toch is er ook opmerkelijk verschil. Terwijl in de Joodsche
theologie de engelen een hoofdrol vervullen, treden zij bij Jezus
op den achtergrond. Slechts een enkelen keer vermeldt hij hen.
De verhouding van God en mensch is een rechtstreeks persoonlijke verhouding ; God is niet een God van verre maar van nabij.
Spreekt Jezus herhaaldelijk van het vervullen der geboden, dan
moeten wij daarbij in rekening brengen, dat dit de voor zijn
omgeving verstaanbare taal is. Maar veel meer dan het begrip
„koning", dat bij de Joodsche rabbijnen op den voorgrond staat,
staat bij Jezus in het middelpunt het begrip „vader".
.

.

God als Vader
Nu wordt ook bij de Grieken Zeus wel genoemd „de vader
van goden en menschen", zooals de Germanen spraken van „Alvader". En in het O.T. is er herhaaldelijk van God sprake als
van den Vader van Israel. Het w o or d is dus niet nieuw.
Toch is het b e g r i p bij Jezus een ander. Bij de Grieken en
Germanen is de godheid de vader als de maker, de verwekker.
In het O.T. is God de vader van Israel als degene, die recht op
zijn yolk heeft : de rechtsverhouding overweegt bier, geheel
in overeenstemming met de ma c ht die de vader over zijn
gezin bezat (de patria potestas). Maar bij Jezus wordt alle nadruk
gelegd op d.e innerlijk-zedelijke verhouding, op de liefde van
vader en kind, zooals dat het duidelijkst tot zijn recht komt in
de gelijkenis van den verloren zoon 5 Het is ook niet het yolk,
dat Gods zoon is, zooals in het O.T. het yolk Israel dikwijls
wordt genoemd 6 maar elk mensch mag Gods kind genaamd
worden, als hij krachtens Gods roeping aan God gehoorzaamheid betoont. Al is het nu wel juist, dat Jezus meermalen de
menschen aanduidt als Gods onderdanen of slaven, veel meer
geliefd is de aanduiding, dat de mensch als kind tegenover den
Vader behoort te staan en daarom God ook volkomen moet
.

,

Matth. 11 : 14 ; 17 : 10-12 ; Mark. 9 : 11-13
2 Matth. 5 : 34 v.v.
Matth. 18 : 10 4 Luk. 17 : 7-10 5 Luk. 15 : 11 v.v. Van deze gelijkenis
is geen joodsche parallel, die er maar even aan reikt. 6 B.v. Hoz. 12 :
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vertrouwen : Hij weet wat de mensch van noode heeft, reeds
eer deze Hem vraagt. Als een aardsch vader reeds zijn kind het
goede wil geven, zal veeleer de hemelsche Vader zijn ki,nderen niet
van het goede voorzien ? Hij wordt dan ook als „onze Vader"
aangeroepen.
Gods genade
Zoo is er in Jezus' prediking alle ruimte gelaten voor een
eigenschap van God, die bij de Joden geheel op den achtergrond
treedt, nl. zijn genade in den zin van on v erdiende
lief d e. Ook de Joden spraken van Gods genade, maar die
was in synergistischen zin gebonden aan de wetsvervulling. Als
de mensch maar de wetsvoorschriften zoo goed mogelijk na
kwam, dan zou God hem genade bewijzen 1. De liefde was bier
in zekeren zin „verdiend". Maar Jezus leert, dat God zijn koninkrijk geeft aan de geestelijk armen, de treurenden, de zachtmoedigen, aan hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De
zoon, die zijn eigen aandeel heeft doorgebracht en zich buiten
de familiegemeenschap heeft gesteld, wordt door den vader
dadelijk met liefde overladen en weer in de familiegemeenschap
opgenomen. Dat is „genade", terwijl de oudere broeder „recht"
wou laten gelden. Zoo is het gebed voor Jezus ook niet een uiterlijke plichtpleging, maar het is het spreken tot God als van een
kind tot zijn vader, in de binnenkamer. En dan mag de geloovige van de verhooring zeker zijn.
Het koninkrijk Gods
De genade, die God schenkt, wordt door Jezus gaarne samengevat in het begrip van „het koninkrijk der hemelen" (bij Matth.)
of „koninkrijk Gods" (bij Markus en Luk.) 2 Dit is ook een
.

Israelietische uitdrukking, maar beteekent in het O.T. en bij de
Joden een uiterlijk, politiek koninkrijk. Bij Jezus is het een zui-

ver geestelijk, een zuiver religieus begrip. Niet een omgrensd
gebied maar een dynamische werking van God. Niet iets dat
de menseh tot stand kan brengen, maar een genadegave van God.
Daarom is het koninkrijk Gods te vergelijken met de parel van
groote waarde, die de koopman, die naar parels zoekt, plotseling
vindt of met een schat in den akker, dien de landman zonder
zoeken geheel onverwacht vindt 3 De nadruk ligt bier wel op
.

Zie bladz. 269 v. 2 Meermalen geeft „koningschap" Gods beter de
bedoeling weer dan „koninkrijk". B.v. Matth. 6 : 33. Maar dikwijls moeten
wij „koninkrijk" vertalen : men gaat het koninkrijk binnen men ligt daar
aan -- men wordt daar buiten geworpen — het heeft een poort of toegang
enz. Hier kan men niet „koningschap" vertalen. Dit binnengaan in het
koninkrijk doet allereerst denken aan het oude Israel en het beloofde land ;
dan aan de heilige stad en de apocalyptische beschrijving van het binnentrekken van het vrome yolk ; dan aan den tempel. Dit laatste is
misschien bij Jezus voornamelijk aan te nemen. 3 Matth. 13 : 44 46

1

-

411

JEZUS

het feit, dat en de koopman en de landman zoo blij zijn, dat zij
dies er voor over hebben, om het gevondene in hun bezit te
krijgen. Toch zijn ook de andere trekjes niet zonder beteekenis ; en dan is het ook niet zonder beteekenis, dat zij het kunnen
verkrijgen. Het is ongeoorloofd deze gelijkenissen eschatologisch te verklaren, alsof eerst bij het wereldeinde „het koninkrijk Gods" te verkrijgen zou zijn.
Bij de vestiging van dit koninkrijk rekent Jezus niet alleen
met zedelijke, innerlijke krachten, doch evenzeer met „kosmische" machten als booze geesten en demonen. Zij worden uitgedreven en daarmede wordt het rijk van den Satan teruggedrongen en het koninkrijk Gods opgericht.
Merkwaardig is de indruk, dien dit op de leiders van het yolk
maakte. Zij zeggen, dat Jezus de booze geesten uitwerpt door
Beelzebul, den vorst der booze geesten. Beelzebul kan beteekenen „heer van het paleis", en volgens Joodsche geschriften
draagt de tweede van de zeven hemelen den naam Zeboel of
paleis. De aartsengel van dezen hemel is Michael, de schutsengel
van het Joodsche yolk, volgens Dan. 12 : 1. Er wordt hier dan
aan Jezus verweten, dat hij zijne werken doet door de hulp
van Michads tegenstander, dat hij dus de Antichrist is. Daaruit
wordt het antwoord van Jezus duidelijk : men kan niet het huisraad van den sterke rooven als men niet eerst diens huis is binnengegaan en den sterke gebonden heeft. Dat huis is bedoeld
„paleis". Er ligt dan een woordspeling in dit antwoord 1. Met
nadruk betuigt Jezus, dat hij door den vinger Gods de booze
geesten uitbant en dat daarom het koninkrijk Gods nu tot hen
is gekomen. Dit is ook wel de bedoeling van Luk. 10 : 18 : „Ik
zag den Satan als een bliksemschicht vallen uit den hemel".
Daarmee wordt het naderend einde, de naderende ontknoo.
ping van het werelddrama aangeduid. Anderen zien daarin echter een ironische uitspraak 2
.

In Christus
Het kenmerkende van Jezus' prediking is vooral hierin gelegen, dat hij dat koningschap Gods ten nauwste verbindt met zijn
persoon en werk. Heel duidelijk wel in Luk. 11 : 20 : „Maar
indien ik door den vinger Gods de booze geesten uitban, zoo is
het koninkrijk Gods tot u gekomen". Het is er dus in en met
hem. Dit is ook wel de beteekenis van Luk. 17 : 20 v. (Want
Matth. 12 : 28 v.v. ; Luk. 11 : 20 v.v. Vergel. ook Matth. 6 : 13. Over
andere verklaringen van „Beelzebul" spraken we boven reeds, bl. 175.
2 Jezus spreekt meermalen ironisch. Zoo Matth. 9 : 13, waar hij de Farizeen
rechtvaardigen noemt. Of Luk. 22 : 25 : „hun machthebbers laten zich
weldoeners noemen" (weldoener, Euergetes, was een bijnaam aan verschillende
vorsten gegeven). Ironie ligt ook wel in de gelijkenis van den rijken man
en den armen Lazarus, Luk. 16 ; 19 v,v.
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zie, het koninkrijk Gods staat midden onder u) 1. Ook de beteekenis van Luk. 4 : 21 : Heden is dit Schriftwoord vervuld. Ook
de beteekenis van het antwoord, dat Jezus in Matth. 11 : 5 vv.
aan Johannes laat geven en van Mark. 2 : 19.
Met dit komen van Gods koningschap in den persoon van
Christus hangt ook samen de „zonde tegen den heiligen Geest",
waarvan Matth. 12 : 31 v. sprake is. Waar men de duidelijke
werking van Gods Geest, zooals zij in zijn persoon was waar
te nemen, toeschrijft aan den duivel (— zooals de Farizeen deden
ten aanzien van Jezus' werkzaamheid —), daar is de verharding
en de verblinding zoo groot, dat daarvoor noch in deze noch in
de komende bedeeling vergeving en verandering mogelijk is.
Zij, die er over tobben, de zonde tegen den heiligen Geest bedreven te hebben, toonen daardoor alleen reeds, dat zij niet tot
die categorie van verharden en verblinden behooren, waarop
Jezus doelt.
Met het komen van Gods koningschap in den persoon van
Christus hangt ook samen de waardigheid van Messias, Christus, Gezalfde, die Jezus voor zich zelf aanvaardt. Hij is de Gezalfde, omdat in hem Gods koningschap gekomen is. Daarom
kan hij ook eischen, dat men hem zal volgen ; dat men tot hem
zal komen ; dat men hem belijden zal ; dat men in hem zal
gelooven (zoo vooral bij Joh.). Het koninkrijk Gods is zelfs
zoo nauw met den persoon van Christus verbonden, dat het
ook meermalen z ij n koninkrijk genoemd wordt 2
.

Eschatologie

Met zijn persoon en werk hangt nog een andere eigenaardigheid van zijne prediking samen. Een belangrijk deel daarvan
heeft betrekking op de toekomst, op het wereldeinde en het
wereldgericht, is daarom eschatologisch 3 Ook een bede als :
.

Deze vertaling is te verkiezen boven de andere : „het is binnen in u". Zoo
spreekt Jezus nergens over het koninkrijk Gods. En speciaal tot de Farizeen
kan hij dat niet zeggen. Het Grieksche voorzetsel kan zoowel beteekenen
„binnen uw bereik" als „binnen in u". Voor de laatste vertaling heeft men zich
wel beroepen op een papyrus uit de derde eeuw, waarin met vrij groote zekerheid „binnen in u" moet bedoeld zijn. Al was die zekerheid volstrekt, dan
is het nog geen voldoende argument voor de bedoeling van Jezus zelf. Want
die papyrus verraadt een gnostische, dus onbijbelsche strekking. Dan ligt het
voor de hand, om in dien geest ook een woord van Jezus te gebruiken. Doch
het ligt zoo geheel buiten de Israelietische sfeer van Jezus' onderwijs, dat het
reeds daarom meer dan twijfelachtig is, dat hij dat bedoeld kan hebben. En waar
het ook overigens in het verband, tegenover de Farizeen, slecht past, moet de
vertaling luiden : midden onder u. Dan is het geheel parallel met de uitspraak
van Luk. 11 : 20. 2 Matth. 13 : 41 ; 16 : 28 ; Luk. 19 : 12, 15, 27; 22 : 29 ;
23 : 42. 3 Matth. 24 /en 25 ; Mark. 13 ; Luk. 21 zijn de groote eschatologische
hoofdstukken. Maar ook allerlei kleinere reden hebben op de laatste
dingen betrekking, b.v. de gelijkenissen van het onkruid in de tarwe en
1
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„uw koninkrijk kome" 1 moet zoo worden verstaan. De uitzendingsrede van Matth. 10 is verkondiging van het komende
Godsrijk. En herhaaldelijk spreekt Jezus van het binnengaan
in het koninkrijk Gods als van iets toekomstigs. Zoo verstaat
het ook de moordenaar aan het kruis 2 Wij hebben dus de eigenaardigheid, dat eenerzijds in Jezus zelf het koningschap Gods
reeds gekomen is, en dat het anderzijds in de toekomst nog verwacht moet worden. Het is zeker niet juist, alleen dit laatste
als Jezus' bedoeling te beschouwen. Dan zou hij niet de Israelietische lijn doortrekken en tot het einde brengen, niet de Messias genoemd kunnen worden. Aileen wanneer Jezus niets dan
„profeet" en „leeraar" misschien ook nog voorbeeld —
is geweest, kan aangenomen worden, dat hij Gods koningschap alleen eschatologisch heeft bedoeld, zooals vele profeten
en leeraars \TO& en tijdens zijn leven. Maar Jezus is juist daarin
van hen onderscheiden, dat in hem inderdaad het koningschap
Gods gekomen is en hij nog iets anders en iets meer is dan
profeet en leeraar.
Ook Paulus, die toch sterk eschatologisch leeft, heeft het
koninkrijk niet alleen eschatologisch opgevat, als hij zegt,
dat het koninkrijk Gods geen spijs of drank is, maar „gerechtigheid en vrede en blijdschap door den heiligen Geest" 3
Als hij het koninkrijk Gods al niet aanwezig achtte, hoe zou
hij dan in Kol. 1 : 13 kunnen zeggen, dat wij overgezet zijn
in het koninkrijk van Christus ; hoe zou hij dan in Gal. 3
kunnen betoogen, dat de wet Naar tijd heeft gehad en sedert
Christus' komst niet meer als „tuchtmeester" dienst behoeft
te doen ? Hoe zou hij dan in Kol. 2 : 16 kunnen zeggen, dat
feestdag, nieuwe maan en sabbat als voorafschaduwing van
hetgeen in Christus verschenen is nu niet meer onderhouden
behoeven te worden ? Hoe zou hij dan in II Kor. 5 : 17 kunnen
zeggen :
.

.

Daarom, indien iemand in Christus is,
zoo is hij een nieuwe schepping :
het oude is voorbijgegaan,
zie, het nieuwe is gekomen 1

Hoe zou Johannes in den eersten brief (3 : 1) dan kunnen
zeggen :
Ziet, hoe groote liefde de Vader ons gegeven heeft,
dat wij kinderen Gods genaamd worden
— en wij zijn het 1

Hoe zou I Petr. 2 : 9 kunnen zeggen : gij zijt het k o n i n kvan het vischnet. Of uitspraken als Matth. 16 : 28 ; Mark. 10 : 35 v.v.
Over de tegenstelling met de joodsche apocalyptiek spraken we reeds op
1 Matth. 6 : 10 2 Luk. 23 : 42 3 Rom. 14 : 17. En I Kor.
bl. 274.
4 :20 : „Het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden maar in kracht".
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1 ij k priesterschap ; of Openb. 1 : 6 : die ons heeft gemaakt
tot e en k o n i n k r ij k, tot priesters voor God en zijn vader ?
En hoe zou Johannes telkens met nadruk kunnen verklaren,
dat wie in den Zoon gelooft, het eeuwigheidsleven be zit ?
Wanneer wij dan moeten kiezen tusschen onze hedendaagsche theologen en apostelen als Paulus, Johannes, Petrus,
dan houden we ons maar het liefst aan de laatsten. En dan
blijft het, zooals het was : eensdeels is het koningschap Gods
reeds aanwezig, misschien moeten wij zeggen : wordt het
reeds erkend, andersdeels moet het nog geopenbaard worden ;
misschien moeten wij zeggen : moet het nog tot algemeene
erkenning komen. De oplossing van deze tweeledigheid ligt
in den persoon van Jezus zelf : hij was er en hij is er. En voor
zoover hij er is, is ook het koningschap Gods gevestigd. Maar
eenmaal zal hij ook komen ten gericht, en dan zal het koningschap Gods zich eerst ten voile openbaren en zijn koninkrijk
in alien deele gevestigd worden. Zoo is het dus ook iets dat
nog groeit en toeneemt, in dien zin dat het eeuwige, onveranderlijke koningschap Gods in steeds wijder kring wordt
erkend en in steeds sterker mate invloed oefent ; zooals het
kleine mosterdzaad een groote plant wordt en het weinige
zuurdeesem het geheele meel doorzuurt 1. Het eerste een
beeld van uiterlijke uitbreiding, het tweede een beeld van
innerlijke doorwerking (daar waar het erkend is).
De opstanding
Aileen uit de prediking van Jezus zelf is te verklaren, dat
in de oudste Christelijke gemeente, Paulus vooraan, zulk
een sterke verwachting leefde van zijn spoedige wederkomst
en de vestiging van het Godsrijk. Hierin ligt zijdelings het
bewijs, dat Jezus in zijn prediking ook telkens gerekend heeft
met zijn opstanding. Dit is niet een feit, door de geloovige
discipelschap later er bij verzonnen of gefantaseerd. Dit is
zelfs ondenkbaar na den kruisdood, die met alle Joodsch
Messias-begrip in strijd was. Het is noodzakelijke veronderstelling van Jezus' geheele prediking over toekomst en wereldeinde ; evenzeer als het de eenige grond is van het optreden
der eerste apostelen en het ontstaan der christelijke kerk.
Alleen in het licht der toekomst en der eeuwigheid heeft
Jezus' prediking, heeft zijn persoon en werk voor de gansche
menschheid waarde.

Bekeering en wedergeboorte,
Om het koninkrijk binnen te kunnen gaan, is bekeering
noodzakelijk. In Joh. 3 : 3 wordt dit „wedergeboorte" geMatth. 13 : 31-33 ; Mark. 4 : 30-32 ; Luk. 13 : 18-21. Verge'. ook
het wassende graan in Mark. 4 : 26-29.
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noemd : een nieuwe levensrichting, die door den Geest wordt
gewerkt. Zij is gebonden aan het volgen van Christus zelf.
Daarom roept hij den mensch telkens, om tot hem te komen.
Jets anders dan de pietistische bekeeringsweg met zijn ver ,
schilendtrap,gbevind!Htsbeling
voor of tegen.
De gemeente
Degenen die tot Jezus gekomen zijn, vormen de „gemeente"
of „kerk", waarvan in Matth. 16 : 18 en 18 : 17 sprake is. Deze
uitdrukking komt maar twee malen in de evangelien voor,
en slechts alleen bij Matth. Er is reden, om te vragen of zij
inderdaad van Jezus zelf afkomstig is, of dat wij hier een
uitdrukking van lateren tijd voor ons hebben. Daarbij is te
bedenken, dat het begrip „gemeente" — het Grieksche ekkiesia, Fransch eglise — in de LXX herhaaldelijk voorkomt
ter aanduiding van Israel als het geroepen yolk. Dit begrip
wordt in Matth. overgebracht op hen, die den Messias aanvaarden : deze vormen het ware Israel. Dit kan heel goed een
uitspraak van Jezus zelf zijn geweest, vooral wanneer Jezus'
prediking niet zuiver eschatologisch is geweest. Het koninkrijk
Gods is ruimer begrip dan gemeente of kerk : het is Gods
koningschap dat van eeuwigheid of hemel en aarde omspant.
De gemeente is de gemeenschap dergenen die door hun
geroepen-zijn en hun persoonlijke overgave aan Christus dat
koningschap hebben erkend en nu een zekere eenheid vormen. Deze gemeenschap is gebouwd op eene rots, waarnaar
Simon zijn naam Petrus of rotsman heeft ontvangen. Die
rots is wel niet de persoon van Petrus zelf maar de belijdenis
die hij uitspreekt : Gij zijt de Christus, de zoon des levenden
Gods. Allen die dit van harte belijden, behooren tot de gemeente, die nimmer zal ten ondergaan. Is met de rots, waarop
de gemeente gebouwd zal worden, Petrus zelf bedoeld, dan
zullen we moeten denken aan zijn optreden op het eerste
Pinksterfeest en onmiddellijk daarna, tengevolge waarvan
de gemeente is ontstaan. En dan wordt in. vers 19 aan Petrus
de bevoegdheid gegeven, om de menschelijke zonden te vergeven of niet te vergeven. Dit zal de beteekenis van 16 : 19
wel zijn. Doch het is niet, om daardoor als het ware aan
Petrus het primaat te geven, waarop de bisschop van Rome
als zijn gewaande opvolger zijn pauselijk recht meent te kunnen
gronden. Behalve dat bij deze bewering nog allerlei andere
onbewijsbare dingen ondersteld zijn, wordt in Petrus blijkbaar
dat recht aan al de apostelen gegeven : alleen bij die opvatting
is Matth. 18 : 18 te verklaren, waar dat recht aan al de apostelen geschonken wordt. En bij die opvatting wordt ook eerst
duidelijk, dat in plaatsen als Ef. 2 : 20 en I Kor. 3 : 10 aan
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de apostelen een zoo belangrijke plaats wordt toegekend naast
Jezus, die als hoeksteen geldt : zij bewerken mede het ontstaan
van de kerk of de gemeente. Maar van Petrus alleen is daar
nergens sprake.
Tucht
Doch niet alien die zich uiterlijk bij de gemeente voegen,
kunnen geacht worden innerlijk daartoe te behooren. De
vijand, de Satan, heeft ook onkruid onder de tarwe gezaaid 1.
Het vischnet bevat ook ondeugdelijke, onbruikbare visch 2
Doch eerst aan het einde der tijden zal de schifting kunnen
plaats vinden. Wij vinden hier nog niets van de kerkrechtelijke leertucht, die door sommigen als het kenmerk der ware
kerk wordt beschouwd. Daarentegen wordt in Matth. 18 :
15-20 wel over levenstucht gesproken, doch op zulk een
wijze dat wij daarboven hebben geplaatst : „ootmoedig zoekende liefde' . Het geheele verband wijst er op, dat alles er
op gericht is om den mensch te behouden en niet te verderven. Ook hier kan bij mechaniseering en veruiterlijking
van wat men noemt de censura morum 3 groot kwaad worden
gesticht. Ook hiervan geldt het apostolisch woord, dat de
letter doodt en alleen de geest levend maakt.
Doop en Avondmaal
Over Doop en Avondmaal hebben wij reeds vroeger gehandeld 4. Hier willen we alleen nog constateeren, dat deze
plechtigheden bij Jezus niets sacramentalistisch vertoonen,
alsof op geheimzinnige, magische wijze daarvan eenige „kracht"
zou uitgaan. Zij liggen geheel in de profetisch-symbolische lijn.
Amb ten
Van „ambten" is in Jezus' onderwijs geen sprake. Hij heeft
ze nergens ingesteld, tenzij men de apostolische werkzaamheid
daaronder zou willen verstaan. Doch dan wordt het begrip
van ambt in een anderen zin genomen. Wij verstaan daaronder
een blijvende werkzaamheid in een georganiseerde gemeente.
Die vinden wij in de evangelien niet. Daarvoor kan men twee
redenen opgeven : de eschatologische spanning, die de gedachte
aan blijvende organisatie niet liet opkomen, of de paedagogische wijsheid die aan de toekomst overliet, voor elke bijzondere verhouding de passende organisatie te scheppen.
Het is overigens wel duidelijk, dat het gemeentebegrip bij
Jezus een ondergeschikte plaats heeft ingenomen. Waarom
het ging, dat was het koningschap Gods.
.

,

1
3

Matth. 13 : 24-30 en 36-43 2 Matth. 13 :47-50. Zie bl.
Zedelijke of levenstucht 4 Bl. 160, 406 en 405.
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Net nieuwe leven
Wie Christus aanvaardt, komt tot een nieuw leven. Ook
in het beschrijven daarvan komt de eigenaardigheid van
Jezus' prediking uit. Voor de Joden bestonden de verplichtingen, die de onderdanen tegenover den hoogsten koning
hadden te vervullen, in het nakomen van de ritueele voorschriften, zooals de schriftgeleerden die uit de traditie hadden
afgeleid. En het groote gebod was, gelijk wij boven zagen 1,
besnijdenis of sabbatsviering of spijsgebod. Maar Jezus zegt,
dat het groote gebod bestaat in het liefhebben van God en
den naaste 2 Met dit woord maakt hij de verhouding geheel
innerlijk, en brengt hij de grootste vereenvoudiging aan. Hij
gebruikt daarvoor wel Oud-Testamentische uitspraken 3 maar
het eigenaardige is, dat hij hier twee met elkaar verbindt die
over liefhebben spreken ; dat hij de tweede geheel losmaakt
van de uiterlijke geboden, waarmee zij in Lev. nauw samenhangt, en haar verbindt met het liefhebben van God. Wij
kunnen hierbij opmerken, dat in de evangelien bijna altijd
het werkwoord liefhebben voorkomt en slechts op enkele
plaatsen van „liefde" sprake is. Er wordt dus gedacht aan
een daad van den mensch veel meer dan aan een eigenschap
die hem eigen zou zijn.
God lief te hebben met het gansche hart kan niet anders
beteekenen dan dat men God God laat zijn, dat men alles
uit zijne hand aanneemt, en wat men heeft en is als gave Gods
liefheeft. Het is geen ascese, geen verlaten van de wereld
alsof zij het terrein der zonde is : zoo heeft Jezus niet gedaan.
Het stellen van deze tegenwoordige wereld tegenover God is
Grieksch, niet Israelietisch. Jezus wilde beheersching van de
tijdelijke dingen, heroisme, niet ascese. Maar ook leers Jezus
niet, dat wij God boven alles moeten liefhebben : allerlei
dingen n a a s t God, die dan recht op de meeste liefde zou
hebben ; een moeilijke rekensom. Neen, de wereld is door
God geschapen, rust in zijn wil. God liefhebben met het gansche
hart kan niet anders zijn dan al wat de mensch heeft en is,
uit Gods hand aanvaarden en in dat alles God God laten zijn :
in de dingen en door de dingen heen God opmerken en Hem
aan zijn recht laten komen. Waar dit niet mogelijk is, daar
is de zaak of de toestand als in strijd met Gods wil, als zondig,
geoordeeld.
Zoo moet men ook den naaste zien als dengene dien God
ons op onzen weg doet ontmoeten, wie hij ook zij, zelfs den
vijand. En hem lief te hebben wordt door den gulden regel
van Matth. 7 : 12 omschreven : wat gij wilt dat u de menschen
.

,

Zie bl. 274 2 Matth. 22 : 35-40 ; Mark. 11 : 28-34
6 : 5 ; 10 : 12 en 30 : 6 verbonden met Lev. 19 : 18

1

Inleiding tot den Bijbel II

3 Zie Deut.
27
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zouden doen, doe gij hun desgelijks. Dit is de liefde die gegrond
is in de gerechtigheid. Het is geen toegeeflijkheid en geen
zwakheid ; ook niet in de eerste plaats medelijden (de Boeddhistische hoofddeugd) of barmhartigheid als in de gelijkenis
van den barmhartigen Samaritaan. Het kan dit laatste zijn.
Het moet dit zijn tegenover ieder die in nood verkeert. Maar
liefde tot den naaste is niet alleen een eisch tegenover wie
in nood verkeeren. Zij gaat uit van het Oud-Testamentische :
wat gij niet wilt dat u de menschen doen, doet gij dat hun
ook niet. Zoo leerde zooals wij zagen, reeds Hillel op voorgang van Tobit 4 : 15. Dit is het ontzien van iemands rechten ; dit is gerechtigheid. Daarin moet de Christelijke liefde
gegrond zijn. Daarmee moet zij beginnen : eerst nauwkeurig
de grenzen trekken tusschen ieders recht en belang. Maar nu
blijft zij niet voor die grenzen staan. De liefde maakt niet
alleen op de belangen van den ander geen inbreuk, maar zij
brengt die belangen ook tot hun recht. Dat is ook de liefde
die God den mensch bewijst : geen weekheid, geen toegeeflijkheid, maar meermalen toorn, om juist daardoor te behouden, d.i. den mensch tot zijn recht te brengen. Zoo vooral
het Johannes-evangelie, dat in dezen dus geheel in de lijn ligt
van wat wij bij de synoptische evangelien vinden.
Godsdienst en zedelijkheid

Zoo heeft Jezus den godsdienst onverbrekelijk verbonden
met den zedelijken eisch van lief te hebben. Terecht is er op
gewezen, dat Jezus geen moraal heeft gepredikt in onzen zin
van uitgewerkte zedeleer. Wat hij bracht en wilde, was een
nieuwe houding tegenover het leven en de werkelijkheid.
Die nieuwe houding wordt uitgedrukt door het woord liefhebben, waarvan de grondbeteekenis Israelietisch is : in zijn
voile recht erkennen. Daarin zijn alle andere zedelijke opvattingen van Jezus gegrond. Men heeft dat met een woord van
Socrates en Goethe „daemonisch" willen noemen : het door
de godheid alleen geleid worden. Dit woord is zeker niet gelukkig, evenmin als de onderscheiding ethiek en moraal. Maar
wat er door aangeduid wordt, is juist : Jezus stelde zich zelf
van God geheel afhankelijk en wilde, dat de zijnen niet anders
deden ; ook zij moesten, van God afhankelijk, de door God
gewilde houding tot het leven en tot den naaste aannemen.
En daardoor ook is godsdienst voor hem een voortdurende
strijd tegen de machten der duisternis. Maar gezien in het licht
van zijn toekomst, van zijn opstanding, van de uiteindelijke
overwinning van Gods koningschap. Zoo is Jezus bij al den nadruk dien hij legt op het rijk van den Satan en op de macht der
demonen, en op de noodzakelijkheid der bekeering toch ten
slotte optimist in de zekerheid dat God koning zal zijn in en
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door hem. En zoo is hij zelf ten slotte het middelpunt van zijn
prediking, omdat hij het middel is tot behoud en het middel
om den mensch tot God terug te brengen. En dat ook weer
niet uit hem zelf. Maar het is God, die in hem is en werkt en,
door hem wordt verheerlijkt. Een waarheid, die wij voornamelijk in het Johannes-evangelie vinden uitgewerkt.
III — PAULUS
Met Paulus komen wij tot een geheel andere persoonlijkheid
dan Jezus en tot een geheel andere wereld dan de PalestijnschJoodsche.
Onderscheid tusschen Jezus en Paulus

Jezus kwam met het hooge zelfbewustzijn van den Messias,
den Zoon des menschen, den Zoon.Gods. Hij kon daarom ook
op zich zelf wijzen als op dengene in wien God zich openbaart,
en daarom ook kon hij eischen dat men tot hem zou komen en
in hem gelooven. Maar Paulus is de dienstknecht, d.i. de slaaf
van Christus. Hij bedoelt met dat beeld, dat hij Jezus Christus
toebehoort met lijf en ziel. Hij wijst van zich of op zijn Heer en
kan hoogstens opwekken, zijn navolger te zijn „gelijkerwijs hij
van Christus".
In Jezus is een ongestoorde Godsgemeenschap. Hij heeft altijd
den wil des Vaders gedaan, ook al is hij menigmaal verzocht,
om een anderen weg te volgen 1. Bij Paulus is een gebrokenheid van leven, een sterk zondebesef, zoodat hij zich den voornaamste der zondaren kon noemen. Maar hem is barmhartigheid geschied, doordat hij Jezus als den Christus leerde kennen.
Jezus spreekt in beeld en gelijkenis uit de volheid van zijn
Godsgemeenschap, als een die gezag heeft. Paulus heeft behoefte
om het evangelie van Jezus Christus voor Jood en heiden aannemelijk te maken, denkt daarover na, geeft daarover formuleeringen en is langs dien weg de eerste Christen-theoloog geworden,
al heeft hij geen systeem opgesteld.
Jezus is de man van het buitenleven, die zijn beelden vooral
ontleent aan de natuur en aan landbouw en visscherij. Paulus
is de man van de groote stad, minder aanschouwelijk in zijn onderwijs, en ook in zijn beelden stadsmensch 2
Jezus werkte onder de Palestijnsche Joden en het was slechts
.

Behalve de verzoeking in de woestijn (Mark. 1 : 13 ; Matth. 4 : 1 v.v. ;
Luk. 4: 1 v.v.) is te wijzen op Matth. 16 : 23, waar Jezus Petrus een
Satanas, een verleider, noemt ; op Joh. 12 : 20 v.v., waar de komst van
de Grieken, blijkbaar om Jezus als Messias te erkennen, volgens vers 27
een verzoeking was ; een verzoeking ligt ook wel in Joh. 6 : 15. Vandaar
ook Hebr. 5 : 7-9, waar sprake is van een leeren van gehoorzaamheid.
2 Zie bl. 346.
1
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een hooge uitzondering, wanneer hij met een heidensche vrouw,
als de Kananeesche, in aanraking kwam ; of als een heidensch
hoofdman zijn hulp inriep. Paulus daarentegen was uit een
een half-Grieksche, half-oostersche stad afkomstig en van zijn
jeugd af met het heidendom en zijn uitingen vertrouwd ; hij
is dan ook als Apostel werkzaam in de Hellenistische steden
van Syria, Klein-Azie, Macedonia, Griekenland.
Paulus' brieven
Door dit alles komen wij met Paulus in een geheel ander
klimaat van gedachten. Ook al wordt hetzelfde bedoeld, dan
zullen de woorden, dan zal de inkleeding anders zijn. Daarbij
komt nog, dat de geschriften van Paulus een geheel ander
karakter dragen dan de evangelien. Het zijn brieven voor bepaalde gemeenten in bepaalde omstandigheden met een bepaald
doel opgesteld, oorspronkelijk niet bestemd voor het groote
publiek en daarom vol toespelingen en onderstellingen, waarnaar wij slechts kunnen gissen. Daardoor zijn ze meermalen
„zwaar om te verstaan". Mede hieruit is te verklaren dat er
zoo verschillend over Paulus geoordeeld wordt.
Israeliet of Hellenist ?
Volgens den een is hij geheel Hellenist, d.w.z. hij heeft den
Israelietischen godsdienst vermengd met allerlei heidensche
bestanddeelen en heeft daardoor het eenvoudig evangelic van
Jezus Christus vertroebeld. Volgens den ander moeten wij twee
lijnen in hem onderscheiden, een Israelietische en een Hellenistische, die niet tot een eenheid zijn gekomen. Volgens den
derde was hij ook in zijn godsdienst Israeliet en een juist vertolker van Jezus' bedoeling, al trok hij de lijn verder door en
al moest hij daarvoor Hellenistische woorden en uitdrukkingen
gebruiken. Uit de volgende schets zal wel duidelijk worden,
welke opvatting wij de juiste achten.
Paulus' alkomst
Wij beginnen met Paulus' afkomst en Leven.
Hij was geboortig uit een orthodox-Joodsche famine van Tarsus
in Cilicie (Z.O. Klein-Azie) : zijn vader behoorde waarschijnlijk
tot de Farizeen, in elk geval werd in huis Arameesch gesproken;;
en zelf is hij van jongs af in de strengheid der wet opgevoed 1.
Daarmee moest samenhangen een tegenstelling met de Grieksche opvattingen, die als onrein heidendom werden geschuwd.
In zijn jeugd zal hij daarom niet aan Grieksche literatuur hebben gedaan. De weinige toespelingen daarop 2 kunnen genoegzaam op andere wijze verklaard worden.
2 Hand. 17 : 24 bevat een aan1 Fil. 3 : 5 ; Gal. 1 : 14 ; Hand. 22 : 3
haling uit Aratus, de eerste helft van een hexameter ; Hand. 26 : 14 (niet
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Waarschijnlijk kwam hij voort uit een welgesteld gezin.
Reeds van geboorte was hij Romeinsch burger. Zijn Romeinsch
burgerschap heeft men in den overkritischen tijd wel in twijfel
getrokken. Lukas zou niet goed op de hoogte zijn geweest. Dit
zou daaruit blijken, dat hij ook Claudius Lysias in Hand. 22 : 28
laat zeggen, dat hij voor een groote som dat burgerrecht gekocht
had. Dit was niet geoorloofd. Men vergat dat er in de wereld
wel meer gebeurt wat niet geoorloofd is. Het is gebleken, dat
dit misbruik zelfs niet ongewoon was. Want men hechtte groote
waarde aan dat burgerrecht. Het werd feitelijk alleen verleend
als een belooning voor diensten, aan den staat of het keizerlijk
huis bewezen ; ook werd het wel uit gunst verleend. In Tarsus
waren in de eerste eeuw voor Chr. democratische woelingen
geweest, die voor de Joden heel onaangenaam waren. Zij zullen
zich trouw aan den keizer hebben betoond, en daarvoor werd
hun het voorrecht verleend, dat zij gemakkelijker dan elders
het Romeinsche burgerrecht konden verkrijgen. Pompeius,
Julius Caesar (naar wien de inwoners hun stad ook Juliopolis
omdoopten), Antonius en Augustus hebben de stad bijzondere
voorrechten geschonken, ook wel om haar belangrijke ligging.
Maar dat men als burger van een stad reeds daarom Romeinsch
burger zou zijn, is van geen enkele plaats bekend. Om dit te
worden, moest er toch een of andere dienst aan den staat bewezen zijn. Dit wijst er op, dat de vader van Paulus niet tot de
arme lagen der bevolking kan behoord hebben. In de provin.ciesteden behoorden de Romeinsche burgers in den regel juist
tot den voornamen stand, waaruit men gaarne overheidspersonen zag komen. De stijl van Paulus is wel niet die van den letterkundig gevormden Griek, maar dat laat zich uit zijn strengJoodsche opvoeding voldoende verklaren. Het was ook geen
vulgair Grieksch dat hij schreef. Dat hij later blijkbaar meermalen in armoede verkeerde 1, zal het gevolg daarvan zijn dat
de streng-Joodsche famine hem heeft uitgestooten. Hiervoor
pleit het optreden van de Joden tegen hun afvallige volksgenooten in het algemeen ; het feit dat Paulus na zijn vertrek naar
Antiochie Tarsus blijkbaar steeds heeft gemeden 2 de sterke
uitdrukking van Filp. 3 : 8, dat hij all e s heeft prijsgegeven
en .als v u heeft geacht ; het feit, dat zijn neef te Jeruzalem .
;

vanhetcompldgwas(mrhetblodpkij
hem sterker dan de godsdienst). Zoo zou ook te verklaren zijn,
volgens de beste hss. in Hand. 9 : 5) uit de Bacchen van Euripides, maar
is misschien meer aan Lukas dan aan Paulus toe te schrijven ; I Kor. 15 : 33
uit de Thais van Menander, maar zonder de elisie die voor de maat noodig
is. Rom. 2 : 14 en 15 bevat uitdrukkingen die aan Aristoteles en de Stoa
herirmeren. 1 Filp. 4 : 15 ; II Kor. 11 : 9 2 Zoo keeren Paulus en Barnabas
Hand. 14 : 21 langs denzelfden weg terug, ofschoon de reis over Tarsus
veel korter was.
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dat Paulus aan het eind van zijn leven over veel geld kon beschikken : hij words met onderscheiding door de hoogste ambtenaren
behandeld ; Felix hoopt op hoog losgeld ; Paulus weet een toch
altijd kostbaar proces te Rome door te zetten ; hier houdt hij
verblijf in een eigen gehuurde woning. Hij moet toen Of weer
met zijn familie verzoend zijn geweest of door den dood zijns
vaders in het bezit van zijn wettig onvervreemdbaar erfdeel zijn
gekomen. Tegen deze opvatting pleit niet, dat hij een handwerk
beoefende. Het was de Joodsche traditie, dat een Rabbijn dit
deed. Bij de Grieken evenwel werd met minachting op handwerk neergezien : dit was goed voor slaven. Daardoor sprak
het vanzelf, dat Paulus weinig met de hoogste kringen in aanraking kwam. Voor een indruk van de toenmalige cultuur zie
plaat XXIII en XXIV.
Paulus' uiterlijk
Zijn uiterlijk heeft Paulus niet mee gehad. Er is uit de tweede
eeuw een weinig vleiende beschrijving van zijn kleine gestalte
met kaal hoofd en kromme beenen, sterk vooruitspringende
neus en ineengegroeide wenkbrauwen, al was zijn gelaat dan vol
vriendelijkheid 1. Uit de brieven lezen wij, dat zijn uiterlijke verschijning weinig indruk maakte 2 Hij is zich bewust, dat hij
het zwakke beeld van een mensch draagt 3 Hij is ook zwak van
gezondheid 4. Dit zal de reden zijn geweest, waarom Lukas,
„de geneesheer", van Troas naar Filippi en later weer van Filippi
naar Cesarea en naar Rome zijn reisgenoot is geweest, blijkens
het „wij-bericht". En ofschoon nog maar een goede vijftiger,
zou hij zich volgens een andere dan de door ons gevolgde lezing
Film. vs. 9 reeds een oud man noemen. Dit is bij alles wat hij
heeft moeten doorstaan, ook wel te begrijpen. Des te meer
bewondering wekken zijn inspannende reizen en zijn voortdurende werkzaamheid. Hij zal ook de litteekenen van zijn lijden,
zijn steeniging in Lystra, zijn geeselingen elders, wel gedragen
hebben. Daarom zegt hij ironisch in Gal. 6 : 17 dat hij de merk.

.

Moulton meent, dat dit zoo uitgewerkt is terwille van de in I Kor.
1 : 27-29 uitgesproken gedachte. Hij meent, dat als Paulus leelijk was
geweest, de inwoners van Lystra hem niet voor een godheid hadden
gehouden, Hand. 14 : 11 v. Maar hiervoor waren toch voor hen geldige
motieven.
2 II Kor. 10 : 1 en 10 3 I Kor. 15 : 49 4 II Kor. 12 : 7
vv. ; verge]. Gal. 4 : 13-15. Sommigen meenen, omdat flier van 't
uitgraven van oogen sprake is, dat hij aan een oogziekte leed. Dit ook
in verband met de groote letters van Gal. 6 : 11 (waarschijnlijk meer
omdat hij zelf weinig schreef) en het niet herkennen van den hoogepriester, Hand. 23 : 1 en 5. — Van den doom (of splinter) in het vleesch
zijn vele verklaringen, allemaal gissingen. In elk geval zullen 't geen
zinnelijke verzoekingen zijn geweest, maar zeker wel een lichamelijk lijden.
Doch geen epilepsie, omdat dit ziektebeeld met Paulus' geheele werkzaamheid in strijd zou zijn. Sommigen denken aan malaria.
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teekenen (de stigmata) van Christus draagt : evenals de slaven
de merkteekenen hunner heeren droegen, zoo Paulus die van
zijnen Heer (Deiszmann wijst op amuletten met godennamen
er op geschreven, die men „droeg") ; en daardoor is hij gevrijwaard tegen booze aanvallen als van de Galatia's. Hij zou dan
hier bedoelen : weest toch verstandig, treedt niet zoo tegen mij
op, want ik draag de beschermende merkteekenen van Christus 1.
Als redenaar heeft Paulus zeker druk gegesticuleerd. Lukas, die
zeer spaarzaam is met opmerkingen over personen, zegt herhaaldelijk van Paulus, dat hij zijn hand uitstrekte enz. 2
.

Paulus' zieleleven

Over zijn psychische gesteldheid laat zich uit de brieven meer
aflezen. — Allereerst treft ons de groote bewegelijkheid van den
apostel, het gemak waarmede hij reist van stad tot stad en zich
telkens in de nieuwe omgeving weer inwerkt. Die groote bewegelijkheid kenmerkt hem reeds voor zijn Christen zijn, als hij
de Christengemeenten overal, tot zelfs in Damascus, vervolgt.
Hij ontwikkelt zijn heele leven door een groote activiteit.
Daarnaast treft ons niet minder zijn groote bewogenheid of
emotionaliteit. Ook hierin is hij een echte zoon van het oude
yolk. Herhaaldelijk is er sprake van de tranen die hij stort 3
Telkens treffen ons felle uitingen, als de vervloeking in Gal.
1 : 6-9 ; Filp. 3 : 2 v. enz. Daarbij het sterke verlangen naar
zijn gemeenten ; de teederheid waarmee hij zijn lezers vermaant ;
de sterke uitdrukkingen van vreugde en blijdschap ; de snelle
wisseling van stemming 4 Tot de sterke emotionaliteit van den
apostel is ook te rekenen zijn aanleg voor automatismen als de
glossolalie en het opgetrokken zijn in den hemel 5 Wanneer wij
de vraag stellen, in welke richting zijn aandoenlijkheid gaat,
of bij hem lustgevoel of onlustgevoel overheerscht, of hij dus
eukolisch of dyskolisch van aanleg is, dan schijnt er wel voldoende
reden te zijn, om Paulus van huis uit dyskolisch te noemen.
Er gaat door zijn brieven een diepe trek van smart over eigen
zonde 6 en over anderer zonde 7 Was hij eukolisch van aanleg,
dan zou hij nook de tegenstelling van zonde en genade zoo diep
hebben kunnen voelen. Maar hier komen wij in aanraking met
de eigenaardige werking van het Christelijk geloof : ofschoon

.

.

.

.

Zooals bekend is heeft men in de R.K. kerk sedert Franciscus van
Assisi in deze stigmata gezien de wonden van Christus, die sedert door
een 300 personen, waarvan een 50 mannen, zijn gedragen. 2 Zie Hand.
14 : 14 ; 20 : 34 ; 21 : 40 ; 26 : 1
3 Hand. 20 : 19, 31 ; II Kor. 2 : 4 ;
Filp. 3 : 18 4 B.v. de overgang van Rom. 8 tot 9. Maar deze sterke
overgangen kunnen ook daarvan het gevolg zijn, dat Paulus niet aan een
stuk door dicteert. Een brief als aan de Rom. is niet maar achter
elkaar gedicteerd 1 5 I Kor. 14 : 18 v. ; II Kor. 12 : 2 vv. Zie bl. 433 v.,
271 en 172. 6 I Kor. 15 : 9 ; Ef. 3 : 8; (I Tim. 1 : 15) 7 Rom. 3 : 9 v.v.
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dyskolisch van aanleg, geldt van den apostel niet, wat van de
zoodanigen geldt : dat zij alles zwart inzien en over alles klagen
en steeds bezwaren maken. Integendeel hij heeft leeren kennen
een vrede die alle verstand te boven gaat 1, en kan daarom spreken van goeden moed, dien hij altijd behoudt, en wekt op, voortdurend blijde te zijn 2
Naast de activiteit en de emotionaliteit treft ons bij den Apostel een sterk verstandelijke trek. Dit
komt uit in de beschouwingen die hij geeft over de beteekenis
van de wet, het verband van zonde en genade, de plaats die aan
Israel toekomt, de beteekenis van het geloof, de grenzen van
de vrijheid, i.e.w. overal waar hij over het Christelijk geloof nadenkt en redeneert, overal waar hij dus optreedt als theoloog.
Het is eigenaardig dat men vroeger den Apostel eigenlijk alleen
als theoloog waardeerde, m.a.w. alleen lette op zijn verstandelijke
werkzaamheid. Maar Paulus was meer nog apostel dan theoloog.
Hij stond in het voile praktische leven en greep telkens met woord
en daad in, gaf leiding aan personen en gemeenten, was een
werktuig van Christus in zijn geheele persoonlijkheid. Bij zijn
theologische werkzaamheid was het hem daarom ook niet te
doen om het vormen van een systeem : zijn theologie had een
zuiver praktische strekking. En toch heeft hij daarmede de
eeuwen beheerscht. Wij mogen hem daarom rekenen tot de
religieuse „genieen". Prof. Heymans geeft van een genie de
definitie, dat het gevormd wordt door een harmonische verbinding van sterke belangstelling, sterke fantasie, sterke secundaire
functie verbonden met een scherp verstand. Wij kunnen dat
alles bij Paulus inderdaad waarnemen. En dan blijkt zijn bijzondere gave vooral daarin te bestaan, dat hij een afzonderlijk geval
weet te plaatsen in groot, algemeen verband ; de algemeene
strekking daarvan weet te grijpen en voor anderen in het licht
te stellen. Een enkel voorbeeld. Voor ons is het geen vraag meer,
of de Joodsche wetsvoorschriften nagekomen moeten worden
of niet. Dit was zelfs in de tweede eeuw geen vraag meer. In
Paulus' dagen was het een levensvraag voor de kerk, die hij b.v
behandelt in den brief aan de Galaten. Men zou zeggen : waar
die vraag voor ons geen vraag meer is, zal die brief voor ons ook
niet meer dan historische beteekenis bezitten. Toch is het zoo
niet. Paulus behandelt de vraag zoo, dat hij spreekt over de
beteekenis van wettische vroomheid, van de wet, van de genade,
van de geestelijke vrijheid, een vrijheid niet om te zondigen, maar
gewerkt door den heiligen Geest. Op die wijze stelt hij beginselen die nog altijd van centrale beteekenis zijn. — Een ander
voorbeeld. De vraag of het geoorloofd is, offervleesch te eten
of niet, heeft voor ons geen waarde meer. Dit was wel voor de
.

Filp. 4 : 7 2 II Kor. 5 : 6, 8 ; 3 : 18 ; 13 : 11; I Thess. 5 : 16 ; Rom.
12 : 12 ; Filp. 4 : 4
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heiden-Christenen een belangrijke vraag 1. Volgens dynamistische opvatting komt namelijk degene die zulk offervleesch eet,
daardoor in innerlijk verband met de godheid of den demon,
aan wien geofferd is. Wij zijn aan dit dynamisme wel ontgroeid.
Maar Paulus behandelt de vraag zoo, dat hij de grenzen bespreekt
van wat in het algemeen geoorloofd is, en daarbij de beteekenis
van het geweten in het Licht stelt voor de handeling van den
mensch zelf, en het beginsel der liefde tegenover anderen als
richtsnoer aangeeft.
Wij mogen deze behandeling der kwesties geniaal noemen.
Dat wil niet zeggen, dat zij daarom dadelijk in alien deele voor
ons begrijpelijk is. In de behandeling dier vragen gebruikt hij
ook den redeneertrant van zijn tijd, en somtijds is die anders
dan de onze. Zoo gebruikt hij in Gal. 3 : 16 de methode der
rabbijnsche bewijsvoering, als hij spreekt van het enkelvoud
van het woord „nageslacht" 2 in Gal. 4 : 22-31 maakt hij
gebruik van de Joodsch-Alexandrijnsche bewijsvoering, waar
hij in Hagar en Sara allegorieen ziet 3 Dit maakt zijn redeneeringen voor ons dikwijls moeilijk te verstaan. Toch mogen wij
hem den grootsten denker en den grootsten theoloog van het
oudste Christendom noemen.
Zoo hebben wij in den Apostel een sterke activiteit, een
sterke emotionaliteit en een sterke verstandelijke werkzaamheid
gevonden.
We kunnen ook nog vragen, op welke wijze verschillende
neigingen bij hem werkzaam zijn : of deze met elkaar in evenwicht zijn, of dat
sterk overheerscht of dat zij onderling
met elkaar strijden of aithans dat onderdrukte neigingen zich
telkens laten gelden en daardoor remmend optreden. En dan
moeten we van Paulus zeggen, dat bij hem eene neiging alles
overheerscht : Christus is hem het een en het al. Hij behoort
dus tot de geunifieerde typen.
Wij krijgen dan ten slotte dit karakterbeeld : eene neiging
beheerscht zijn sterke activiteit, zijn sterke emotionaliteit, zijn
sterke verstandelijke behoeften en wel zoo, dat hij ook bezit
een sterke secundaire functie (— wat hij eenmal beleefde, blijft
voortdurend op zijn Leven invloed behouden —). Waar deze
correlatie van eigenschappen aanwezig is, daar spreekt de psycho;

.

een

I Kor. 8-10 2 Zulk een redeneering over een collectief woord is
natuurlijk onhoudbaar. 3 Zoo ook I Kor. 9 :10, waar hij vraagt : God
zorgt Loch niet voor ossen ? De bedoeling is niet, dat Paulus Gods
voorzienigheid ontkent, maar : een wetsbepaling heeft dieperen zin dan
alleen te zorgen voor ossen. Allegorie vinden wij ook 1 Kor. 10 : 4
„die rots nu was Christus". Ook II Kor. 3 : 13 vv. wordt de bedekking
op Mozes' gelaat allegorisch uitgelegd en gaat dan over in een „bedekking op hun hart". De klank der woorden geeft hier aan de redeneering
een eigenaardige wending.
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logie van een gepassionneerd of hartstochtelijk karakter ; met
welke karakteristiek geen afkeurend oordeel is bedoeld. Of zulk
een persoon goed of slecht is, hangt af van het doel waarop hij
zich richt. Is dit doe! slecht, dan is de gepassionneerde heel slecht.
Is dit doel goed, dan is de gepassionneerde heel goed. Van Paulus,
die zich onvoorwaardelijk aan Christus had gegeven en diens
dienstknecht was geworden en zich ook telkens den eeretitel
gaf van een geroepen apostel van den Christus, den Messias,
te zijn, van Paulus geldt, dat zijn persoon aan den hoogsten norm
voldeed, en hij door zijn gepassionneerdheid een buitengewone
kracht ontwikkelde.
De bekeering

Zijn leven is evenwel een gebroken leven geweest. Daarin is
een plotselinge wending waar te nemen, die bekend staat als
zijn b e k e e r i n g. Lukas heeft dit feit van zoo groote beteekenis geacht, dat hij in Hand. het tot drie maal toe vrij uitvoerig
verhaalt 1, naar Griekschen trant, met vrije weergave van Paulus' redevoering, zoodat er waarschijnlijk wel opzettelijk onmiskenbaar verschil tusschen de verhalen bestaat. In zijn brieven
spreekt de apostel zelf ook meermalen over het feit, maar doet
het daar heel kort 2 Hieruit is af te Leiden, dat hij het mondeling,
en dan zeker wel uitvoerig, placht mede te deelen. Daarom ook,
dat Lukas het Paulus zelf tot tweemalen toe laat vertellen.
In hoeverre was hij op dit feit psychologisch voorbereid ?
Uit hetgeen hij zelf schrijft, was de bekeering voor hem als een
nieuwe schepping, als iets geheel onverwachts. Daarom kan er
nog wel een onbewuste voorbereiding hebben plaats gevonden.
Volgens de berichten heeft hij bij Damascus iets gezien en gehoord, dat alleen door hem verstaan en begrepen werd. Dit laatste
wijst op zulk een voorbereiding 3 Of Paulus Jezus persoonlijk
heeft gekend, is de vraag. Men heeft dit vvillen afleiden uit II Kor.
5 : 16 : „Daarom van nu af kennen wij niemand op aardsche
wijze. Ook al hebben wij Christus op zulk een wijze gekend, nu
kennen wij hem niet meer zoo". Maar wat bedoelt Paulus met
dat „op aardsche wijze — in het Grieksch staat letterlijk : naar
het vleesch kennen" ? Waarschijnlijk ligt hier een afkeuring
in en wil het zeggen : „op ongeestelijke wijze", gevolg van ons
zondig-zinnelijk bestaan, onjuist, verkeerd, niet zooals Christus
.

.

Hand. 9 : 1-10 ; 22 : 6 v.v. ; 26 : 9-18. Het woord over de verzenen
en de prikkels staat in de beste handschriften alleen in Hfdst. 26. Het
verschil wordt ook, minder juist, verklaard uit verschil van bronnen door
Lukas gebruikt. 2 Gal. 1 : 12-16 ; II Kor. 4 : 3 v.v. ; Filp. 3 : 5 v.v. ;
3 Het woord Hand. 26 : 14 : „Het is u hard,
I Kor. 9 : 1 ; 15 : 3 v.v.
de verzenen tegen de prikkels te slaan" kan eenvoudig beteekenen : het is
moeilijk voor u deze nieuwe taak te aanvaarden en u aangezet te voelen
tot een geheel tegenovergesteld werk,
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werkelijk is. En dan heeft het met het kennen als mensch, voor
Jezus' dood en opstanding, niets te maken. Als Paulus evenwel,
zooals wij op bi. 256 v. betoogd hebben, in het jaar 30 tot bekeering
is gekomen en Jezus het jaar te voren gekruisigd is, dan is de
waarschijnlijkheid toch groot, dat hij tijdens het Paaschfeest
van 29, toen Jezus gekruisigd werd, in Jeruzalem heeft vertoefd.
Is ook hij op den kruisheuvel geweest, dan is daaruit te verklaren,
hoe hij, onder den indruk van deze terechtstelling, herhaaldelijk
over het bloed, in den zin van den dood, van Jezus spreekt.
In elk geval heeft Paulus zeker veel van Jezus gehoord. Dat is
al begonnen met de prediking van Stefanus, tegen wien bezoekers uit Cilicie optraden om met hem te disputeeren 1. En
Paulus was uit Tarsus, de hoofdstad van Cilicie, afkomstig.
Vandaar ook zijn aanwezigheid bij de steeniging van Stefanus 2
Van de door hem gevangen genomen Christenen zal hij zeker
ook heel wat over Jezus hebben vernomen, terwijl hun martelaarsmoed op zijn emotioneelen aard indruk gemaakt moet hebben. Dat hij van Jezus' onderwijs en werk op de hoogte geweest
is, volgt ook wel daaruit, dat hij zoo spoedig na zijn bekeering,
met bijna geen omgang met Christus-geloovigen, Jezus als den
Messias kon prediken 3 Daarbij moet hij toch verteld hebben,
wie Jezus was en wat hij had gedaan en geleerd. Hieruit volgt
evenwel niet, dat Paulus' bekeering alleen een visioen is geweest,
gewerkt door zijn eigen bewustzijnsinhoud en dus zuiver subjectief. Het is waar, Paulus was blijkbaar visionnair 4 Maar over
die visioenen spreekt hij slechts noodgedwongen. Zij hebben
voor hem geen overwegende beteekenis. Wat hem bij Damascus
is overkomen, was voor hem van geheel anderen aard, en werd
ook, schoon onbegrepen, door anderen waargenomen. De gegevens komen alleen tot hun recht, als wij aannemen, dat er een
werkelijke verschijning heeft plaats gevonden, die alleen door
Paulus, als psychologisch daarop voorbereid, kon worden
begrepen. Deze voorbereiding bestond evenwel niet in een geestelijken strijd, of zijn vervolging der gemeente wel goed was.
Ten onrechte wordt dit wel uit Hand. 26 : 14 afgeleid. Men
brengt dan ook Rom. 7 ter sprake, doch bier spreekt Paulus
niet over zijn eigen Leven, maar over den mensch in het algemeen.
Waarin heeft nu de bekeering van Paulus bestaan ? Hij is
van Farizeer Christen geworden. Maar het punt waarom het
in den aanvang ging, was de vraag of een gekruisigde de Messias
kon zijn. Dat was ook hetgeen de apostel dadelijk na zijn bekeering ging verkondigen 5
.

.

.

.

Hand. 6 : 9 v.
2 Hand. 7 : 57 en vooral 8 : 1
3 Gal. 1 : 23 ; Hand.
9 : 20 4 II Kor. 12 : 1 v.v. 5 Volgens Gal. 1 : 17 is hij eerst naar Arabie
gegaan, waarschijnlijk het rijk van Aretas IV met de hoofdstad Petra, in het
Oost-Jordaanland. Hand. vermeldt dit verblijf in Arabie niet, maar zegt dat
Paulus dadelijk in de synagogen optrad. Gegeven de felle persoonlijkheid van
1
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Bestond nu zijn bekeering allereerst in de erkenning van
Jezus als den Messias, dan kan hij niet als voorbeeld gelden voor
de bekeering van spotters, goddeloozen, twijfelaars, onzedelijken, dronkaards. Als Farizeer heeft hij met overtuiging beleden,
dat er is een eenig en waarachtig God, die in den hooge als koning
troont, die de wereld heeft geschapen en van zijn onderdanen
gehoorzaamheid aan zijne geboden vraagt, en de goede werken
beloont. Als Farizeer heeft hij met overtuiging de komst van den
Messias als redder verwacht. Maar als Farizeer heeft hij ook met
overtuiging ontkend, dat de Messias zou kunnen lijden en sterven ; allerminst aan een kruis ! Dit was den Joden een ergernis,
d.w.z. een reden om hem te verwerpen, een reden tot ongeloof 1.
Doch door zijn bekeering heeft Paulus in Jezus toch den Messias
leeren zien. Dit was een geheel ongedachte ervaring voor den
vervolger der Christenen. Het schokte hem dermate dat hij drie
dagen lang blind was en niet at en niet dronk, maar in gebed verzonken lag, totdat Ananias hem kwam zeggen, dat zijn gebeden
verhoord waren 2 Toen wist hij, dat hij door den hemelschen
Christus in diens levensgemeenschap was opgenomen. Dit vervulde hem met een kracht en een blijdschap, die hem tot alle
inspanning in staat stelde. Zoo was hij dan burger van het Messiaansche rijk geworden, deelgenoot van het erfdeel 3, niet uit
eigen verdienste maar louter uit genade. Ofschoon diep schuldig door de vervolging der gemeente, werd hij daarvoor niet
gestraft, maar door den Messias, den verheerlijkten Heer, diens
gemeenschap waardig geacht. Zoo is de genade van God dus alles,
een genade alleen te ontvangen door een vertrouwensvolle overgave aan den Heer, dat is : door geloof. Daarvoor helpt de Farizeesche wetsvervulling niet. Zij is veeleer een belemmering om
tot voile overgave te komen. Zij is een juk, een dienstbaarheid,
waarvan Christus vrij maakt. Zoo moet dit geloof een sterk
gevoel van vrijheid wekken. Waar de geest des Heeren is, aldaar
is vrijheid ; maar niet de lagere vrijheid die ongebondenheid is,
om alles te mogen doen waartoe zin en lust opwekken ; doch
de hoogere vrijheid, de bewuste expansie van het leven, die door
den heiligen Geest, door Christus zelf, gewerkt wordt : die conventie en traditie doorbreekt, om het ideaal te bereiken ; de
.

Paulus, voor wien geen middelweg bestond tusschen hartstochtelijken haat en
gloeiende liefde, is dit ook zeer goed mogelijk. Anderen meenen dat
Lukas het eerste en het tweede verblijf te Damascus te nauw met elkaar
verbonden heeft. Paulus wendde zich dan allereerst tot zijn volksgenooten
in de synagogen. Dit heeft hij later, op zijn zendingsreizen, ook steeds
gedaan. Hij zegt ook Rom. 1 : 16 : „eerst den Jood en ook den Griek".
Maar tegelijk had hij hiermede de gelegenheid, om de proselieten en de
„Godvereerende" heidenen te bereiken. Hij sluit zich met bewustheid
1 I Kor. 1 :23 2 Hand. 9 : 8-19 8 Of „heilsbij het gegevene aan.
bezit" : Gal. 3 : 18 ; Hand. 20 : 32 ; Ef. 1 : 14 ; 1 : 18 ; 5 : 5 ; Kol. 3 : 24.
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vrijheid des Geestes tegenover de vrijheid des vleesches ; • de
vrijheid die bestaat in volstrekte en onmiddellijke afhankelijkheld van God ; de vrijheid die het mogelijk maakt, om lief te
hebben 1.
Maar deze ervaring van genade, dit besef van vrijheid, dit in
blijdschap overvloeiend krachtsgevoel moest den naar daden
dorstenden belijder brengen tot krachtige zendingswerkzaamheid, waartoe hij zich van den aanvang of geroepen weet. Hij
kan en mag niet anders dan dit evangelie der genade, deze boodschap van het heil aan alien verkondigen : hij heeft zich in dit
opzicht te kwijten van een schuld ; het is hem een noodzakelijkheid als een bediening die hem is toevertrouwd 2 En zoo is
het ook zijn taak de jonge gemeenten te verzorgen en met hen
te strijden 3 Dit in blijdschap overvloeiend krachtsgevoel stelt
hem ook in staat met blijmoedigheid te lijden 4 Dit lijden is
een kenmerk van het apostolaat. Het is het lijden van Christus
zelf. En in dat lijden ontvangt hij van God, den vader aller barmhartigheid, overvloedige vertroosting, opdat dit weer kan dienen,
om zijn gemeenten te vertroosten 5 Want — en dit is ook kenmerkend voor Paulus' levensstemming en levenshouding —
het is nog slechts voor een korten tijd en dan staat de rechter
voor de deur. Christus zal zijn blijde inkomst houden en wie hem
toebehooren, zullen hem tegemoet gevoerd worden in de lucht,
en zij zullen voor altijd bij hem zijn 6 Het is wel zeker, dat Paulus gehoopt heeft, zelf die wederkomst nog te zullen beleven 7
Dat geeft aan zijn werkzaamheid dien trek naar de toekomst, dat
.
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Gal. 5 : 1 v.v. ; II Kor. 3 : 17 ; Rom. 8 : 21 2 Rom. 1 : 14 ; I Kor.
9 : 16 v. Paulus is onmiddellijk begonnen het evangelie van Jezus Christus
te verkondigen, toen hij tot bekeering was gekomen. Hij zal ook de Lien
jaren in Tarsus niet hebben stilgezeten, al weten we van dien tijd nets.
Het vermoeden, dat hij toen ook gepredikt heeft, vindt steun in Hand.
15 : 40 en 41, waar gezegd wordt, dat hij de gemeenten in Syria en
Cilicie sterkte. Van deze gemeenten is tot nu toe geen sprake geweest,
want van Antiochie nit heeft hij eerst met Barnabas (en ten deele met
Johannes Markus) een reis ondernomen over Cyprus en naar de steden
Antiochie, Iconium, Lystra, Derbe, die in zuid-Galatia lagen. Men noemt
dit zijn eerste zendingsreis. Zijn tweede reis voerde hem door Klein-Azie
over Troas naar Macedonia en Griekenland. Op zijn derde reis vertoefde
hij een twee en een half jaar in Efeze, vanwaar hij over Macedonia
naar Korinthe reisde. Langs denzelfden weg ging hij terug, langs de kust
van Klein-Azie, en werd, toen hij te Jeruzalem was gekomen, daar
gevangen genomen. Een twee jaren later maakte hij als gevangene de
reis naar Rome. Wij kunnen dit net in bijzonderheden behandelen. Onder
de chronologie, bi. 255 tot 259, spraken we over een en ander ; en ook
bij de bespreking van de brieven. Zie het daarbij gevoegde kaartje, om
de verschillende reizen te kunnen volgen. 3 II Kor. 11 : 28 v. 4 II Kor.
11 : 23-27 ; 4 : 7 - 18 5 II Kor. 1 : 3-7 6 I Thess. 4 : 17 Rom.
13 : 11 : „Thans is het heil ons meer nabij, dan toen wij tot geloof kwamen".
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sterke vermogen om vol te houden : Hij die roept, is getrouw ;
hij zal het ook voleindigen 1.
Paulus' theologie Israilietisch
Uit deze geestesgesteldheid van den Apostel is zijne t he ologie te verklaren. Hij is streng-Joodsch opgevoed, tot zijn
volwassen leeftijd Farizeer, het Arameesch en het Hebreeuwsch
machtig, in zijn aanhalingen van het Oude Testament niet alleen
gebonden aan de Grieksche vertaling daarvan, al sluit hij zich
daarbij meestal aan 2 Van deze geestesgesteldheid zullen wij moeten uitgaan ter verklaring van zijn bedoeling. Aileen wanneer zij
niet Israelietisch verklaard kan worden, hebben wij recht van
Griekschen of Hellenistischen invloed te spreken.
Hellenistische woorden en uitdrukkingen
Nu hebben wij reeds opgemerkt, dat een groote moeilijkheid
ligt in zijn taalgebruik. In een Hellenistische stad geboren en
als Apostel in Hellenistische omgeving werkzaam, moest hij
voor zijn theologie Hellenistische woorden en uitdrukkingen
gebruiken. Hoe zou men zich dat anders kunnen denken ? Maar
deze woorden en uitdrukkingen waren van huis uit dragers van
heidensche gedachten. Wel heeft de Grieksche vertaling van
het O.T. in dit opzicht zeker grooten invloed gehad en voorbereidend werk voor Paulus verricht, maar de taal die hij moest
gebruiken, was toch nog niet gechristianiseerd. Wij krijgen hier
een lastig taalprobleem : heeft die heidensche taal ingewerkt
op Paulus' voorstellingen of heeft hij bij het voor zijn doeleinden wel zeer gebrekkig taalwerktuig toch den zuiveren Israelietisch-Christelijken geest weten te bewaren ? Om geheel billijk
tegenover zijn bedoeling te blijven, zullen wij steeds naar den
kant van het Israelietisch-Christelijke moeten uitleggen. Op deze
wijze komen wij ook tot een bevredigende eenheid in zijn theologie.
Met enkele voorbeelden willen wij dit toelichten.
Juridische termen
Wij vinden bij hem voor belangrijke begrippen uitdrukkingen
die aan het toenmalig rechtsleven, aan juridische verhoudingen,
zijn ontleend. Daartoe behooren woorden als „rechtvaardiging",
„verlossing", „kindschap" (of eigenlijk beter : adoptie). Daartoe
behooren geheele redeneeringen (als in Gal. 3), waarin over wils.

2 In zijn brieven haalt hij 84 keer het O.T. aan : 70
Thess. 5 : 23 v.
keer direkt uit de LXX ; 12 keer daarvan sterk afwijkend; 2 keer wel
onmiddellijk uit het Hebr. Maar de aanhalingen uit de LXX zijn soms
meer met den Hebr. tekst overeenkomend. De vraag is, of aan deze
aanhalingen niet de lijst van bewijsplaatsen ten grondslag ligt, waarover
wij bl. 352v. gesproken hebben.
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beschikking, erfrecht, huwelijksverhoudingen in beeldspraak
wordt gehandeld. Bij den tot rabbijn opgeleiden Jood, den leerling van den in het huwelijksrecht bedreven Gamaliel, is dat
niet te verwonderen. Maar zij dragen een gevaar in zich van
veruiterlijking en mechaniseering der innerlijk-persoonlijke
verhoudingen, zooals Jezus die brengt en leert.
„Mystieke" termen
Dit gevaar wordt door Paulus evenwel vermeden door het
gebruik van een aantal andere uitdrukkingen, die uit een heel
andere sfeer, uit het Hellenisme en zijn onpersoonlijke opvattingen, afkomstig zijn. Daartoe behooren uitdrukkingen als met
Christus begraven worden en opstaan ; het aandoen van Christus ; het dragen van het lijden van Christus en het openbaar worden van Christus' leven in hem. Daartoe behoort een uitspraak als „Ik ben met Christus gekruisigd ; en ik ben het niet
meer die leef, maar Christus leeft in mij" 1. Naar den vorm zijn
deze uitdrukkingen aan het hellenistisch mysterie-wezen van
zijn dagen ontleend. Daarin wordt de persoonlijkheid geheel
losgelaten en vervangen door de godheid. Dat is de zuivere
„mystiek". En nu heeft men bij Paulus ook van Christus-mystiek
gesproken, daar hij immers ook meer dan 150 keer de uitdrukking „in Christus" gebruikt.
Verbinding van beide
Inderdaad, houden wij ons alleen aan de hellenistische termen, dan komen wij op de lijn van mystiek in de beteekenis
van identiteit en vereenzelviging van den mensch met God (of
Christus), waarbij de zedelijke kern van 's menschen persoonlijkheid wordt prijsgegeven. Maar houden wij ons alleen aan
de juridische termen — zooals in prediking en onderwijs en in
de leekendiscussies al te veel gebeurt — dan komen wij op de
lijn van het mechanische en het uiterlijke, waarbij de zedelijke
kern van 's menschen persoonlijkheid buiten geding blijft. Beide
eenzijdigheden worden door de verbinding van die verschillendsoortige gedachtenreeksen door Paulus zelf vermeden. Dat is
het Israelietisch-Christelijke, zooals wij het bij de profeten en
bij Jezus vinden. Joh. Weiss merkt ook te recht op, dat wij bij
Paulus de mystieke terminologie en den mystieken trap tot
volmaaktheid nergens aantreffen. Het „in Christus" zijn, kan
ook en wel juister toegelicht worden met de wapenrusting
die men aantrekt 2 En als wij Gal. 2 : 20 goed lezen, dan volgt er
op dat : „Christus leeft in mij", nog iets anders, n.l. „en het leven
dat ik nu op aarde leef, leef ik in het geloof in den zoon Gods,
die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven".
.

1

Gal. 2 : 20a 2 Zie Rom. 13 : 14
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Leek dus in het eerste deel de persoonlijkheid van den apostel
losgelaten, in het tweede deel van dit vers blijkt duidelijk, dat
dit niet de bedoeling kan zijn. Hier is niet een mystieke vereenzelviging, maar een persoonlijke vertrouwensband bedoeld met
een historische, concrete persoonlijkheid.
Bij de vraag, of hier toch niet van Christus-mystiek moet gesproken worden, hangt alles of van wat onder „mystiek" wordt
verstaan. Zonder twijfel heeft Paulus de innigste gemeenschap
met Christus bedoeld : gemeenschap, maar geen vereenzelviging, geen eenheid. Nu kan aan het woord „mystiek" de beteekenis van innige gemeenschap worden gegeven. Of men maakt
onderscheid tusschen„voluntaristische" mystiek en „speculatief-contempleerende" mystiek ; sommigen spreken ook van
„verstandsmystiek", waarbij alle wilsdaad en alle innerlijke
ervaring wordt ontkend en alleen een verstandelijk ja-zeggen
alles zou zijn. Of men spreekt van terugwerkende (op genadeervaring gegronde) mystiek en actieve (op eigen werken gegronde) mystiek ; en van identiteits- en gemeenschapsmystiek. Bij
Paulus zou terugwerkende gemeenschapsmystiek bestaan. Men
wijst er dan op, dat bij elk waarachtig geloovige in zeker opzicht
sprake is van een „verliezen van zichzelf". Dit wordt ook wel
als „mystische vroomheid" onderscheiden van de heidensche
„mystiek". Mystische vroomheid is dan zulk een bewustzijnstoestand, waarbij het diepste wezen van den mensch zich geheel
boven het profane ik opgeheven en onmiddellijk met God vertrouwd gevoelt. Men onderscheidt ook wel Christelijke van
heidensche mystiek. Voor Paulus zijn God, Christus, Geest
wel niet geheel idente, maar toch zeer nauw samenhangende
begrippen. Hij voelt zich inderdaad onmiddellijk met Christus
vertrouwd. En zoo kan men, naar die definitie, bij hem van
Christus-mystiek spreken. Doch waar „mystiek" een historische, heidensch-pantheistisch-naturalistische beteekenis van een
loslaten van de zedelijke kern der persoonlijkheid bezit, kan het
geen aanbeveling verdienen, daar waar sprake is van handhaving,
heiliging en volmaking van 's menschen persoonlijkheid, ook
van „mystiek" to spreken. Maar het wordt op deze wijze alleen
een strijdvraag, welken inhoud men aan het woord „mystiek"
moet geven. Want de meesten zijn het er toch ten slotte over
eens, dat het bij Paulus gaat om handhaving, heiliging en volmaking van de persoonlijkheid door de innigste gemeenschap
met Christus—Deiszmann wil dat dan wel „Christus-Innigkeit"
noemen —, en dat het bij hem niet gaat om wat men bij de heidensche mysterien onder mystiek verstaat. Bij hem geen identiteit
met de godheid, waardoor de ingewijde kan zeggen : ik ben gij
en gij zijt ik.
Nog enkele voorbeelden.
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II Kor. 4 : 16
In II Kor. 4 : 16 is sprake van ons „uiterlijk" en ons „innerlijk" wezen. In het Grieksch staat er : onze uiterlijke en onze
innerlijke mensch. Wij vinden deze tegenstelling zoo geformuleerd bij Paulus alleen hier 1. Doch in de (latere) Iranische godsdienst komt zij veel voor. Daar is sprake van een lichtwezen dat
de in de duisternis der stoffelijkheid verzonken vonk van 's menschen ziel van deze duisternis en deze stoffelijkheid verlost.
De „innerlijke mensch" is daar de opstijgende ziel, beeld van
den oermensch, die als lichtwezen komt. Hier is dus een sterke
tegenstelling, een sterk dualisme, van stof en geest, als twee
vijandige beginselen 2 Moeten wij dat nu bij Paulus ook aannemen ? Augustinus, die zelf tien jaren lang onder den greep
van het Manichaeisme — dat is het zuiverste dualisme — heeft
gestaan en de zaak dus wel goed kan beoordeelen, ontkent
beslist, dat wij bij Paulus zulk een tegenstelling vinden. En uitgaande van den Israelietisch-Christelijken geest van Paulus,
moeten wij dat ook stellig ontkennen. Wel gebruikt hij in dit
verband verschillende woorden (b.v. „volheid van heerlijkheid"),
die „Iranisch" zijn. Hij heeft misschien in die dagen met personen omgegaan, die in die terminologie leefden.
Hier moet ook iets gezegd worden over de glossolalie of het
spreken in geestestaal (waarover vooral I Kor. 14 uitvoerig
handelt), van het opgetrokken worden in den hemel 3 en van
doop en avondmaal.
.

Glossolalie

Het spreken in geestestaal is een z.g. automatisme, d.w.z. de
wil van den mensch is daarbij of geheel of althans grootendeels
buiten werking gesteld, en hij laat zich door een onbewusten
drang leiden, in dit geval om allerlei onbegrepen klanken en
woorden to uiten. Zoo althans is de omschrijving in I Kor. 14.
Het blijkt, dat Paulus zelf ook daaraan mee deed 4 Is dit nu niet
heidensche mystiek ? Het zou het kunnen zijn. Want deze verschijnselen komen ook voor in den Griekschen godsdienst,
zooals eigenlijk heel de wereld over. Maar het kan ook verklaard
worden als een massa-psychologische werking op een zeer
emotioneelen geest. En ik meen, dat dit bij Paulus de juiste
verklaring is, want hij beroept er zich niet op als noodzakelijk
.

Rom. 7 : 22 spreekt ook van den innerlijken mensch, maar niet daartegenover van den uiterlijken mensch. 2 Reitzenstein heeft gemeend, dat
dit oorspronkelijk Parsistisch zou zijn, en heeft hier gesproken van „das
Iranische Erlosungsmysterium". Maar Scheftelowitz heeft betoogd, dat
dit niet het geval is : volgens dezen heeft R. zelf dat verlossingsmysterie
uitgevonden. 3 II Kor. 12 : 1 v.v.
4 I Kor. 14 : 18 ; vergel. II Kor.
5 : 13, waar het „buiten zinnen zijn" ook wel op de glossolalie zal zien
(maar ook visionnaire toestanden kan omvatten).
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kenmerk van het Christen-zijn ; zelfs beroept hij er zich niet op,
om zijn Christen-zijn te verdedigen. Integendeel, hij waarschuwt
veeleer voor de gevaren der glossolalie.
Visioenen
In zekeren zin staat het ook zoo met het opgetrokken worden
in den derden hemel. Wij moeten hier aan een visionnairen toestand denken, die samenhing met den sterk emotioneelen aard
van den apostel. Maar het is slechts noodgedwongen, met tegenzin, dat hij daarvan melding maakt. Hij beschouwt het geheel
als een persoonlijke bijzonderheid, die voor het geloofsleven
van geen beteekenis is ; hij beveelt het nergens aan.
Doop en Avondmaal
En wat doop en avondmaal betreft, men heeft wel willen
spreken van de sacramentalistische opvatting van den apostel ;
d.w.z. door het deelnemen aan doop en avondmaal zou de
geloovige in een zekere mystische, min of meer magische — in
den zin van onpersoonlijke, dwingend werkende betrekking
tot Christus komen te staan. Dit leidt men of uit uitdrukkingen
als in Rom. 6 : 3 v.v. (door den doop met Christus begraven
in den dood), I Kor. 11 : 17-34 (door op onwaardige wijze te
eten en te drinken staat men schuldig aan het lichaam en het
bloed des Heeren enz.), I Kor. 10 : 21 (gij kunt niet deelhebben
aan de tafel des Heeren en tevens aan de tafel der booze geesten)
enz. Doop en avondmaal zouden een soort mysterie-handelingen,
inwijdingsakten zijn. Nu kent Paulus inderdaad het „inwijden"
wel. Maar hij spreekt daar ironisch over 1. En doop en avondmaal waren hem heel iets anders. Wij kunnen ook hier slechts
enkele aanduidingen geven. Het moge voldoende zijn, om onze
bedoeling duidelijk te maken. En dan zouden we op het volgende
willen wijzen. 1. Paulus vat het Christelijk leven steeds samen
als een leven van geloof, hoop en liefde, met den vollen nadruk
op den Geest Gods die dit alles werkt 2 2. Hij bestrijdt herhaaldelijk de waarde die gehecht wordt aan een uiterlijke besnijdenis : het komt alleen op het hart aan 3 Bedoelde hij daarvoor in
de plaats te stellen een magischen doop, dan zou hij den doop
als zoodanig toch aanbevelen, maar dat doet hij nooit. 3. In
I Kor. 1 : 14-16 zegt hij met nadruk, dat hij slechts enkele
weinigen heeft gedoopt en zich daarover in de gegeven omstandigheden verheugt ; zou hij dan een magische waarde aan den
.

.

1 Filp. 4 : 12, waar hij zegt „ingewijd" te zijn, maar dan in overvloed te
hebben en in gebrek te lijden ; een ironisch gebruik van het woord „inwijden".
2 I Kor. 13 : 13 ; Gal. 5 : 6 ; Ef. 6 : 23 ; Kol. 1 : 4 ; I Thess. 1 : 3 ;
3 : 6 ; 5 : 8 ; II Thess. 1 : 11 ; (I Tim. 1 : 5 ; 1 : 14 enz). 3 Rom.
2 : 29. Zie vooral ook Filp. 3 : 3, waar hij beslist afwijst alle vertrouwen
op uiterlijke dingen (Stat. Vert. „op het vleesch").
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doop hechten ? 4. In Rom. 14 : 17 heet het : „het koninkrijk
Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en
blijdschap door den heiligen Geest" zou hij dan het avondmaal
als een mysterie-handeling waardeeren ? 5. In zijn evangelieverkondiging brengt hij nooit doop en avondmaal als noodzakelijke inwijdingsakten ter sprake, maar komt slechts door de
bijzondere omstandigheden in de Korinthische gemeente er toe,
om daarover te handelen 1. 6. Als de Thessalonicensen bevreesd
zijn voor het heil dergenen die voor Christus' wederkomst
ontslapen, dan troost Paulus hen door verwijzing niet naar hun
doop of hun avondmaalsviering (— wat bij de sacramentalistische opvatting toch voor de hand zou liggen —), maar alleen
naar hun geloof in Christus 2 7. Bijzonder leerzaam is in dit
opzicht I Kor. 10 : 1-13. Deze pericoop laat zich alleen verklaren, wanneer de Korinthiers doop en avondmaal sacramentalistisch opvatten en meenen daardoor zeker te zijn van het
Daartegen komt Paulus met kracht in verzet. Hij wijst op
het voorbeeld van Israel in de woestijn, die toch ook alien „in
Mozes gedoopt" waren, ook alien geestelijke spijze en geestelijken drank genoten (— duidelijke toespelingen op doop en
avondmaal —), maar niettegenstaande die voorrechten voor
het grootste deel in de woestijn zijn omgekomen, omdat zij aan
de zedelijke norm niet voldeden. 8. Het avondmaal brengt
Paulus in verband met de wederkomst van Christus (dat
gij den dood des Heeren verkondigt, totdat hij komt 3. Hier
is sacramentalisme uitgesloten : de avondmaalsviering is
eschatologisch bepaald, d.w.z. ziet op de toekomst des Heeren
en is geen mystieke vereenzelviging met hem. — Op al deze
gronden komt ons de meening onhoudbaar voor, dat Paulus
sacramentalistisch over het heil zou hebben gedacht. Het is o.i.
onweersprekelijk, dat hij alles ziet in de lijn van de profetische,
Oud-Testamentische, Israelietisch-Christelijke vroomheid : de
innerlijk-persoonlijke betrekking van den mensch tot God.
In dit Licht en in verband met zijn boven beschreven geestesgesteldheid willen wij ten slotte zijn theologie nog in het kort
nagaan, een theologie, die niet van zijn godsdienstige persoonlijkheid te scheiden is, maar waarin de kern van zijn geloofsleven
tot uiting komt.
Dienstknecht van Christus
Het is duidelijk, dat Paulus, of hij hierin geslaagd moge zijn
of niet, zich tot doel heeft gesteld alleen een apostel te zijn van
.

I Kor. 1 : 14 v.v. ; 10 : 14 v.`•. ; 11 : 17 v.v. In den brief aan de Rom.
spreekt hij maar ter loops over den doop en in het geheel niet over het
avondmaal. 2 Ook als Paulus over zijn eigen zekerheid spreekt, doet hij
nooit een beroep op zijn doop. Vergel. I Kor. 4 : 4 v. ; Fil. 3 : 9 en 12.
3 I Kor. 11 : 26
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Jezus als den Christus, als den Messias ; hij noemt zich ook dienaar van Christus en beheerder van Gods heilsgeheimen. Hij
wil niets weten dan : Jezus Christus, en wel den gekruisigde.
Hij predikt niet zich zelf, maar Christus Jezus als Heer 1. En
zoo zijn er talrijke uitspraken van hem aan te halen.
God is Heer Engelen
In overeenstemming daarmee is zijn Godsvoorstelling Israelietisch-Christelijk. God is de heer der wereld, haar schepper en
haar richter. Hij is de Almachtige, die de dooden opwekt 2
En hij is in den hemel omringd door zijne engelen. Over hen
spreekt Paulus op verschillende plaatsen. Zij zijn hem niet alleen
zooals Hebr. 1 : 14 zegt, dienende geesten die tot hulp uitgezonden worden voor hen die het heil zullen beerven. Hij gebruikt het woord in ruimeren, in Hellenistischen zin voor geestelijke wezens in het algemeen. Zoo wanneer hij zegt, dat de geloovigen de wereld, zelfs de engelen, zullen richten 3 of dat de
apostelen als ten doode gedoemden een schouwspel zijn voor
engelen en menschen beiden 4 of dat Jezus zal verschijnen met
de heiligen (hier ook blijkbaar engelen, daar de afgestorvenen
eerst daarna nog moeten opgewekt worden) 5 of dat de gemeente aan de engelen en de machten in het hemelruim de veelvoudige wijsheid Gods bekend moet maken 6 Zelfs schijnt hij in
I Kor. 11 : 10, waar hij zegt dat de vrouwen een sluier moeten
dragen ter wille van de engelen, hen als geesten te beschouwen
die kwaad kunnen doen. Maar misschien is het beter hier te
denken aan hemelwezens, die (volgens de Joodsche opvatting
van Gen. 6 : 1 v.v.) door de vrouwelijke schoonheid verleid
kunnen worden en zoo tot val kunnen komen. Bij de andere
opvatting hebben wij aan meer Hellenistische voorstellingen te
denken, terwijl de sluier daar als afweermiddel dienst zou moeten doen.
God is Vader
Maar veel sterker geaccentueerd dan het koning-zijn van God
(nergens gebruikt Paulus het woord „koning" voor God 7),
is, in overeenstemming met Jezus' onderwijs, Gods vaderschap.
In de begroeting, waarmee hij zijn brieven aanvangt, spreekt
hij altijd van God, onzen Vader. En dit is steeds in innerlijkreligieuzen zin : wij hebben niet een geest van slavernij ontvangen,
die ons wederom tot vrees zou brengen ; maar wij hebben ont.

;

;

;

.

I Kor. 4 : 1 ; 2 : 2 ; II Kor. 4 : 5 2 II Kor. 1 : 9. Hier zijn herinneringen aan het groote Joodsche dagelijksch gebed. Rom. 4 : 17 3 I Kor.
6 :2 v. 4 I Kor. 4 : 9 5 I Thess. 3 : 13 6 Ef. 3 : 10 'Wel het woord
koninkrijk of koningschap Gods : Rom. 14 : 17 ; I Kor. 15 : 24 ; I Kor.
4 : 20 ; 6 : 9 v. ; 15 : 50 ; Gal. 5 : 21 ; Ef. 5 : 5 ; Kol. 4 : 11 ; I Thess.
2 : 12 ; II Thess. 1 : 5 ; (II Tim. 4 : 18)
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vangen een geest van zoonschap, op grond waarvan wij roepen :
abba, vader 1. her wordt het woord „zoonschap" gebruikt.
Wij zouden eigenlijk moeten vertalen : „adoptie". Het was een
in de oudheid zeer verbreid gebruik, dat iemand die kinderloos
was, een kind aannam en dus tot erfgenaam maakte. Deze rechtshandeling dient aan Paulus tot beeld van Gods genadebewijs.
Daarin ligt opgesloten, dat de mensch van nature niet in zulk
een innerlijke betrekking tot God stond, maar onverdiend door
God wordt aangenomen.

's Menschen zonde en Gods genade
Dit staat in verband niet alleen met Paulus' eigen ervaring,
„dat hem, den grootste der zondaren, barmhartigheid was
geschied" 2 maar met zijn diep zondebesef, zooals hij dat b.v.
uitspreekt Rom. 3 : 9-20. Wij raken hier het hart van zijn
beschouwingen : de tegenstelling van zonde en genade. Dit is
in het onderwijs van Jezus niet z66 sterk geaccentueerd 3 Maar
waar ook deze oproept tot bekeering, en zijn komst aanduidt als
ten doel hebbende, om zondaren (en niet rechtvaardigen) te
roepen tot bekeering, en in de gelijkenis van den verloren zoon
de genade Gods schildert, is dit hetzelfde als wat Paulus zegt.
Aileen bij deze is meer reflectie over de verhouding tot Christus
en God. Bij Jezus is het : kom tot mij en ik zal u tot God brengen. Bij Paulus is het meer een betoog, wairom de mensch tot
Christus moet komen. En omdat hij Farizeer was geweest, was
er hem zooveel aan gelegen, om de volstrekte zondigheid en
de volstrekte genade en de volstrekte onverdienstelijkheid der
„werken" te accentueeren. Het hangt niet of van menschelijk
willen of menschelijk pogen, maar van de ontferming Gods 4
,

.

.

In Christus
Deze ontferming heeft God betoond in Christus. Dit was
aiweer de persoonlijke ervaring van den apostel geweest, toen
hij bij Damascus door Christus werd gegrepen. Maar het was
ook de prediking van Jezus zelf geweest 5 Het was ook de belijdenis der eerste christenen geweest, zoowel in de Pinksterrede
van Petrus 8 als in het getuigenis tot den verlamde 7 en Filippus'
prediking aan den kamerling uit Ethiopie 8 Het was wat Paulus
zelf verklaarde, dat hem door de oudste christenen was over.

,

.

Rom. 8 : 15--17. Het woord voor aanneming tot zonen of tot
kinderen ook Rom. 8 : 23 ; 9 : 4 ; Gal. 4 : 5 ; Ef. 1 : 5 2 II Kor.
4 : 1 ; 8 : 9 ; (I Tim- 1 : 13)
8 Waar Jezus zelf zondeloos was, kon
hij onmogelijk op zulk een wijze over de zonde als persoonlijk doorworstelden toestand spreken als Paulus deed.
4 Rom. 9 : 16 5 Matth.
12 : 28 ; 11 : 27. En herhaaldelijk in het evangelie van Joh. 6 Hand.
Hand. 3 : 18 8 Hand. 8 : 32 v.
2 :36
1
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geleverd : dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de
Schriften 1.
De historische Jezus
Deze Christus is niet een idee, niet een titel alleen. De in dien
koninklijken naam aangeduide gedachte was onverbrekelijk te
verbinden aan een historischen persoon, Jezus, die gestorven
en begraven was, maar ook opgewekt ten derden dage, naar de
Schriften 2 Doordat Paulus door den Verheerlijkte gegrepen
was en hem eerst na zijn hemelvaart had leeren kennen, staat bij
hem de Messiaswaardigheid van den Verheerlijkte op den voorgrond en spreekt hij gaarne van Christus Jezus, met nadruk op
Christus. Daarom ook is deze hem allereerst „de Heer". Tegenover alle andere machten en geesten en „heeren" is Christus
Jezus de Heer bij uitnemendheid. Daarom ook, dat wij niet
vertalen : van den Heer Jezus Christus, alsof „de Heer" niet
meer kracht zou bezitten dan een eerbiedsbetuiging. Neen, met
nadruk moet het heeten : van Jezus Christus, den H e e r.
Daarin heeft hij den naam ontvangen, die boven alien naam is,
opdat alle macht in den hemel, op de aarde en onder de aarde
zich voor hem zou buigen en alle tong zou belijden : Jezus
Christus is Heer, — tot verheerlijking van God, den Vader 3
God in Christus
Tot verheerlijking van God, den Vader. Want in Christus
komt God zelf. Daarom ook, dat de Apostel, b.v. bij de begroetingen in den aanhef zijner ibrieven, God, den Vader, en Jezus
Christus, den Heer, steeds samen noemt. Daarom ook dat hij
(met het werkwoord in het enkelvoud) in I Thess. 3 : 11 kan
zeggen : „Hij echter, onze God en Vader, en Jezus, onze Heer,
bane onzen weg naar ulieden". Zoo kunnen we I Thess. 5 : 18
ook vertalen : „Dankt God in alles, want dit komt in Christus
Jezus als Gods wil tot u".
De Verheerlijkte is in de geschiedenis de mensch Jezus geweest,
volkomen mensch, zoodat hij tegenover Adam kan gelden als
het tweede hoofd der menschheid 4 Hij was deel van het Joodsche yolk, zelf uit het geslacht van David 5 Zijn aardsch leven
was een leven van volkomen gehoorzaamheid geweest, tot in
den kruisdood 6 Daarom wil Paulus de navolger van Christus
zijn en wekt hij ook de gemeenten op, te wandelen gelijk Christus
hem geleerd heeft 7
Maar deze persoon van Christus reikt voor Paulus terug tot
in de eeuwigheid. God heeft zijn noon op aarde gezonden. Chris.

.

.

.

.

.

1 I Kor. 15 : 3
2 I Kor. 15 : 4 ; Gal. 2 : 20 ; Rom. 1 : 3 enz. 3 Filp.
5 Rom. 15 : 8 v.v. ; 1 : 3 ;
2 : 9-11
4 Rom. 5 : 15 ; I Kor. 15:21 v.
Gal. 3 : 16 ; II Kor. 1 : 20 6 Filp. 2 : 8 7 I Kor. 11 : 1 ; I Thess.
1 :6 ; Ef. 4:20 v.
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tus is, toen hij rijk was, arm geworden, om door zijn armoede
ons rijk te maken. En zoo is Christus ook het evenbeeld Gods 1.
Als zoodanig is hij ook gelijk te stellen met den Geest Gods.
De Heer is de Geest. Vader, Zoon, H. Geest zijn voor Paulus
wel niet geheel idente, maar toch zeer nauw samenhangende
begrippen. Niemand kan zeggen : Jezus is Heer ! dan door den
heiligen Geest 2 En ook kept niemand het innerlijk wezen Gods
dan de Geest Gods 3
Wij kunnen dus zeggen, dat volgens Paulus in Christus God
zich openbaart, God tot ons komt, God zijn wil in deze wereld
volvoert.
Verlossing van de booze machten
Dit is, evenals Jezus leerde, een strijd van licht tegen duisternis, een beeld dat Paulus gaarne gebruikt 4 een strijd tegen de
demonen, tegen de aanvoerders, de machten, de wereldbeheerschers van de duisternis rondom ons, tegen het rijk der booze
geesten in het hemelruim 5 Paulus ontkent hiermede, dat, zooals
de Grieksche en orientalistische wijsheid leerde, de zonde verbonden zou zijn aan de stof, aan de natuur, aan de schepping als
zoodanig. Neen, deze is tegen Naar wil aan de vergankelijkheid
onderworpen, ten gevolge van 's menschen zondeval 6 Zij moet
daarom ook verlost worden van de machten der duisternis.
En dat is de beteekenis van Christus' verlossing allereerst :
overwinning en terugdrijving van de demonen. Dit kan hij,
omdat hij voor alle dingen bestond en alle dingen in hem bun
bestand hebben : in hem toch werd ales geschapen in de hemelen
en op aarde 7.
Bij de uitwerking van deze gedachten zullen wij rekening
moeten houden met het feit, dat in de antieke wereld, evenals
nu nog in het heidendom, het bestaan dier booze machten voor
den mensch meer reeel is dan wat hij met zijn zintuigen waarneemt. In het bijzonder in de gemeente te Kolosse en in hare
omgeving bestond een Joodsche gnostiek, die aan de tusschenwezens goddelijke eer bewees. Paulus wijs het ongerijmde daarvan aan : ook de engelenmachten zijn door de bemiddeling van
Christus geschapen en daardoor kon hij ook over hen triomfeeren, hen ontwapenen en aan de kaak stellen, zooals het Kol.
2 : 15 wordt uitgedrukt. Wat Paulus bier zegt, is niet een nieuw,
niet een ander evangelie dan wij bij de evangelisten vinden :
ook bier herhaaldelijk demonen-uitdrijvingen, waarbij de demonen het uitspreken : gij zijt de Zoon van God. We kunnen alleen
zeggen, dat bij Paulus meer reflectie over deze feiten is, meer
.
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2 II Kor. 3 : 17 ; I Kor.
Rom. 8 : 3 ; Filp. 2 : 7 ; II Kor. 8 : 9.
12 : 4-6 ; 12 : 3 3 I Kor. 2 : 11 4 Rom. 13 : 12 ; II Kor. 6 : 14 ;
11 : 14 ; Ef. 5 : 8 ; Kol. 1 : 12 ; I Thess. 5 : 5 5 Ef. 6 : 12 6 Rom.
8 : 20 Kol. 1 : 16 v. ; Ef. 1 ; 9
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beschouwing en argumentatie, om zijn lezers van hun ongelijk
te overtuigen.
Door dit beheerschen en uitbannen van de booze geestelijke
machten, vestigt Christus zijn rijk van leven en licht, waar hij,
de opgestane, de verheerlijkte, de Heer bij uitnemendheid,
heerscht.
Om tot dit rijk te behooren, is noodig het geloof, de daad
van innerlijke overgave. Er is dus een heel bijzondere verhouding tusschen den geloovige en den Christus. Dit drukt Paulus
daarmede uit, dat hij Christus noemt het hoofd der gemeente,
welke zijn lichaam is. „Eerstgeborene uit de dooden, is hij voor
haar de levensbron, opdat hij in alle dingen den voorrang zou
hebben". De volheid Gods besloot in hem woning te maken
en door hem alle wezens onder zijne heerschappij te verzoenen 1. Dat doet Christus door de gemeente, die zijn lichaam is,
en als zoodanig dan ook door God is uitverkoren voor de grondlegging der wereld 2. Als hoofd van die gemeente is Christus
haar levensbron. Wij hebben hier een eigenaardige antieke beschouwing voor ons, waarbij aan het hoofd de levenskracht
voor het geheele lichaam wordt toegeschreven : het hoofd, „uit
wien het geheele lichaam, door de banden en spieren ondersteund
en saamgehouden, met goddelijken wasdom opgroeit" 3 . Zoo is
bij Paulus de verlossing allereerst een overwinning van de demonen, door Christus tot stand gebracht in en door zijn gemeente.
Zoo openbaart God in Christus zijn macht en volvoert hij in
Christus zijn wil, om de wereld te behouden.
Verzoening

Dat Christus op die wijze Heer is, dat is het wat aan Paulus
bij zijn bekeering allereerst duidelijk is geworden : de gekruisigde was niet in het doodenrijk, maar was opgestaan en in
die opstanding door God duidelijk aangewezen als zijn Zoon 4 .
Hij was dus niet door God geoordeeld en gevloekt als misdadiger 5 . Waarom dan die dood ? Zijn dood was het offer van
een onschuldige, om schuldigen te behouden : dien die geen
zonde gekend heeft, heeft God om onzentwil tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods, in hem 6 . In hem
heeft God dus eenerzijds zich zelf gehandhaafd, zijn wil, zijn
wet tot in het uiterste doen volbrengen (dat is eenerzijds de
noodzakelijkheid van Jezus' dood, waarin hij, ofschoon zelf
zonder zonde, als zondaar werd behandeld). Maar daardoor
baande God ook anderzijds den weg, om ons „in hem" te behouden, want evenals in Jezus' onderwijs behoort ook voor Paulus
de opstanding onafscheidelijk bij Jezus' lijden en sterven. Zijn
kruisdood was tot heil der menschen, tot een vergeving der
1

Kol. 1 : 19 v.
II Kor. 5 : 21

2 Ef. 1 :4

3 Kol. 2 : 19

4 Rom. 1 :4

5 Gal. 3 : 13
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zonden, die in het verleden begaan waren 1. En zijn opstanding
schiep de mogelijkheid van den mensch met zich te verbinden.
En zoo was God in Christus de wereld met zich zelf verzoenende,
doordat hij hun de overtredingen niet toerekende 2 Want Christus Jezus was overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt
om onze rechtvaardigmaking 3
Van de kosmische „verlossing" klimmen wij hier bij Paulus
op tot de religieus-ethische, de innerlijk-persoonlijke „verzoening ". Al hangt zij met de verlossing samen, de verzoening is
toch een geheel ander begrip. Bij verlossing gaat het om het breken van de zonde mach t, die bij Paulus in de eerste plaats
„kosmisch" aan de werking van booze geesten wordt toegeschreven. Bij verzoening gaat het om het wegnemen van de zondes chul d, die niet „kosmisch" kan zijn, maar steeds als schuld
een religieus-ethisch begrip vormt. Hierbij is het eerste moment
„vergeving van zonden", het tweede „wegneming van de vijandschap tegen God", het derde „vrede" 4 Het eerste en tweede
moment is een daad Gods, is „genade", d.w.z. onverdiend liefdebetoon van God. Het derde moment is hetgeen daarvan het
gevolg is bij de geloovige menschheid : vrede. In deze genade en
dien vrede is het objectieve en het subjectieve element van het
heil. uitgedrukt. Vandaar dat de Apostel zijn brieven pleegt aan
te vangen met den zegenwensch : Genade zij u en vrede 5 Zij
gaan van God uit ; zoo Kol. 1 : 2. Of van God en Jezus Christus,
als een eenheid ; zoo in de meeste begroetingen. Of zooals Paulus het elders weer zegt : zij zijn van Gods wege in Christus te
verkrijgen 6 Zie ook bl. 194-196.
Deze verzoening, een centraal punt in Paulus' theologie, is
dus nooit een verzoening van God, alsof Zijn „toorn gestild"
zou moeten worden. Gods toorn is een toorn tegen de zonde,
is „de uiterste spits van de vlam zijner liefde" en wordt daarom
nooit „gestild". Maar God is het, die in Christus, den gestorvenen en opgestanen Christus, den mensch uit de solidariteit van
zonde en dood overzet in de solidariteit van gerechtigheid en
leven. Ten gevolge daarvan wordt alle vijandschap en verzet
van de menschheid gebroken en wordt zij „verzoend".
.
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2 II Kor. 5 : 18
I Thess. 5 : 9 v. ; I Kor. 15 : 3 ; Rom. 3 : 25 v.
8 Rom. 4 :25 4 Het Grieksche woord dat Paulus voor „verzoening" gebruikt, duidt feitelijk alleen aan het wegnemen van de vijandschap (Versohnung, niet Suhne). Maar het hangt met de zondenvergeving ten nauwste samen. Aileen in Rom. 3 : 25 is sprake van een „zoenmiddel", een
woord waarschijnlijk aan Hellenistisch gebruik ontleend : hier wordt het
gebezigd, om een wijgeschenk aan te duiden, om de godheid genadig te
stemmen, een zoengeschenk. Paulus gebruikt het hier juist in tegengestelden zin : niet de mensch, maar God heeft dit zoenmiddel voor
aller oog opgesteld als een wijgeschenk der goddelijke liefde voor het
heil der menschheid. 6 Rom. 1 : 7 ; I Kor. 1 : 3 ; II Kor. 1 : 2 enz.
6 II Kor. 5 17 ; Ef. 1 : 7 en 2 : 14 ; Rom. 5 : 1
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Rechtvaardiging Aanneming tot
Verlossing van zonde en dood

kind

Onder een ander beeld en van andere zijde gezien noemt Paulus dat „rechtvaardiging" 1. Het is een beeld aan de rechtspraak
van die dagen ontleend. De schuldige komt voor den rechterstoel Gods en nu wordt hij, in Christus, door God gerechtvaardigd d.w.z. zijn schuld wordt hem kwijt gescholden. Meer
innig, toch ook juridisch gezegd, en feitelijk hetzelfde : hij wordt
in Christus als kind aangenomen. Of onder een ander beeld :
hij wordt verlost, losgekocht, van de macht der zonde en des
doods. Hier is het ook juridische beeld van den slaaf, die onder
de macht van een ander is. In de oudheid placht zulk een slaaf,
als hij vrij wilde worden, bij een tempelpriester te sparen, totdat
hij het benoodigde bedrag bijeen had. Dan ging hij met zijn meester naar den tempel. De priester betaalde het bedrag aan den
meester, en de slaaf was nu vrijgekocht en slaaf van de godheid
geworden. Daarmee vergelijkt Paulus ook wel hetgeen Christus
gedaan heeft : Christus heeft van Godswege zichzelf tot een
losprijs gegeven 2 en daarmede is de geloovige door Christus
een eigendom van God geworden. Zoo I Kor. 6 : 19 en 20 :
Gij behoort niet uzelven toe. Want gij zijt gekocht en de prijs is
betaald : geeft toch met uw lichaam aan God de eer 3. Deze
„verlossing" is dus een individueele verlossing, die gegrond is
in de kosmische, waarvan wij boven spraken.
Geloof

Voor die verlossing, voor die aanneming tot kind, voor die
rechtvaardiging is aan 's menschen zijde niet anders noodig dan
het vertrouwend aanvaarden van de genadegave Gods, is niet
anders noodig dan de vertrouwensvolle overgave aan Christus,
is niet anders noodig dan „geloof". Zoo kan Paulus als hoofdgedachte van zijn brief aan de Romeinen schrijven :
Ik schaam mij het evangelie niet ;
want het is een kracht Gods tot behoudenis
voor een iegelijk die gelooft,
eerst den Jood, maar ook den Griek.
B.v. Rom. 3 : 24 ; 5 : 1 ; I Kor. 4 : 4 ; 6 : 11 ; Gal. 2 : 16 ; 3 : 8 enz.
Verge'. hetgeen Jezus zelf zegt Matth. 20 : 28. Zie bl. 404 V.
3 De
Stat. Vert. heeft een uitvoeriger tekst, uit een minder goed handschrift. -Ook gebruikt Paulus dit beeld meermalen zoo, dat hij door dat loskoopen nu „dienstknecht van Christus" is geworden, slaaf, zoodat hij hem
met lijf en ziel toebehoort. Voor Paulus' bewustzijn zijn God en Christus
een. Tot een onjuiste uitwerking van het beeld komt men, door te vragen,
aan wie de losprijs is betaald. Dit heeft in de Midden-eeuwen (en ook
nog wel later) tot wonderlijke speculaties geleid.
1
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Want daarin openbaart zich de gerechtigheid Gods,
uitgaande van geloof en leidende tot geloof,
gelijk geschreven staat :
de rechtvaardige zal leven uit geloof 1 .

Deze aanhaling van Hab. 2 : 4 vinden wij nog eens in Gal.
3 : 11. Zij is een bewijs, hoe vrij Paulus (waarschijnlijk meestal
uit het geheugen ; of uit de lijst van Oud-Testamentische
bewijsplaatsen ?) het O.T. aanhaalde. Bij Habakuk is sprake van
Israel, dat door de Babyloniers bedreigd wordt. En de profeet
spreekt als zijn overtuiging uit : Israel, d.i. hier de rechtvaardige,
zal (volgens den Hebreeuwschen tekst) door z ij n betrouwbaarheid, zijn standvastigheid blijven leven, behouden blijven. In
de Grieksche vert. staat : de rechtvaardige zal door m ij n trouw
blijven leven. Paulus maakt het geheel individueel, past het toe
op den enkelen mensch ; en neemt het woord „geloof" in actieven zin, van „zijn vertrouwen stellen op". En zoo komt hij tot
zijn aanhaling, waarmee hij dan bedoelt : wil iemand voor God
bestaanbaar („rechtvaardig") 2 zijn, dan moet hij leven uit een
vertrouwensvolle overgave aan God. Dit Licht hij dan verder in
Rom. 1-3 toe. Want heiden en Jood beiden, ja, de geheele
menschheid staat schuldig voor God en kan geen „werk" verrichten, waardoor zij voor God bestaanbaar zou zijn. Zij hebben
alien gezondigd en derven de heerlijkheid Gods ; en nu wordt
door God hun schuld kwijtgescholden, om niet, door zijne
genade, zijn onverdiend liefdebetoon, door de verlossing die
in Christus Jezus is. Want God heeft Christus Jezus in zijn kruisdood voor aller oog als een zoenmiddel opgesteld, dat door
geloof is toe te eigenen 3 En zoo komt de Apostel weer over
dat geloof te spreken, op grond waarvan immers ook Abraham
door God is aangenomen (Rom. 4).
Het is van belang, ons goed rekenschap te geven van het Paulinisch begrip „geloof". Want dit woord kan, evenals het werkwoord gelooven, in zeer verschillenden zin worden gebruikt.
Wij kunnen zeker wel vijf opvattingen van „geloof" onderscheiden : een intellectualistische, een mystische, een moralistische,
een ideeele en een innerlijk-persoonlijke opvatting. Intellectualistisch is het, wanneer men (zooals b.v. Jakobus 4 en met een
beroep op Jak. de Roomsche kerk) het geloof opvat als : „voor
waar houden" van voorstellingen en kerkleer. Mystisch is het,
wanneer men (zooals b.v. de kloostervroomheid der Middeleeuwen) geloof opvat als zijn persoonlijkheid verliezen in de
„schouwinge" van Christus of de Moedermaagd. Moralistisch
is het, wanneer men (zooals b.v. de moderne predikant der negentiende eeuw met een beroep op I Tim. 5 : 8) geloof opvat als :
.

,

Rom. 1 : 16 v.
2 Het begrip „rechtvaardig" beteekent : beantwoor.
dende aan den maatstaf dien God stelt. Zie 131. 195 v. 3 Rom. 3 : 23-25
4 jak. 2 : 19 v.
1

DE INHOUD VAN HET NIEUWE TESTAMENT

444

plichtvervulling van den braven burger. 'deed of idealistisch
of ideologisch is het, wanneer men (zooals sommige theologen
in den trant der „idealistische" philosofie) geloof opvat als :
het zich laten beheerschen door een idee, b.v. de „Christusidee". Innerlijk-persoonlijk ten slotte is het, waar men het geloof
opvat als een band van gemeenschap (niet vereenzelviging) tusschen den persoon van den mensch en den persoon van Christus
(of God), waarbij het intuitief kennen met vertrouwen gepaard
gaat : een vertrouwensvolle overgave aan Christus (of aan God
in Christus). En dit laatste is het, wat Paulus onder „geloof"
verstaat. Door dat geloof wordt de mensch gerechtvaardigd,
zonder wetswerken 1. Dat geloof, hoezeer het is de voile activiteit van 's menschen geest, omdat het is de hoogste spanning
van zijn wil, heeft niets „verdienstelijks" in zich, zoo min als het
„verdienstelijk" is, dat een bedelaar de hem toegereikte gave
aanneemt. Ja, in het diepst van zijn geloofservaring moet de
nen, dat het alles rust in Gods welbehagen. En
geloovige erken
zoo komt Paulus er toe, gelijk hij reeds als Farizeer had leeren
belijden, te spreken van Gods voorverordineering : degenen die
hij te voren daartoe bestemd heeft, dezen heeft hij ook geroepen ;
en hen die hij geroepen heeft, dezen heeft hij ook gerechtvaardigd. 2 Het is de belijdenis van de volstrekte afhankelijkheid
van God, het is het diepste en het laatste van de geloofservaring.
Maar niet een verstandelijk geloofsartikel, dat als logische consequentie dan ook spreekt van de door God gewilde en dus ook
door God gewerkte verwerping van de ongeloovigen. Hierover
spreekt Paulus nergens, ook niet in Rom. 9 : 18 en omgeving :
hier gaat het, om duidelijk te maken, waarom Israel was het uitverkoren yolk, en op grond van zijn eigengerechtigheid en ongeloof toch kon verworpen worden, en waarom de heidenwereld
toch kon behouden worden. Paulus geeft hier de geschiedenis
van het koninkrijk Gods, commentaar op Jezus' woord Matth.
21 : 43. „Want God heeft hen alien onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij zich over alien zou kunnen ontfermen" 3
Het „decretum horrible" van Calvijn, het ijzingwekkend. raadsbesluit Gods om de groote meerderheid der menschen voor
eeuwig te verdoemen, vinden wij bij Paulus niet.
De rechtvaardiging door geloof sluit levensvernieuwing in
Zoo zal dan de rechtvaardige leven uit geloof : d.w.z. de zondaar wordt door God aangenomen, zoodra hij zich aan Christus
toevertrouwt. Hetzelfde wat Jezus leerde, die zich tot de verlorenen en de zondaren richtte. Wil dat zeggen, dat de zonde
dan blijft voortbestaan ? Is het juist, dat volgens Paulus de
mensch als gerechtvaardigde toch doorloopend zondaar blijft ?
.

.
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Dan is het niet te begrijpen, dat hij voortdurend opwekt, om
een andere gedaante te vertoonen door de vernieuwing van het
innerlijk leven 1. Neen, doordat de mensch aangenomen wordt
als kind van God, moet hij zich ook als zoodanig gedragen en
wandelen in het licht : het nieuwe leven dat Christus brengt, is
de vervulling der wet. En dit laatste is wat Paulus noemt de heiligmaking. Zoo kan hij dan ook zeggen, met een toespeling op
de wijsheid zoekende Grieken : dat Christus Jezus voor ons van
Gods wege — niet door eigen inspannend zoeken, maar als genadegave Gods — wijsheid is geworden, geen verstandelijke wijsheid, geen philosofie 2 maar levenswijsheid, levensinhoud nl. :
gerechtigheid (het aangenomen zijn door God) en heiliging (het
volbrengen van Gods wil) en verlossing (het geheel vrijgemaakt
zijn) 3
Zoo vinden wij dus ook bij Paulus, evenals bij Jezus, de innigste verbinding tusschen godsdienst en zedelijkheid, maar ook
bij Paulus vinden we niet een uitgewerkte moraal, geen uitgewerkte beschouwing over de plichten van den Christen in de
samenleving. Terecht is er op gewezen, dat dit niet een positief,
maar een zuiver negatief gebrek is : wij krijgen op onze hedendaagsche vragen geen onmiddellijk antwoord, doch wij vinden
ook nets dat ons op een dwaalspoor zou kunnen leiden. Wat
Paulus in de regelen voor het dagelijksch leven geeft 4 gaat niet
verder dan een aanduiding van een principieel gewijzigde, nieuwe
houding.
Op een punt schijnt een uitzondering te moeten worden
gemaakt, nl. op het punt van het huwelijk. In I Kor. 7 bepleit
hij de wenschelijkheid om ongehuwd te blijven. Sommigen zien
hierin een begin van ascese. Anderen zien daarin een gebrekkige
waardeering van het huwelijk. Maar noch het een noch het ander
is vol te houden. Het is geen ascese, want het is niet de bedoeling
door ongehuwd te blijven een hoogeren trap van volmaaktheid
of van heiligheid te bereiken, maar de motiveering is religieuseschatologisch : wegens de aanstaande wederkomst van Jezus
is het beter ongehuwd te zijn. Het is ook geen gebrekkige waardeering van het huwelijk, want I Kor. 7 : 7 noemt Paulus zoowel
het ongehuwd blijven als het gehuwd zijn een charisma, een
genadegave, een toestand die niet van eigen menschelijken wil
afhankelijk, maar als een gave Gods te beschouwen is. Wegens
den te verwachten nood acht hij echter het charisma van ongehuwd blijven hooger dan dat van het gehuwd zijn. Het is opmerkelijk, dat hijdit
in verband niet zegt : wordt mijne navolgers,
gelijk hij dat herhaaldelijk elders doet. Dat is ook volkomen
verklaarbaar waar het een genadegave geldt : daar is van navol-:
,

.

,

Rom. 12 :2 2 De eenige plaats waar Paulus dit woord gebruikt, is het
in zeer afkeurenden zin : Kol. 2 : 8 3 I Kor. 1 :30 4 Ef. 4 :25 v.v. ;
Kol. 3 : 5 v.v.
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gen geen sprake. En ook uit andere plaatsen, als Rom. 7 : 2 v. ;
I Kor. 7 : 39 v. ; Ef. 5 : 21-33 ; I Thess. 4 : 4, is duidelijk of
te leiden, dat Paulus het huwelijk niet afkeurt, ja zelfs ook, dat
hij het niet gebrekkig waardeert.
De levende Christus

Dit Ales is in Christus voor den geloovige, omdat Christus
leeft. Aileen daardoor, van hem uitgaande, is die levensbetrekking, die vertrouwensvolle overgave, dat „geloof" mogelijk. Maar
daardoor ook is het nieuwe leven in Christus mogelijk. „Indien
Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof zonder waarde (nog
beter : zonder inhoud) ; dan zijt gij nog in uwe zonden" 1.
Maar nu Christus opgewekt is en de Christen door het geloof
met hem in levensgemeenschap is getreden, vangt voor den
geloovige daarmede een nieuw zedelijk leven aan. Paulus ziet
dit als een scherpe tegenstelling, als van duisternis en licht, van
dood en leven. De geloovige is met Christus begraven in den
dood, om met hem te wandelen in nieuwheid des levens 2 En
ofschoon hij, blijkens zijn telkens herhaalde vermaningen, voile
rekening houdt met het felt, dat de christen door gebrek aan
waakzaamheid tot zonde kan vervallen, zoo gaat hij niettemin
uit van de overtuiging, dat de christen zich moet reinigen van
e 1 k e bezoedeling van vleesch en geest, en tot het einde toe een
g e h e i 1 i g d leven moet leiden in de vreeze Gods 3 Dat is
het wat ook Jezus leerde : Gaat heen en zondigt niet meer.
Weest volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is 4
.

.

.

De gemeente als lichaam

De geloovigen zijn alien samen en ieder voor zich leden van
een lichaam, waarvan Christus het hoofd is 5 In en door Christus is dat lichaam van eeuwigheid bestaande te denken. Dat
is de grondgedachte van Ef. 1 : 4, 10 ; 2 : 10. Van Christus gaat
de levenskracht uit, zooals, naar antieke voorstelling, van het
hoofd de kracht van het lichaam uitgaat. De gemeente (of kerk)
is dus niet een willekeurige „vereeniging" door menschen gevormd. Maar de vormende kracht, de levenskracht is de heilige
Geest.
.

Genadegaven

Die Geest roept in de gemeente verschillende werkingen te
voorschijn : er is verscheidenheid in de bedeeling der genadeI Kor. 15 : 17 2 I Thess. 5 : 10 ; Rom. 6 : 5 ; Kol. 3 : 1-3 3 II
Kor. 7 : 1 ; I Thess. 5 : 22 en 23 4 Op twee plaatsen in Jezus' onderwijs is er sprake van „volmaakt" zijn : Matth. 5 : 48 en 19 : 21. Volmaakt beteekent hier : gaaf, uit
stuk, niet hinkend op twee gedachten,
niet nu eens zoo en clan weer anders.
5 I Kor. 12 : 12-27 ; Rom. 12 : 4 en 5
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gaven, maar het is dezelfde Geest 1. Uit hetgeen verder volgt,
blijkt de eenheid van Geest, Heer, God, die dit alles in de gemeente werkt. Op verschillende plaatsen spreekt Paulus van de
genadegaven in de gemeente 2 Als wij uitgaan van I Kor. 12 : 28
dan kunnen wij opmerken, dat er drie genadegaven zijn voor
onderricht (apostelen, profeten, leeraren) ; twee voor wonderkrachten (wonderwerken, misschien vooral uitdrijving van
demonen, en genezingen) ; twee voor bestuur of organisatie
(hulpbetooningen en regeeringen) ; twee voor ecstatische toestanden (het spreken in geestestalen en de vertolking daarvan).
Deze laatste stelt Paulus, blijkens I Kor. 14 : 13 en 19, niet
hoog. Al deze genadegaven (ook die van de profeten en de
leeraren) zijn vrije werkingen van den heiligen Geest. De personen, die die gaven bezitten, zijn geen officieele personen, die
door de gemeente verkozen zijn, en dus geen „ambtsdragers",
om dit onpersoonlijke, onchristelijke woord eens te gebruiken.
Iemand kan ook meer dan een genadegave tegelijk bezitten 3
Ambten
De door de gemeente gekozen leiders zijn de ,opzieners" en
de. „diakenen". Zij worden door Paulus genoemd in Filp. 1 : 1 4
Filippi en Thessalonica liggen in Macedonia. Misschien zijn
hier het eerst deze ambten tot ontwikkeling gekomen. En verder
wordt er uitvoerig over hen gehandeld in de Pastorale brieven,
die wij, zooals wij bl. 379v. besproken hebben, in den voor ons
liggenden vorm niet van Paulus of komstig achten. Uit de brieven
van Paulus kunnen wij slechts afleiden, dat de gemeente onder
de geestelijke leiding stond van vrije, charismatische ambten.
Een vasten kerkeraad, zooals wij dien kennen, ontmoeten wij
niet. Noch in Korinthe noch in de Galatische gemeenten wordt
bij de groote moeilijkheden, die daar voorkwamen, een beroep
op een kerkeraad of andere officieele personen gedaan. Of
wij in de gemeente van Filippi reeds met een vast ambt te maken
hebben, is ook de vraag. Milligan meent, dat de naam „opzieners en diakenen" hier ook slechts een tijdelijke functie, en niet
een ambt aanduidt. Maar hoe dan ook, wij weten van hun werkzaamheid heel weinig af. Het is zelfs niet duidelijk, of zij volgens
de Pastorale brieven een positie van gezag in de gemeente innemen. Zij schijnen vooral voor de stoffelijke belangen te hebben
moeten zorgen. En dan zouden wij ze met kerkvoogden of kosters kunnen vergelijken, die bij ons ook geen (geestelijk) gezag
bezitten. Het is niet onmogelijk, dat in den tijd der Pastorale
brieven de vrije geesteswerkingen reeds veel minder werden en
men daarom „opzieners" benoemde, die „in staat waren om te
.

.

.

I Kor. 12 : 4-6 2 I Kor. 12 : 8-10 ; 12 : 28 ; 12 : 29 en 30 ; Rom.
12 : 6-8 ; Ef. 4 : 11 3 I Kor. 14 : 13 4 Vgel. I Thess. 5 : 12 ; misschien I Kor. 16 : 16
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leeren", als er geen ander was 1. En zoo zou hieruit het geestelijk
ambt van de opzieners zich hebben ontwikkeld. In elk geval
zijn in de Didache (een geschrift uit het begin der tweede eeuw)
de apostelen, profeten en leeraars nog vrije, door den heiligen
Geest gewerkte en nog niet door de gemeente gekozen ambten.
Er is natuurlijk niet de minste grond om, zooals door velen
gebruikelijk is te doen, in Ef. 4 : 11 eenige scheiding te maken
tusschen tijdelijke (oud-Christelijke) en blijvende ambten :
daarvan weet Paulus niets.
Gemeentelijke samenkomsten
Ook de samenkomsten der gemeente wijken geheel van de
onze af. Er was niet een voorganger, die een preek hield. Maar
men kwam te zamen als volkomen gelijken. leder had iets gereed :
een lofzang, leering, openbaring, geestestaal, uitlegging, en bracht
dit tot onderlinge stichting ten gehoore 2
De vrouw in de gemeente
Uit I Kor. 11 : 5 schijnt te volgen, dat ook de vrouwen in
de samenkomsten wel Baden en profeteerden 3. Maar I Kor.
14 : 34 wordt gezegd, dat zij in de gemeentesamenkomsten behoorden te zwijgen. Men moet dan of een tegenstrijdigheid met
I Kor. 11 : 5 aannemen, of, wat mij bij den emotioneelen aard
der vrouwen aannemelijker voorkomt, het gebod om te zwijgen
alleen betrekking doen hebben op het spreken in geestes-taal :
hiertoe is de emotioneele vrouw spoediger te brengen, en dit
zou voor de gemeentesamenkomst licht storend kunnen werken : alles moest betamelijk en met orde geschieden 4 I Kor.
14 spreekt nl. over geestes-talen.
Weduwen
Merkwaardig is in I Tim. 5 : 9-16 de gemeente-werkzaamheid van weduwen boven de zestig jaren. Sommigen denken
bier aan ziekenzorg en wijkbezoek. Anderen meenen, dat dit
voor een meer dan zestigjarige veel te zwaar zou zijn en denken
aan toezicht op het vrouwelijk deel der gemeente, vooral op
weduwen en weezen. Later bij Tertullianus (omstr. 200) en
op het concilie van Laodicea (tweede helft 4e eeuw) is er nog
sprake van zulke vrouwelijke ambten. In elk geval blijkt uit de
Pastorale brieven wel, dat de genadegaven meer en meer verdwenen en plaats begonnen te maken voor meer ambtelijke
werkzaamheden. Dit is in Paulus' dagen nog niet het geval.
.

.

I Tim. 3 : 2 ; II Tim. 2 : 24. 2 I Kor. 14 :26-33 3 In Hand. 21 :9
is sprake van vier ongehuwde dochters van Filippus, den evangelist, die

1

de gave der profetie bezaten. Man en vrouw staan voor God gelijk
volgen Gal. 3 : 28. Men lette ook op de plaats die de vrouw imieemt
in Rom. 16 : 1, 3, 6, 12, 13 ; Filp. 4 : 3 en elders.
4 I Kor. 14 : 40
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Doop en Avondmaal
Paulus heeft doop en avondmaal reeds als gemeentelijke
gebruiken bij zijn bekeering aangetroffen. Dit blijkt o.a. uit de
wijze waarop hij over den doop als een vanzelfsprekend genademiddel schrijft 1. Wij hebben boven reeds besproken, dat wij
bij Paulus geen sacramentalistische opvatting van doop en
avondmaal kunnen aannemen. Maar het is haast vanzelfsprekend, dat de jonge heiden-Christelijke gemeenten ze wel als
zoodanig hebben beschouwd. Dit is de algemeene ervaring
nog heden ten dage in jonge gemeenten op het zendingsveld.
Misschien is dit mee een reden, waarom Paulus slechts ter loops
over het doopen en de avondmaalsviering schrijft, en ze niet
sterk naar voren brengt. Eerst toen de kerk zelf sacramentalistisch
werd, is men doop en avondmaal gaan beschouwen als onmisbare genademiddelen, die ieder een bepaalde sacramentalistische
werking hadden. Dit vinden wij bij Paulus niet.

Tucht
De gemeente moet, als het lichaam van Christus, door diens
Geest geleid worden en waardig der roeping, waarmee zij geroepen is, wandelen 2 Telkens wekt Paulus daartoe op. In sommige
gevallen wil hij ook tucht toepassen. Hiertoe is niet zijn bestrijding van het Judaisme bij de Galaten te rekenen. Hij spreekt
zich wel zoo sterk mogelijk uit, als hij zegt, dat een ieder, die
een ander evangelie brengt, vervloekt zij 3 Maar dit is bier, waar
het van buiten komende dwaalleeraars geldt, toch wel iets anders
dan kerkelijke tucht 4 Onder dit laatste hebben wij te verstaan,
dat de gemeente of de kerk iemand uit Naar midden wegdoet,
.

.

.

Vergel. Gal. 3 : 27 ; I Kor. 10 ; 12 : 13 ; Rom. 6 : 2 ; Kol. 1 : 13 Eigenaardig is het gebruik dat I Kor. 15 : 29 vermeld wordt : dat sommigen zich
laten doopen voor de dooden. Paulus keurt dat niet goed of af. Maar hij
constateert alleen het feit, dat het gedaan wordt. En dit zou geen zin hebben,
als de dooden niet werden opgewekt, zegt hij. Er volgt uit dat gebruik :
1° dat de doop een algemeen Christelijke handeling was ; 2° dat de Korinthiers
daar een sacramentalistische beteekenis aan hechtten en hem daarom ook
voor de afgestorvenen nog begeerden. Op 't tegenwoordig zendingsveld
komt het meermalen voor, dat men den doop van een overleden verwant
nog begeert. Dan is de overgang tot den doop voor een afgestorvene
niet zoo groot. 2 EL 4 : 1 ; Filp. 1 : 27 3 Gal. 1 : 8 en 9 4 Wonderlijk is het beroep op Gal. 5 : 12 door hen die leertucht voorstaan. In
de Stat. Vert. staat mochten zij, die u opruien, geheel afgesneden worden. Daarin leest men afsnijding door den ban. Maar het geldt van
buiten komende dwaalleeraars. Reeds daarom is die opvatting onmogelijk.
Maar het door Paulus gebruikte woord beteekent ontmannen, wat bij
de Frygische priesters van Cybele plaats vond. Misschien is het een
zinspeling op deze bij de Galaten bekende gewoonte. In elk geval
is het een uiterst scherpe veroordeeling van de besnijdenis als noodig
om behouden te worden.
1
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omdat hij zondigt. Daarvan is alleen sprake in I Kor. 5 : 13. Leertucht vinden wij bij Paulus niet toegepast. Integendeel, volgens
Rom. 14 : 1 v.v. zijn er die een zeer afwijkend gevoelen voorstaan ten opzichte van het eten van vleesch, dat als offervleesch
in verband met de afgoden of booze geesten geacht werd te
staan. En nu waren er die daarom geen vleesch wilden eten, want
dan kwamen zij zelf ook weer in een verband met die demonen
te staan. Paulus noemt hen „zwakken". Maar hij zegt, dat men
de zoodanigen in de gemeente moet aanvaarden, maar niet om
hen te bedillen. Zij moeten daarin vrij zijn. Zelfs moet men geheel
vrij gelaten worden in zijn opvatting of men den rustdag meer
dan andere dagen wil vieren. „Een ieder zij in zijn eigen gemoed
ten voile verzekerd." „En wat oordeelt gij uwen broeder ?" 1.
De partijen in Korinthe worden niet uit elkaar gedreven, maar
zij moeten tot beter inzicht komen 2 Op een andere plaats zegt
hij, dat de gemeente de gave der profetie in eere moet houden
en den Geest niet uitblusschen. Doch hij voegt daar dan onmiddellijk bij : toetst alle dingen, d.w.z. aanvaardt niet alles wat zij
zeggen, zonder eigen oordeel. Het komt aan op eigen onderzoek,
of er afwijking is van de apostolische prediking. En als dan het
gesprokene op die wijze getoetst is, behoudt dan het goede daaruit, zegt hij 3 Hij wil dus de gemeente brengen tot zelfstandig
oordeel. Dat is iets anders dan kerkrechtelijke leertucht. Dit
geldt ook van die plaatsen, waar Paulus waarschuwt, om zich
niet te laten meesleepen door „de ijdele misleiding naar menschelijke overlevering", of zich met ijdele woorden te laten bedriegen 4 Van een ambtelijke leertucht wordt daar niet gesproken.
Wel voegt uit dergelijke waarschuwingen, dat een levende traditie (de apostolische prediking) als norm gold naast het Oude
Testament, dat ook als gezaghebbend werd beschouwd.
Op een plaats is er sprake, dat de zondige uit het midden der
gemeente moet worden weggedaan. Dat is in Korinthe, waar
iemand met zijn stiefmoeder is getrouwd, een geval van bloedschande, zoo erg, zegt Paulus, als men zelfs onder de heidenen
niet hoort. De bedoeling van deze pericoop 5 is niet geheel duidelijk. Na nauwkeurige exegese schijnt het op de volgende wijze
te moeten worden opgevat. Het ideaal van Paulus zou zijn,
samen den zoodanigen onder een vervloekingsformule over te
geven aan den Satan, opdat deze die de macht des doods heeft
diens lichaam zou verderven (door ziekte en dood, een strafwonder), en de geest mocht behouden worden. Nu evenwel
kan Paulus dat niet doen en vergenoegt hij zich met de gemeente
.

.

.

Rom. 14 : 5 en 10
2 1 Kor. 1 : 11 v.v., vergel. 11 : 19
3 I Thess. 5 : 19--21. Verge'. Rom. 12 : 2 ; Filp. 1 : 10 ; Ef. 5 : 17. In Filp. 1 : 18 is geen
sprake van een afwijkend gevoelen omtrent Christus, maar alleen van een
5 I Kor.
4 Kol. 2 : 8 ; Ef. 5 : 6
minder hoog motief om hem te prediken.
5 : 1-43.
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er op te wijzen, dat de geloovigen geen gemeenschap moeten
hebben met een ontuchtige, en den overtreder daarom uit hun
midden weg moeten doen. — Als wij het geval nader beschouwen, dan hebben wij hier voor ons een geval van openbare ergernis. Daarop wil de apostel strenge tucht oefenen, maar niet am
den overtreder te verderven doch om hem te behouden. Een
kerkeraad, ambtelijke personen worden hierbij niet genoemd.
De geheele gemeente wordt toegesproken en zij moet in haar
geheel tot het bovengenoemde besluit komen. Om daaruit voor
onze omstandigheden de juiste conclusies te trekken is niet zoo
eenvoudig. Moet in een tuchtgeval de geheele gemeente betrokken worden ? Moet toepassing van tucht in een tot mondigheid
gekomen gemeente gelijk zijn aan die in een jonge, nog onwetende gemeente ? Wordt er met onze tuchtoefening iets goeds
bereikt ? Dit is in elk geval zeker, dat de liefde van Christus
Paulus beheerschte 1 en hij niet anders trachtte te bereiken, dan
dat de Christenen ook voor Christus zouden leven 2. Dit moest
worden tot een innerlijk besluit, tot een leven in de vrijheid.
Zijn tuchtoefening is nergens een onderdrukken der persoonlijkheid, maar overal een wekken van eigen verantwoordelijkheidsbesef. En het is wel zeer de vraag, of dit ooit langs ambtelijken
weg te bereiken is. Paulus heeft in elk geval dezen weg niet bewandeld. En willen wij ons hem tot voorbeeld stellen, dan moet het
wekken van verantwoordelijkheidsbesef en het vormen van eigen
zedelijk oordeel het doel van al onze tuchtbemoeiingen zijn.
De

algemeene kerk

Dit alles geldt de plaatselijke gemeenten, al is de brief aan de Galaten aan
een groep van gemeenten gericht. Stonden deze Galatische gemeenten met elkaar
in eenig organisatorisch verband ? We weten het niet. Van de „algemeene kerk"
uit dezen tijd is ons heel weinig bekend.
Overeenkomstig het door Paulus gebruikte beeld van het eene lichaam hebben
de plaatselijke gemeenten een onderlingen band gevoeld en onderhouden. Er
waren regelingen en gewoonten, die voor al de gemeenten golden 3 . Men kwam
waarschijnlijk reeds van ouds op den eersten dag der week, den dag der opstanding, voor de godsdienstoefening samen 4 . Men kende een doop, een avondmaal.
Men had een zelfde apostolische traditie of leer $, waarvan waarschijnlijk al
spoedig een korte samenvatting bestond (die wij in de Past. brieven aantreffen 6).
En ten slotte gold voor allen ook het gezag van het Oude Testament.
Het revoel van samenhoorigheid werd tot uiting gebracht in onderling hulpbetoon, zooals b.v. de collecte die Paulus voor de gemeenten in Judea hield;
in talrijke groetenissen in de brieven ; in het samen kiezen van een afgevaar..
tempel,
digde 7 ; in omzendbrieven 8 . Zoo vormden al de Christenen samen
fundament gebouwd 9 .
op
In hoeverre dit samenhoorigheidsbesef zich uitte in een gemeenschappelijke
organisatie, is moeilijk te zeggen. Het is duidelijk, dat de apostelen een bijzondere

een

1
4
7

een

II Kor. 5 : 14 2 II Kor. 5 : 15 ; Rom. 14 : 8 3 I Kor. 7 : 17 ; 11 : 16
I Kor. 16 : 2 ; Hand. 20 : 7 5 I Kor. 4 : 17 ; 15 : 11 6 Zie 131. 455v.
II Kor. 8 : 19 8 Kol. 4 : 16 9 EL 2 :20 v. ; I Kor. 3 : 11
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plaats innamen en gezag lieten gelden over de geheele kerk. Verder schijnt in
Palestina Jeruzalem als moedergemeente (metropolis) de leiding gehad te hebben. Maar volgens Hand. 15 : 23 en 28 v. heeft zij zich die leiding niet alleen
over Palestina toegekend, maar ook over de heiden-Christenen in Antiochie,
Syria en Cilicie. Doch blijkbaar heeft Antiochie zich al spoedig een groote
mate van vrijheid tegenover de moedergemeente veroorloofd. Het is niet onwaarschijnlijk, dat Antiochie voor Syria en omgeving de leiding bezat. In Egypte
was het Alexandria, die als metropolis, ook voor Libye, gold. We maakten
bl. 394 reeds de opmerking, dat aan het einde der eerste eeuw Efeze wel de
leiding, althans in Asia, bezat. Hierop wijst o.a. de inhoud van III Joh. ; het
feit dat de omzendbrief van Paulus bewaard is gebleven als brief van de Efeziers ; dat in Openb. 2 : 1 de eerste brief gericht is aan Efeze. Dat Paulus in
de hoofdplaatsen werkzaam was en van daar uit het evangelie zich lief uitbreiden 1 , zal wel tot deze ontwikkeling hebben bijgedragen.
Doch de ons ten dienste staande gegevens zijn uiterst vaag. We kunnen
gerust zeggen, dat we van de algemeene kerk in den oudsten Christelijken tijd
heel weinig afweten. De verhoudingen waren nog bezig zich te ontwikkelen.
Waarschijnlijk was deze ontwikkeling in de verschillende provincien verschillend. Men kan daarom voor verschillende kerkorganisatie met schijnbaren grond
een beroep op den bijbel doen.

Sterke eschatologische verwachting
Over organisatie, gemeente-worming en gemeente-handelingen
als doop en avondmaal en tuchtoefening vinden wij over het
algemeen weinig bij Paulus. Dit zal samenhangen met zijn levendige verwachting, dat Christus spoedig zou wederkomen, om
voorgoed het Godsrijk te vestigen. Ook in dit opzicht sloot Paulus zich geheel aan bij wat er in de oud-Christelijke gemeente
leefde, en bij wat Jezus zelf over zijn wederkomst had gezegd.
In dit verband spreekt Paulus zelfs van een woord des Heeren,
dat of een hem geopenbaard woord kan zijn of een niet te boek
gesteld woord uit de mondelinge traditie 2 . Herhaaldelijk spreekt
Paulus zijn verwachting uit. En ook in zijn vermaningen tot de
gemeente is dat een zeer werkzaam bestanddeel, „opdat zij onberispelijk in heiligheid mogen zijn bij de komst van onzen Heer
Jezus Christus". Veelvuldig zijn de toespelingen en de verklaringen daaromtrent in de brieven aan de Thessalonicensen 3.
Duidelijk is ook I Kor. 15 : 51 v.v. Sommigen hebben wel
gemeend, dat ten gevolge van het doodsgevaar, waarin Paulus
uaarna volgens II Kor. 1: 8-10 heeft verkeerd, zijn verwachting,
de wederkomst des Heeren zelf nog te beleven, sterk verminderd
zou zijn. Men wijst dan in 't bijzonder op II Kor. 5 : 1 vv. Er
is evenwel voor die onderstelling geen voldoende grond. Van
het oogenblik of dat hij bij Lystra gesteenigd en voor dood
achtergelaten werd, heeft hij herhaaldelijk in doodsgevaar verZie bl. 373
2 I Thess. 4 : 15. Een dergelijk woord, dat niet in de
evangelien voorkomt, vinden wij in Hand. 20 : 35. s Zie I Thess. 1 : 9 v. ;
2 : 19 ; 3 : 13 ; 4 : 16 ; 5 : 3 ; 5 : 6-11 ; 5 : 23 ; II Thess. 1 :5, 7 v. ;
2 :3 v.v. ; 2 : 16 v.
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keerd 1. En in II Kor. 5 : 1 v.v. is er sprake van het opstandingslichaam ; in vers 3 is er wel degelijk een sterk verlangen, om de
wederkomst des Heeren nog bij zijn leven te zien ; anders treedt
bij den dood een toestand van lichaamloosheid (van „ontkleed
zijn") op, een toestand dien Paulus in I Thess. 4 : 13 en I Kor.
15 : 51 met slapen vergelijkt 2 Van dien toestand van lichaamloosheid heeft hij een afkeer. Zijn verlangen is er op gericht
het hemelsche lichaam te mogen ontvangen, dat, wanneer hij
nog in het aardsche lichaam verkeerde, dit in zich zou opnemen
en te niet doen (2 Kor. 5 : 4). Van dit nieuwe opstandingslichaam
spreekt hij nog uitvoeriger I Kor. 15 : 35-50. Hij noemt het
hier een geesteslichaam tegenover het tegenwoordige, aardsche,
dat hij een zielelichaam noemt. Wij hebben hierbij te denken
aan de onderscheiding van den mensch in drieen : geest, ziel en
lichaam 3 De ziel is daarbij het lagere, met het zinnelijk leven
nauw verwante leven. Men zou uit II Kor. 5 : 4 kunnen afleiden,
dat Paulus hier denkt aan een hemelsch lichaam, dat als een
nieuw kleed reeds voor den geloovige gereed ligt. Dit is een
voorstelling, die inderdaad voorkwam 4. Maar het beeld in
I Kor. 15 : 37 v. (van een zaadkorrel, dat een ander lichaam
ontvangt, wanneer het gezaaid wordt) wijst daarop niet.
.

.

Het „heil" bij de wederkomst van Christus De hoop
In elk geval begint het voile heil eerst bij de wederkomst van
Christus, als de mensch het nieuwe lichaam ontvangt. Hierop
is de „hoop" van den Apostel gericht. „Hoop" is bij hem een
eschatologisch begrip, d.w.z. het is de zekere verwachting van
het komende heil. Zoo kunnen wij zeggen, dat het Christelijk
leven, samengevat als geloof, liefde en hoop, betrekking heeft
op de eeuwigheid (geloof in God of in Christus als de openbaring Gods), op het heden (liefde tot den naaste) en op de toekomst (hoop op het volkomen heil). Het heil wordt door Paulus ook aangeduid met : het „leven", iets wat we ook in de
Joodsche theologie dier dagen vinden. De rechtvaardige zal
,leven" uit geloof. De wet is niet in staat „levend" te maken 5
Het grootste kwaad is de dood. De Zonde geeft als bezoldiging :
dood, maar God schenkt als genadegave : eeuwigheidsleven in
Christus Jezus, onzen Heer 6 Die „dood" is zoowel lichamelijk
als zedelijk op te vatten : dat is bij Paulus ten nauwste met elkaar

.

.

2 Toch zegt hij in Filp. 1 : 21,
Hand. 14 : 19 ; II Kor. 11 : 23-27
dat het sterven „gewin" is, omdat als hij heengaat, hij met Christus zal
zijn (vers 23). In I Kor. 11 : 30 schijnt daarentegen het ontslapen als
een soort straf beschouwd te moeten worden. In de Joodsche opvatking vinden wij vooral van zieleslaap melding gemaakt. 3 Zie ook I
Thess. 5 : 23. 4 In den Slavischen Henoch 22 : 8 ; Hemelv. v. Jesaja
9 : 2. Ook Openb. 3 : 5 en 6 : 11. Zie .1al. 142 v. en 299 v. 5 Gal . 3 : 21
Rom. 5 : 17 ; 6 : 23. Vergel. ook I Kor. 15 : 20, 54-56
1
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verbonden. Daarom zal de ongeloovige niet „leven", maar ten
prooi vallen aan dood en verderf.

Hellestraffen nooit genoemd
Het is opmerkelijk, dat Paulus nook het woord „hel" gebruikt
en nooit over hellestraffen spreekt. Dit is des te opmerkelijker,
als wij weten, dat de Joodsche theologen van zijn tijd hier juist
gaarne uitvoerig over handelden. Volgens de strengere rabbijnsche
leer was eindelooze pijniging de straf der goddeloozen bij zware
schuld, en vernietiging bij minder zware schuld 1. Doch er
werd verschillend over de toekomst gedacht ; de. Sadduceen
ontkenden zelfs elke opstanding. Paulus heeft bij zijn opleiding
te Jeruzalem die kwestie natuurlijk wel hooren behandelen.
En nu spreekt hij nooit over eindelooze pijniging. Ligt het niet
in de consequentie van zijn theologie, dat wie niet met Christus
in levensgemeenschap treedt, ten slotte, bij het laatste gericht,
aan de vernietiging ten prooi valt ? Men vergelijke hiervoor I
Kor. 15 : 26 en 28 ; Kol. 1 : 20 ; Ef. 1 : 10. Deze opvatting ligt
ook in Luk. 14 : 14 ; 20 : 35 en 36, waar sprake is van de opstanding der r e c h t v a a r d i g e n, en van hen, die „waardig
gekeurd" worden deel te hebben aan gene eeuw en aan de opstanding uit de dooden : „zij zijn kinderen Gods, daar zij kinderen der opstanding zijn".

Paulus' theologie Israelietisch-Christelijk
Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze schets
van Paulus' theologie. Het is wel duidelijk geworden, dat zij
Israelietisch-Christelijk te noemen is, al zal men in geringe onderdeelen misschien Hellenistischen invloed kunnen constateeren.
En wat de verhouding tot Jezus betreft, het is ons niet mogelijk
bij Paulus een afwijking van de evangelien vast te stellen. Zeker,
zijn theologie is uitwerking, reflectie, begripsvorming. Daarvoor
gebruikt hij verschillende woorden, die in de evangelien niet
voorkomen. Maar wat hij daarmede tracht uit te drukken, is
gegrond in de prediking van Jezus zelf. Tusschen Jezus en Paulus
is geen tegenstelling.
De beteekenis van Paulus
Vragen wij ons ten slotte af, waarin de groote, blijvende beteekenis van Paulus gelegen is, dan is zij niet te zoeken in het christologisch dogma : dit bestond in hoofdzaak reeds voor hem.
Maar het groote, het blijvende, dat aan Paulus eigen was, is te
zoeken in zijn opvatting van de rechtvaardiging door geloof
het geloof in Christus maakt den mensch „rechtvaardig",
doet hem voor God bestaan, nu en in den dag des gerichts. Daarmede heeft Paulus het Christendom geheel losgemaakt van het
1
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Jodendom. De wet — de Mozaische wet — heeft haar rol
vervuld. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping en het oude
is voor goed voorbij. Wat andere Joden-Christenen nog wilden
aanhouden en als verplicht aan de heidenwereld opleggen —
zooals Hand. 15 : 5 het schildert dat heeft Paulus eens voor
al afgewezen en daardoor de zegetocht van het Christendom
voorbereid. Wij vinden dit in de evangelien niet met zoovele
woorden uitgesproken. Wat Paulus leerde is daarmede niet in
strijd, maar het is uitwerking, voortzetting, doortrekking van
de lijn.
Op dezen weg wordt de stelling bevestigd, dat het wezen
van het Christendom niet „statisch" op te vatten is als „godsdienst van Jezus", maar als iets progressiefs, dat gewerkt wordt
door den levenden Christus, den verhoogden Heer, die in alle
waarheid leidt.
IV — DE PASTORALE BRIEVEN
Uit den inhoud der pastorale of herderlijke brieven blijkt,
dat zij nauw met de Paulinische opvatting samenhangen, maar
toch ook daarvan afwijken. Wij spraken er reeds over op bl. 379
v.v. Hier nog een enkele opmerking. Wij noemen deze brieven
dan „de Past." (n.l. brieven).
Afwijkingen van Paulus
Voor Paulus werkt de wet zonde, vloek en dood ; zij is slechts
tijdelijk van waarde geweest als tuchtmeester, maar is vervallen
sedert Christus kwam 1. Heel scherp is dit uitgewerkt in Gal. 3.
Maar in de Past. staat het anders. Hier is de wet kerkelijk tucht- en
opvoedingsmiddel geworden, dat men overeenkomstig zijn eigen
aard moet weten toe te passen. Zij is er niet voor rechtschapenen
(hier zou Paulus van „geloovigen" spreken ; we hebben hier een
afbuiging naar het moralisme) maar voor goddeloozen en
zondaars 2 Dit doet denken aan Rom. 13, waar evenwel niet
van de „wet", maar van het overheidsgezag sprake is. De tegenstelling vleesch en geest, die bij Paulus zoo sterk is en waarin
ook de wet betrokken wordt, vinden wij in de Past. nergens.
Maar min of meer Hellenistisch is er in Titus 1 : 15 sprake van
de bezoedeling van het innerlijk waarnemingsvermogen en het
geweten.
In de Past. ontmoeten wij telkens uitdrukkingen, die litur.

Gal. 3 : 24 v. Onjuist is de opvatting, dat P. hier zou zeggen : de wet
is een tuchtmeester, die tot Christus leidt. Het verband is geheel anders.
De wet is hier „paidagogos", iemand die op de knapen toezicht heeft
en wiens werkzaamheid afgeloopen is, zoodra de jonge man mondig
is verklaard. En dit wordt de mensch door het geloof in Christus (vers
26 v.v.). 2 I Tim. 1 : 8-11.
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gisch klinken. Zoo de lofprijzing van God in I Tim. 6 : 15 v.
en 1 : 17. Hier hebben wij zonder twijfel een kerkelijke belijdenis voor ons, waarin vooral nadruk wordt gelegd op Gods
eenheid, verhevenheid, macht, waarheid en levenwekkende
kracht. Ook wordt in Titus 3 : 4 gesproken van Gods goedheid
en menschenliefde, uitdrukkingen die wij bij Paulus niet vinden. Herhaaldelijk wordt God ook de Heiland of bewerker van
ons behoud genoemd, waar wij bij Paulus dit steeds met Christus verbonden vinden. Wij hebben hier niet met tegenstellingen
te maken, maar wel met een andere theologie, die vooral in
tegenstelling staat met het heidensche polytheisme en de heidensche mysterien, die verschillende godheden als heiland of bewerker des behouds kennen.
Dat het heil voor de geheele menschheid is, zegt ook Paulus.
Maar hij drukt het nergens zoo uit als in I Tim. 2 : 4 : „God wil,
dat alle menschen behouden worden en tot kennis der waarheid.
komen". Het behoud is hier ook onmiddellijk, meer Hellenistisch, verbonden met „kennis" der waarheid, zooals Titus 1 : 13
spreekt van „het gezonde geloof". „Geloof" is hier tegenstelling
van het aanhangen van Joodsche fabelen en dus intellectualistisch,
gelijk aan de „gezonde leer" van I Tim. 1 : 10 en van het „ongeveinsd geloof" van I Tim. 1 : 5, waarvan sommigen zijn „afgedwaald", door tot beuzelpraat te vervallen.
Het heil komt tot ons, evenals Paulus leert, in Christus. Op
hem vinden wij een lofzang, die wel een deel van een kerkelijk
lied zal zijn, in I Tim. 3 : 16. Het wordt genoemd „het hellsgeheim" van onze „godsvrucht" (een geliefd woord in de Past.,
dat bij Paulus nooit voorkomt) en legt nadruk op de vleeschwording, misschien in tegenstelling met die gnostische opvatting,
waarbij aan Christus slechts een schijnlichaam wordt toegeschreven.
Waar bij Paulus het „geloof" het alles beheerschende middelpunt in het Christelijk leven vormt, daar is in de plaats daarvan
in de Past. meer de „godsvrucht" getreden. Het „geloof" is
in de Past. een der Christelijke deugden geworden, b.v. waar
Timeitheiis opgewekt wordt zich een voorbeeld te betoonen voor
de geloovigen „in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid" 1. Of waar (van de vrouwen of van hare kinderen, dat is
hier niet duidelijk) gezegd wordt, dat zij moeten volharden „in
geloof, liefde en heiliging, gepaard met ingetogenheid" 2 Deze
verbinding brengt ons in een heel anderen gedachtengang dan
de Paulinische trits van geloof, hoop en liefde.
Boven bespraken wij reeds de ambten, die in de Past. veel
meer op den voorgrond treden dan bij Paulus. Mies wijst er
op, dat wij ons met de Past. bevinden in een tijd, waarin het
.

1

I Tim. 4: 12

2 I Tim. 2 : 15.
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gemeentelijk leven meer georganiseerd en de eschatologische
spanning verdwenen is, waarin het Christen-zijn minder spontaan en meer intellectualistisch en moralistisch is geworden.
V — DE BRIEF AAN DE HEBREEN
De brief aan de Hebreen
De brief (of leerrede) die tot „de Hebreen" gericht is, heeft
een zuiver praktisch doel, nl. om de Christenen uit hun inzinking, verslapping, afkeer van het lijden, geneigdheid tot afval
op te wekken tot nieuw krachtsbetoon. Dit doet de schrijver
door het Christelijk geloof te stellen tegenover het Oude Testament als de eigenlijke vervulling van wat in het Oude Testament
bedoeld wordt. Urn dit laatste duidelijk te maken gebruikt hij
een eigenaardige methode van uitlegging. Men heeft daarin
gezien de allegorische methode, volgens welke er een andere
zin in de O.T.-ische woorden moet liggen dan de gewone letterlijke. Dit is de Joodsch-Alexandrijnsche methode, die vooral
door Philo is toegepast. Daarom heeft men dikwijls in Apollos
den schrijver van dezen brief gezien, daar deze uit Alexandria
afkomstig was en om zijn redenaarsgaven bekend stond. Doch
bij nadere beschouwing is het Schriftgebruik van Hebr. niet
zoozeer allegorisch als wel typologisch : Melchizedek, waarover
uitvoerig gehandeld wordt, wordt meer beschouwd als een
voorbeeld, als een type, van den persoon van Christus. Deze
methode is niet zuiver Alexandrijnsch, maar daarmede verwant.
De invloed, dien men aan Philo heeft toegeschreven, blijkt
bij nader onderzoek ook gering te zijn. Verwante uitdrukkingen
hebben bij beiden een geheel verschillenden inhoud.
Christus hoogepriester
Voor den brief aan de Hebr. is vooral kenmerkend de beschouwing over de hoogepriesterlijke waardigheid van den
Christus. Zij wordt bij Paulus nergens aangetroffen, al is die
beschouwing niet in strijd met zijn theologie. Reeds van den
aanvang of wordt alle nadruk gelegd op den verheerlijkten Heer,
op den Zoon Gods, die, na de reiniging der zonden tot stand
gebracht te hebben — hier is reeds een toespeling op zijn hoogepriesterlijke werkzaamheid — plaats heeft genornen aan de
rechterhand der Majesteit, in den hooge 1. Maar hij is eerst tot
die hooge waardigheid geklommen, nadat hij als mensch in alles
verzocht als wij, doch zonder zonde, uit het lijden gehoorzaamheid had geleerd en zoo het offer heeft gebracht, dat eens voor
al alien volkomen kan behouden, die door hem tot God komen 2
Op hem moeten de lezers van den brief het oog gericht houden
.

1

Hebr. 1 :3 2 7 : 25-27
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en zoo tot het einde toe volharden 1. Het werk van Christus wordt
hier dus bijna alleen gezien als het hoogepriesterlijk offer, dat
voor de zonden der wereld gebracht is.
Paulus gebruikt heel weinig woorden, die aan den offerritus
zijn ontleend. Als diaspora-Jood en Farizeer heeft hij zijn belangstelling veeleer gericht op de vragen naar de menschelijke vrijheid, den oorsprong der zonde, de verhouding van genade en
rechtvaardigheid, de waarde van de wet met al hare voorschriften. Als hij de beteekenis van Jezus' dood omschrijft, dan doet
hij dat met de woorden, dat God hem zonde voor ons gemaakt
heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in
hem 2 Het is het mysterie der liefde, dat hierin wordt omschreven ; het mysterie der vrijwillige solidariteitsstelling, gelijk
Jes. 53 reeds had bezongen. Niet de offerritus. Maar in den
brief aan de Hebr. wordt het offerceremonieel zelf als een wijzen
op Christus' persoon en werk genomen. Zonder bloedstorting
toch heeft er geen vergeving plaats 3 Daardoor is Christus de
ware middelaar.
Wat bij Paulus meer onderstelling is van zijn uiteenzettingen
dan uitvoerig betoogd — dat de offers geen beteekenis meer
hebben, nu Christus is gekomen dat werkt Hebr. opzettelijk uit. Het begrip „verzoening" als wegneming der vijandschap,
dat bij Paulus in het middelpunt staat, vinden wij in Hebr. niet.
Daarentegen wel herhaaldelijk het begrip „zoen", dat bij Paulus
ontbreekt.
.

.

Afrekening met den O.T.-ischen offerritus
Het moest wel vroeg of laat tot een afrekening met den OudTestamentischen offerritus komen. Zooals Paulus de houding
van den Christen bepaalt ten opzichte van de legalistische, de
wettische opvatting der vroomheid, zoo doet Hebr. dat ten
opzichte van de cultische. Zijn exegese is daarbij niet meer de
onze ; b.v. wanneer hij er op wijst dat Melchizedek was zonder
vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening noch beginsel
der dagen 4 dan ontvangt dit zijn verklaring uit wat o.a. Philo
van Melchizedek's afkomst zegt, maar voor ons is dit niet zeer
overtuigend 5 De grond van den geheelen brief vormt het alles
doordringend besef, dat Christus is de vervulling van wat het
O.T. slechts heel gebrekkig aanduidde, en dat in hem de weg tot
den heiligen God is gegeven, zoodat de geloovige zich met vrijmoedigheid tot den troon der genade mag wenden ; een weg die
,

.

12 : 1 v.v.
2 II Kor. 5 : 21
3 Hebr. 9 : 22
47:3
5 Philo ziet in
Melchizedek een verschijning van den Logos, die immers ook priester is
en aan de ziel vrede en gerechtigheid brengt. In Hebr. is hij meer „type"
van Christus. Deze bespiegeling heeft later aanleiding gegeven tot het ontstaan van een secte die Melchizedek als de „groote kracht", grooter dan
Christus, vereerde.
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gegeven is door God zelf : daarmee vangt de brief aan en daarmee
eindigt hij.

Het geloof meer als7hoop opgevat
In dit opzicht komt Hebr. met Paulus overeen. Maar ofschoon
ook hij het geloof beschouwt als datgene, waarop het voor den
mensch aankomt om deel aan de verzoening te krijgen, dit „geloof" is toch niet geheel hetzelfde als wat Paulus daaronder
verstaat. Het is niet de innerlijk-persoonlijke gemeenschap met
den persoon van Christus, maar meer intellectueel het aanvaarden van het woord der prediking 1. In dat woord hebben de
beloften van toekomstig heil een belangrijke plaats, zoodat het
geloof een nauwe verwantschap toont met de hoop 2 en den
mensch daardoor verheft boven de zinnelijke wereld en hem ook
in staat stelt van deze wereld afstand te doen 3
,

.

De heiligmaking Anders dan bij Paulus
Tot dit laatste wekt de schrijver herhaaldelijk ' op, o.a. in
12 : 14 : „Spant u in, om den vrede met alien te bereiken en de
heiligmaking, zonder welke niemand den Heer zal zien". Wat
de heiligmaking bier precies is, valt moeilijk te beslissen : of
de daad om zich zelf te heiligen, d.i. zich Gode te wijden, Of
den toestand van geheiligd te zijn. Het Grieksche woord kan
beide beteekenen, maar voor de laatste beteekenis is het meest
te zeggen. Paulus zou zich zOO niet uitdrukken. Bij hem is de
heiligmaking steeds nauw verbonden met Christus, Gods wil
of den heiligen Geest, en dus veeleer met de rechtvaardigin.g
door het geloof reeds gegeven 4 Weliswaar wordt 13 : 12 ook
gesproken van het lijden des Heeren buiten de poort, „om het
yolk door zijn eigen bloed te kunnen heiligen", maar dit heeft
betrekking op het collectief begrip van „het yolk" de enkele
mensch moet de heiligmaking trachten te bereiken en zich daarvoor inspannen, 12 : 14. Wat Paulus tracht te bereiken is de
volmaaktheid als het in uitzicht gestelde doel 5 Hebr. is meer
moraliseerend.
.

.

De tweede bekeering
Een andere eigenaardigheid van Hebr. is de ontkenning, dat
een tweede bekeering mogelijk zou zijn. Hiervoor moeten wij
niet alleen 6 : 1-8 lezen, maar ook 10 : 26-31 en 12 : 16 en
17. De bedoeling is blijkbaar, dat bij de bekeering de zonde in
beginsel overwonnen is. Komt nu toch later de zonde weer
tot uiting, zoodat de eens bekeerde afvallig wordt, dan is hernieuwing van de bekeering onmogelijk. Wat het „afvallig worden"
insluit, is niet geheel duidelijk. Maar de bekeerde heeft in elk
Hebr. 4 :2 2 11 : 1 3 12 :2 v.
4 Het duidelijkst wel I Kor. 1 :30.
Maar zie ook I Thess. 4 : 3 v. ; II Thess. 2 : 13. 5 Filp 3 : 12-14.
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geval eerst gedeeld in de genadegaven der gemeente. De hiervoor
gebruikte uitdrukkingen wijzen op een passief, een lijdelijk daarin
deelen. 't Is nog niet tot een persoonlijke toeeigening en een
uitwerking in eigen leven gekomen. Het is dus nog niet geworden
een omzetting van het geheele innerlijk leven. Zoo kan men de
mogelijkheid van den afval psychologisch verklaren. Voor de
eerste Christenheid zal het eschatologisch motief van beteekenis zijn geweest, om hernieuwing der bekeering onmogelijk te
verklaren : de afval is zulk een sterke versmading van Gods
genadegave, dat zij door den spoedig komenden rechter gewroken moet worden. Toen de onmogelijkheid van een tweede
bekeering in de k e r k el ij k e boetepractijk werd uitgewerkt,
was het gevolg, dat men degenen, die zich aan zoogenaamde dood
zonden (moord, echtbreuk en afgoderij ; zie bl. 321) hadden
schuldig gemaakt, niet meer in de kerk wilde opnemen. Tegenover de strenge opvatting, die door de Montanisten (waaronder
Tertullianus) en later door de Novatianen werd voorgestaan,
hebben de kerkleeraars van de vierde eeuw af een andere verklaring van Hebr. 6 : 1-8 gegeven : zij verklaarden dat de
afgevallenen niet door een tweeden d o o p de verloren heerlijkheid konden herkrijgen, maar na betoond berouw en boetedoening wel de vergeving van zonden opnieuw konden verkrijgen.
Zoo konden dus degenen, die „doodzonden" hadden bedreven,
toch weer in de gemeente worden opgenomen. Hier is de bedoeling miskend en alles opgevat als een k e r k el ij k voorschrift.
In Hebr. echter heeft het nog de innerlijk-religieuze beteekenis
wie eenmaal tot bekeering kwam, is eigenlijk reeds geheel een
mensch van de Messiaansche bedeeling geworden ; dit te versmaden brengt een volstrekte onbekeerlijkheid mee en heeft
het verlies van het heilsgoed ten gevolge. — Wij zijn hiermee
in een tijdperk, waarin de gemeente reeds langer bestaan heeft,
dan Coen Paulus zijn brieven schreef. De kwestie van een tweede
bekeering vinden wij bij hem nergens gesteld. De mogelijkheid
daarvan volgt uit II Kor. 7 : 10 v.
Zoo kunnen wij zeggen, dat Hebr. uit den tijd na Paulus
dateert. Het proces der helleniseering is reeds begonnen. Niet
alleen de woorden, niet alleen de betoogtrant, maar ook de opvattingen beginnen van het profetische, Israelietisch-Christelijke
vroomheidstype af te wijken. Dit proces is in de Past. reeds
verder gevorderd.
VI — DE JOHANNETSCHE GESCHRIFTEN
Ten slotte willen wij nog enkele opmerkingen maken over
de Johanneische geschriften. Voor de dan nog overblijvende
katholieke of algemeene brieven meenen wij te mogen verwijzen
naar wat daarover reeds op bl. 383-386 is gezegd.
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Wij hebben gezien, dat Jezus zich zelf den zoon Gods, de
openbaring des Vaders heeft genoemd ; dat Paulus in denzelfden trant Jezus Christus geheel op een lijn met God, den Vader,
stelt. Het kenmerkende van Johannes is, dat hij in het middelpunt van zijn betoog de gedachte plaatst, dat God zich volkomen en eens voor al in Christus heeft geopenbaard. Daarmede
vangt hij dadelijk zijn evangelie aan : „In den beginne was het
Woord . . . . en het Woord is vleesch geworden en heeft onder
ons gewoond". En zoo hebben wij (na deze inleiding, dat Jezus
Christus de openbaring Gods is) den inhoud van het evangelie
kunnen weergeven in vijf hoofdstukken : I Jezus aanvankelijk
als de Christus erkend. II De openbaring van Jezus' heerlijkheid
aan de wereld. III De openbaring van Jezus' heerlijkheid aan de
zijnen. IV De overwinning van het ongeloof. V De overwinning
van het geloof. Dit laatste in aansluiting aan Joh. 1 : 9 --13.
Het is niet alleen dat Jezus Christus de voile Godsopenbaring
b r e n g t, als degene die de woorden Gods spreekt Z. Hij is meer
dan dat, hij i s die openbaring in zijn eigen persoon. Hij en de
Vader zijn een. Wie hem gezien heeft, heeft den Vader gezien 2
Hij is het eeuwige Woord Gods. Hij is uit de hoogere wereld
neergedaald en van den Vader uitgegaan. Hij verlaat ook de
wereld weer, om tot den Vader terug te keeren 3 In het hooge.

.

priesterlijk gebed bidt hij, dat God hem moge verheerlijken
met de heerlijkheid die hij bij den Vader had, eer de wereld
was. Eer Abraham was, was hij 4
Op deze wijze leert het vierde evangelie de wezenlijke godheid van Christus. Dit is zijn uitgesproken bedoeling. Daarin
hebben wij een geloofsgetuigenis te erkennen. Zooals de synoptici Jezus hebben gepredikt als den vervuller van het O.T.
(Matth.), als den krachten werkenden Messias (Mark.), als den
voor alien bestemden Heiland (Lukas), zoo predikt Johannes
hem als het vleesch geworden Woord, als de voile openbaring
Gods. Het Oude Testament bracht slechts de wet, maar de genade
en de waarheid zijn in Christus in de wereld opgetreden 5.
.

Die gedachte beheerscht den schrijver in zijn geheele evangelie.
Zoo kan hij aan het einde ook zeggen : „Deze teekenen zijn beschreven, opdat gij moogt komen tot het geloof, dat Jezus is
de Christus, de zoon Gods, en opdat gij door dat geloof leven
moogt hebben in zijnen naam" 6
.

Doordat Johannes dit Joel steeds in het oog houdt, is er aan
zijn schildering van Jezus' persoon en werk iets van het tijdlooze,
van het innerlijke, van het geestelijke, waardoor zij minder concreet, minder grijpbaar is dan die der synoptici.
De persoon van Johannes heeft zijn ervaringen, zijn herinneJoh. 3 : 34 ; 14 :24 2 10 : 30 ; 14 : 10
8 : 58. 6 Joh. 1 17 6 20 :31

1

8 3 : 31 ; 16 :28

4 17 : 5 ;
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ringen, zijn lectuur geheel doordrongen met zijn geestelijk
inzicht en zoo is het wondervolle beeld ontstaan dat ons uit het
Johannes-evangelie tegemoet straalt. En wie gelijk gestemd is,
erkent hierin de beste teekening van den Heiland. Het geheele
aardsche bestaan van Jezus treedt ons hier te gemoet als omstraald
van hemelschen lichtglans en goddelijke heerlijkheid, zooals
wij het bij Paulus niet vinden, maar zooals ook de Openb. hem
schildert met allerlei trekken aan de apocalyptiek ontleend.
Nog sterker dan Paulus laat Johannes het uitkomen, dat de
overgang uit den dood tot het leven, uit het licht tot de duisternis reeds hier op aarde plaats vindt, waar de mensch tot geloof
komt. Reeds hier geniet hij het eeuwigheidsleven. Wie in den
Zoon gelooft, die heeft het leven, al ware hij ook gestorven. Wie
in den Zoon niet gelooft, die heeft het leven niet, maar de toorn
Gods blijft op hem 1.
Het geloof is hier, evenals bij Paulus, de innerlijke, persoonlijke overgave aan den levenden Heer. Wie niet gelooft, zal het
leven niet zien : hetzelfde negatieve als bij Paulus. Over hel en
hellestraffen wordt in het evangelie en de brieven niet gesproken, des te meer in het boek der Openb.
Allen die den levenden Heer aangenomen hebben, dien heeft
hij macht gegeven kinderen Gods te worden, als die gelooven
in zijnen naam. En nil zijn wij kinderen Gods, maar het is nog
niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Wij weten dat, wanneer
hij zich openbaart, wij hem gelijk zullen zijn ; want wij zullen
hem zien, gelijk hij is 2
Ook de Christen heeft nog zonde. Slechts voor zoover wij in
Christus blijven, zondigen wij niet 3 De Zoon zal ons vrij maken.
De Geest zal ons in alle waarheid inleiden.
Dit heil is voor de gansche wereld bestemd 4 Alle tegenstelling tusschen Jood en heiden is in deze geschriften overwonnen.
Mogen de Joden in den regel genoemd worden als de tegenstanders van Jezus, er wordt toch, tegenover de Samaritaansche
opvatting, evenzeer erkend dat het heil uit de Joden voortkomt
en rust in het O.T. 5 Doch nu is het voor alien die gelooven.
Zoo wekken de Johanneische geschriften op elke bladzijde
op tot geloof en stellen, naast het waarachtige leven in dezen
tijd, de heerlijkheid der toekomst in het uitzicht. Het is daarom
ook wel, dat het boek der Openbaring het Nieuwe Testament
besluit. Gelijk God in den aanvang sprak : er zij licht, en er was
licht, zoo zal Hij die op den troon zit, aan het einde spreken :
Zie, ik maak alle dingen nieuw.
.

.

.
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11 : 25 ; 3 : 36 2 Joh. 1 : 11 ; I Joh. 3 : 2
Joh. 3 : 16 5 Joh. 4 : 22.

3 I Joh. 1 : 8 v.v. ; 3 : 6
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Luk. 22 : 4, 52
Luk. 22 : 11
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JOHANNES
Job. 3 : 16
Luk. 22 : 37
301
318, 363,
240
Luk. 22 : 66
[462
Job. 3 : 17-21
Luk. 22 : 67vv
408
364
Joh. 3 : 18, 19
Luk. 23 : 2, 14v
243
342
Job. 3 : 20, 21
Luk. 23 : 5-7
245
342
Job. 3 : 24
Luk. 23 : 7-15
223
223
Luk. 23 : 12
Job. 3 : 29
224
113
Luk. 23 : 15
Job. 3 : 31
317
461
Luk. 23 : 16, 22
244
Job. 3 : 34
342, 461
Luk. 23 : 18w
222
Job. 3 : 36
170, 363,
Luk. 23 : 26
286
[462
Luk. 23 : 31
Joh. 4
341
73, 85
Luk. 23 : 34
Job. 4 : 9v
361
213
Luk. 23 : 38
317
Joh. 4 : 20
213, 222
Luk. 23 : 39-43
359
Job. 4 : 22
341, 363,
Luk. 23 : 42 412, 413
[399, 462
403
Job. 4 : 25v
Luk. 23 : 43
401
Luk. 23 : 45
Job. 4 : 36
217
336, 342
Job. 5 : 3, 4
249
Luk. 23 : 47
320
Job. 5 : 9vv
Luk. 24 : 1 11, 23,
149
44
Job. 5 : 10
351
265
135
Job. 5 : 24, 28v
Luk. 24 : 13
364
Luk. 24 : 19
245
Job. 5 : 28v
363
Job. 5 : 47
Luk. 24 : 52v
361
341
Joh. 6 : 4
255
Job. 6 : 7
JOHANNES
138
Evang. v. Job.
386
Job. 6 : 15
419
Job. 1
Job. 6 : 19
360
135
Job. 6 : 32
342
Job. 1 : 1
347
Job. 1 : 1-18
111
Job. 6 : 37
341
Job. 6 : 39
Job. 1 : 4
170
363
Job. 6 : 39v
Job. 1 : 5
364
329
461
Job. 6 : 44
Job. 1 : 9-13
363, 364
Job. 1 : 10, 11
Job. 6 : 53 58
329
405
Job. 1 : 11
Job. 6 : 54
462
363
Job. 6 : 61
Job. 1 : 12
363
330
154
Job. 7 : 2
Job. 1 : 17
461
Job. 7 : 20
Job. 1 : 18
151, 319
179
Job. 7 : 36
320
Job. 1 : 21, 25
92
Job. 1 : 27
128
Job. 7 : 37
154
Job. 7 : 49
280
283
Job. 1 : 43
132
Job. 7 : 53-8 : 11 320
Job. 1 : 49, 51
242
Job. 8 : 5, 59
Job. 2 : 6
135
159, 217
255
Job. 8 : 20
Job. 2 : 13, 23
Job. 8 : 21, 24
Job. 2 : 14vv
216
364
216, 254
Job. 8 : 32
341
Job. 2 : 20
413
Job. 8 : 34 36
364
Job. 3 : 1
Job. 8 : 44
414
119, 175,
Job. 3 : 3
342
[364
Job. 3 : 6
Job. 8 : 48
179
Job. 3 : 11
341
254
Job. 8 : 57
Job. 3 : 12
341
342
461
Job. 8 : 58
Job. 3 : 14
LUKAS

-

-

-

BESPROKEN BIJBELPLAATSEN
JOHANNES
Joh. 9 : 2
106, 269
Joh. 9 : 14vv
149
265
Joh. 9 : 16
Joh. 9 : 22
262
Job. 9 : 35
320
Joh. 10
301
Job. 10 : 11
341
212
Joh. 10 : 22
216
Joh. 10 : 23
Joh. 10 : 30
461
242
Joh. 10 : 31
Joh. 11
404
Joh. 11 : 9
342
Joh. 11 : 18
135
Joh. 11 : 25
341, 462
Joh. 11 : 25v
364
Job. 11 : 33
128
Joh. 11 : 49
222
Joh. 11 : 55
255
Joh. 12 : 1
255
Joh. 12 : 3
135
Joh. 12 : 5
138
Joh. 12 : 6
329
Joh. 12 : 8
342
Job. 12 : 20vv
419
Joh. 12 : 26
364
Job. 12 : 27
419
Joh. 12 : 38
301
Job. 12 : 39-41
328
Joh. 12 : 42
262
Joh. 12 : 48
363
Job. 13 : 1
255
Job. 13 : 4vv
128
Joh. 13 : 17 335, 363,

JOHANNES
341
Joh. 16 : 7
341
Joh. 16 : 20
342
Job. 16 : 20-22
341
Job. 16 : 22
Job. 16 : 28
461
363
Joh. 17 : 3
461
Joh. 17 : 5
175
Joh. 17 : 15
Joh. 17 : 17-19
364
248
Joh. 18 : 3, 12
245
Joh. 18 : 5, 7
248
Joh. 18 : 12
242
Joh. 18 : 13
Joh. 18 : 13vv
222
222
Job. 18 : 13-21
222
Joh. 18 : 24
Joh. 18 : 28 152, 242
371
Joh. 18 : 28, 33
243
Joh. 18 : 30-40
242
Joh. 18 : 31
222
Joh. 18 : 40
244
Joh. 19 : 1
371
Joh. 19 : 9
244
Joh. 19 : 12
245
Job. 19 : 19
Job. 19 : 39
135
461
Joh. 20 : 31
133
Joh. 21 : 3
133
Joh. 21 : 7
Joh. 21 : 8
133
349
Joh. 21 : 25

HANDELINGEN
DER APOSTELEN
Hand.
380
[406
Joh. 13 : 20
Hand. 1 : 1
341
193
Joh. 13 : 23
Hand. 1 : lb-5 : 16 365
151, 319
Joh. 13 : 27
Hand. 1 : 16-15 : 35
175
Joh. 13 : 34v
364
[365
Joh. 14 : 1, 2
Hand. 1 : 8 213, 359,
324
Joh. 14 : 2, 3
[366, 376
341
265
Joh. 14 : 10
Hand. 1 : 12
461
283
Joh. 14 : 16
143
Hand. 1 : 13
153
Job. 14 : 21
Hand. 1 : 13, 15
341
Joh. 14 : 23
129
Hand. 1 : 19
364
Joh. 14 : 24
153, 367
Hand. 2
461
Joh. 15 : 1
153
217
Hand. 2 : 1
Joh. 15 : 1vv
153
131, 132
Hand. 2 : lvv
Joh. 15 : 5 10
364
Hand. 2 : 9 257, 284,
Joh. 15 : 15 17
364
[286, 376
Joh. 16 : 1
330
Hand. 2 : 10 203, 292
154
Joh. 16 : 2
262, 329
Hand. 2 : 13
-

-
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HANDELINGEN
DER APOSTELEN
Hand. 2 : 15
167
Hand. 2 : 22
245
Hand. 2 : 36
437
Hand. 2 : 41
154
Hand. 2 : 44v
367
Hand. 3 : 1
167
Hand. 3 : 2
217
Hand. 3 : 6
245
Hand. 3 : 11
216
Hand. 3 : 18
437
Hand. 3 : 25
147
Hand. 4 : 1
218
Hand. 4 : 2
331
Hand. 4 : 6
222, 240
Hand. 4 : 27 223, 287
Hand. 4 : 32v
367
Hand. 5 : 4
367
Hand. 5 : 12
216
Hand. 5 : 15
179
Hand. 5 : 24, 26
218
Hand. 5 : 34
288
Hand. 5 : 36
225
Hand. 5 : 37
221
Hand. 5 : 38v
282
Hand. 6
365
Hand. 6 : 5
292
Hand. 6 : 8
288
Hand. 6 : 9 208, 249,
[285, 286
Hand. 6 : 9v
427
330
Hand. 6 : 12
Hand. 6 : 13
292
Hand. 7 : 8
147
Hand. 7 : 22
147
Hand. 7 : 37
321
Hand. 7 : 53 177, 264
172
Hand. 7 : 56
Hand. 7 : 57
427
242
Hand. 7 : 57v
Hand. 8 : 1
427
Hand. 8 : 5, 25
213
Hand. 8 : 9vv
179
Hand. 8 : 32v
437
Hand. 8 : 35
103
Hand. 8 : 37
321
Hand. 9 : 1, 2
289
Hand. 9 : 1-10
426
Hand. 9 : 2
240, 324
421
Hand. 9 : 5
Hand. 9 : 7 9
193
Hand. 9 : 8-19
428
-

31
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482
HANDELINGEN
HANDELINGEN
HANDELINGEN
DER APOSTELEN DER APOSTELEN DER APOSTELEN
Hand. 19 : 31
256
248
427
Hand. 15 : 2vv
Hand. 9 : 20
Hand. 19 : 35 232, 247
Hand. 15 : 5
455
Hand. 9 : 31-11 : 18 365
Hand. 19 : 39
247
Hand. 15 : 14
287
Hand. 10 : 1 248, 249
Hand. 20 : iv
257
292
Hand. 15 : 20, 29 321
Hand. 10 : 2, 22
Hand. 20 : 2v 257, 376
260
Hand. 15 : 21
Hand. 10 : 2, 41, 42 324
Hand. 20 : 5-15
365
167
Hand. 15 : 23, 28v 452
Hand. 10 : 3
Hand. 20 : 6
376
Hand. 15 : 37-39 356
321
Hand. 10 : 6
Hand. 20 : 7
451
321
256
Hand. 15 : 40
Hand. 10 : 21
Hand. 20 : 15
321
249
Hand. 15 : 40, 41 429
Hand. 10 22
Hand. 20 : 18
285
Hand. 16 : 1-3
256
408
Hand. 10 : 30
Hand. 20 : 19, 31 423
Hand. 16 : 6
285
321
Hand. 10 : 32
Hand. 20 : 28
311
Hand. 16 : 8
153
365
Hand. 10 : 46
Hand. 20 : 31
257
Hand. 16 : 10-17 365
153
Hand. 11 : 15
Hand. 20 : 32 146, 428
Hand. 16 : 12
325
Hand. 11 : 19vv,
Hand. 20 : 34
Hand. 16 : 20, 35, 38
423
209
26vv
Hand. 20 : 35
452
[247
286
Hand. 11 : 20
Hand. 21 : 16
244
Hand. 16 : 22v
321
256
Hand. 11 : 26
Hand. 21 : 1-18
249
365
Hand. 16 : 27
226,
Hand. 11 : 28
Hand. 21 : 28 287, 324
Hand. 16 : 35, 38 247
[256, 320, 365
217
221
Hand. 17
19
Hand. 21 : 28v
Hand. 12 : 1
Hand. 21 : 31
Hand. 17 : 4, 17
292
248
224
Hand. 12 : 1-4
Hand. 21 : 31vv
242
247
Hand. 17 : 6
167
Hand. 12 : 4
Hand. 21 : 32
Hand. 17 : 18vv
249
249
304
Hand. 12 : 6
Hand. 21 : 33
Hand. 17 : 22
329
249
320
Hand. 12 : 10
Hand. 21 : 34, 40 219
420
Hand. 17 : 24
Hand. 12 : 12 153, 356
Hand. 21 : 35, 40 216
Hand. 17 : 26 288, 321
331
Hand. 12 : 14
Hand. 21 : 38 226, 258
256
177
Hand. 18 : 1, 2
Hand. 12 : 15
Hand. 21 : 40 343, 423
Hand. 18 : 1-3
376
249
Hand. 12 : 19
Hand. 21 : 40vv
326
Hand. 18 : 2
234
Hand. 12 : 19-23 224
Hand. 21 : 1
321
Hand. 18 : 3
263
356
Hand. 12 : 25
Hand. 21 : 8
321
Hand. 18 : 7, 13
292
Hand. 12-14
365
Hand. 21 : 9
448
Hand. 18 : 12
239
Hand. 13 : 1 221, 223,
Hand. 21 : 16
321
Hand. 18 : 12vv
305
[366
Hand. 21 : 25
321
Hand. 18 : 12-18 255
258
Hand. 13 : 6-13
Hand. 21 : 28
245
262
Hand. 18 : 17
Hand. 13 : 7
239
Hand. 21 : 31vv
248
Hand . 18 : 18-22 257
258
Hand. 13 : 8
Hand. 22 : 3 264, 288,
257
Hand. 18 : 23
356
Hand. 13 : 13
[420
Hand. 18 : 24 208, 286
262
Hand. 13 : 15
Hand . 22 : 4
324
Hand. 19
370
Hand. 13 : 16, 26 292
Hand. 22 : 6vv
426
Hand. 19 : 3v
277
292
Hand. 13 : 43
Hand. 22 : 6-11
240
193
Hand. 19 : 4
Hand. 13 : 43, 50 292
Hand. 22 : 24
244
Hand. 19 : 9 306, 320
Hand. 13, 14
256
Hand. 22 : 24vv
Hand. 19 : 10 257, 285
248
324
Hand. 13 : 31
Hand. 22 : 25
244
Hand. 19 : 11-20 295
422
Hand. 14 : 11v
Hand. 22 : 25v
179
Hand. 19 : 12
249
Hand. 14 : 12
296
Hand. 22 : 28
Hand. 19 : 18, 19 179,
421
423
Hand. 14 : 14
244
Hand. 22 : 30
[329
Hand. 14 : 19 242, 453
Hand. 23 : 1, 5
422
Hand. 19 : 19
139
421
Hand. 14 : 21
264
285
Hand. 19 : 22
Hand. 23 : 6, 7
Hand. 14 : 28
256
279
Hand. 23 : 8
325
Hand. 19 : 23
Hand. 15
368
264
Hand. 23 : 9
Hand. 19 : 23-40 295
368
Hand. 15 : 1, 2
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HANDELINGEN
HANDELINGEN
DER APOSTELEN DER APOSTELEN
249
244
Hand. 23 : 10vv
Hand. 28 : 20
246
Hand. 28 : 30
Hand. 23 : 16
288
Hand. 28 : 31
365
Hand. 23 : 17, 23 249
244
Hand. 23 : 27
Hand. 23 : 34
238 ROMEINEN
Rom.
367
245
Hand. 23 : 34v
Rom. 1 : 3
399, 438
371
Hand. 23 : 35
245
Rom. 1 : 4
440
Hand. 24 : 1
Rom. 1 : 5, 6
Hand. 24 : 2-8
193
376
245
287
Hand. 24 : 5
Rom. 1 : 6
441
217
Rom. 1 : 7
Hand. 24 : 6
Hand. 24 : 66,7 , 8a 321
Rom. 1 : 8-15
376
Rom. 1 : 14
429
Hand. 24 : 7, 22
248
245
Hand. 24 : 12v
Rom. 1 : 16 321, 324,
Hand. 24 : 18
285
[359, 428
Hand. 24 : 22, 23 321
Rom. 1 : 16v
443
Rom. 1 : 19
Hand. 24 : 23
249
304
Rom. 1 : 20-32
270
Hand. 24 : 24
258
Hand. 24 : 24v
225
Rom. 1 : 23
188
Hand. 24 : 26
321
Rom. 1 : 25
188
Rom. 1 : 26-32
Hand. 24 : 27 226, 245,
305
[257
Rom. 1 : 29-31
344
Hand. 25 : 1
Rom. 1-3
238
443
Hand. 25 : 10
245
Rom. 1-8
376
Hand. 25 : 12 245, 246
Rom. 1 : 28
188
Hand. 25 : 13, 23 225,
Rom. 1 : 31
188
[237
Rom. 2 : 5-12
378
Hand. 25 : 13vv
221
Rom. 2 : 7, 10
169
Hand. 25 : 23
248
Rom. 2 : 14, 15
304
Hand. 26
426
[421
Hand. 26 : 1
423
Rom. 2 : 17
322
Hand. 26 : 5
264
Rom. 2 : 21vv
344
426
Hand. 26 : 9-18
Rom. 2 : 28, 29
127
Hand. 26 : 12-18
193
Rom. 2 : 29
434
Hand. 26 : 14
420,
Rom. 3 : 9vv
'423
[426, 427
Rom. 3 : 9-20
437
Hand. 26 : 17
324
Rom. 3 : 23-25
443
Hand. 26 : 30 225, 321
Rom. 3 : 24
442
Hand. 26 : 32
245
Rom. 3 : 25v
441
248
Hand. 27 : 1
Rom. 3 : 28
444
Hand. 27 : 1, 6, 11,
287
Rom. 3 : 29
249
Rom. 3 : 31
31, 43
324
Hand. 27 : 1-28 : 16
Rom. 4
384, 443
Rom. 4 : 1
[365
324
Hand. 27 : 2
285
Rom. 4 : 14
146
Hand. 27 : 9
289
Rom. 4 : 17
436
Hand. 27 : 28
135
Rom. 4 : 25
441
Hand. 28
376
Rom. 5 : 1
322, 441,
Hand. 28 : 7
239
[442
Hand. 28 : 14
331
Rom. 5 : 2
169
Hand. 28 : 16 249, 258,
Rom. 5 : 12
321
[321
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ROMEINEN
Rom. 5 : 15
438
Rom. 5 : 16
188
453
Rom. 5 : 17
274
Rom. 5 : 18
Rom. 5 : 19
188
Rom. 6 : 2
449
Rom. 6 : 3vv
434
Rom. 6 : 5
446
Rom. 6 : 12vv, 23 177
Rom. 6 : 23
453
427
Rom. 7
Rom. 7 : 2v
446
Rom. 7 : 22
433
Rom. 8 : 3
439
Rom. 8 : 15
146, 326
437
Rom. 8 : 15-17
146
Rom. 8 : 17
Rom. 8 : 18
169
Rom. 8 : 20
439
Rom. 8 : 21
429
Rom. 8 : 23
146, 437
Rom. 8 : 29
126
444
Rom. 8 : 30
Rom. 8 : 33vv
324
Rom. 8 : 35
324
Rom. 8 : 38
177
172
Rom. 8 : 38v
Rom. 8, 9
423
147, 437
Rom. 9 : 4
Rom. 9 : 16
346, 437
Rom. 9 : 18
444
344
Rom. 9 : 19vv
Rom. 9 : 23
169
Rom. 9 : 33
324
Rom. 9 : 54
146
Rom. 9-11
376, 377
Rom. 10 : 1
324
287
Rom. 11 : 13
Rom. 11 : 17vv
132
Rom. 11 : 25v
377
147
Rom. 11 : 27
Rom. 11 : 32 377, 444
377
Rom. 11 : 33-36
Rom. 12 : 1
306
Rom. 12 : 1-15 : 13 377
Rom. 12 : 2 273, 445,
Rom. 12 : 3
Rom. 12 : 4, 5
Rom. 12 : 4-15
Rom. 12 : 6-8
Rom. 12 : 7, 8

[450
188
446
345
447
344
31
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484
ROMEINEN

1 KORINTHEN

1 KORINTHEN

Rom. 12 : 10-12
345
Rom. 12 : 12
424
Rom. 12 : 12‘4 ,
345
Rom. 12 : 15
188
Rom. 12-14
344
Rom. 13
290, 455
Rom. 13 : 11
429
Rom. 13 : 11-14
378
Rom. 13 : 12 143, 439
Rom. 13 : 13
344
Rom. 13 : 14 143, 431
450
Rom. 14 : 1vv
Rom. 14 : 1-15 : 7 376
Rom. 14 : 5, 10
450
Rom. 14 : 6
344
Rom. 14 : 7
343
Rom. 14 : 8
451
Rom.' 14 : 17 413, 435,

415
1 Kor. 3 : 10
1 Kor. 3 : 11
451
131
1 Kor. 3 : 13
1 Kor. 3 : 18
273
283
1 Kor. 3 : 22
1 Kor. 4 : 1
436
1 Kor. 4 : 4 435, 442
1 Kor. 4 : 9
177, 436
1 Kor. 4 : 16
369
I Kor. 4 : 17
451
1 Kor. 4 : 20 413, 436
1 Kor. 5 : 1-13
450
1 Kor. 5 : 4, 5
178
1 Kor. 5 : 7v
151
1 Kor. 5 : 9
369
1 Kor. 5 : 9vv
368
1 Kor. 5 : 10v
344
1 Kor. 5 : 12v
292
1 Kor. 5 : 13
450
1 Kor. 6 : 1vv
145
1 Kor. 6 : 2v
177, 436
1 Kor. 6 : 2v, 15v
345
1 Kw.. 6 : 9v 344, 436
1 Kor. 6 : 11
442
1 Kor. 6 : 19
442
1 Kor. 6 : 20
442
1 Kor. 7
445
1 Kor. 7 : 5
408
1 Kor. 7 : 7
445
1 Kor. 7 : 17
451
1 Kor. 7 : 18v
344
1 Kor. 7 : 19-24
372
1 Kor. 7 : 27
344
1 Kor. 7 : 39v
446
1 Kor. 8 : 2v
188
1 Kor. 8 : 5
300
I Kor. 8 : 6
301
1 Kor. 8 : 7
321
1 Kor. 8 : 10
425
1 Kor. 8 : 13
330
1 Kor. 9 : 1
345, 426
I Kor. 9 : 5
283
1 Kor. 9 : 9
131
1 Kor. 9 : 10
425
1 Kor. 9 : 16v
429
I Kor. 9 : 24v
346
1 Kor. 9 : 27
346
1 Kor. 10
449
1 Kor. 10 : 1-11
179
1 Kor. 10 : 1-13
435
1 Kor. 10 : 4 264, 425
1 Kor. 10 : 14vv
485

1 Kor. 10 : 21
1 Kor. 10 : 28
1 Kor. 11 : 1
1 Kor. 11 : 2
1 Kor. 11 : 5
1 Kor. 11 : 10

[436
Rom. 14 : 22, 23
188
Rom. 14 : 23
324
Rom. 15 : 1
324
Rom. 15 : 8vv
438
Rom. 15 : 14
324
Rom. 15 : 19-29
376
Rom. 15 : 32
377
Rom. 16
377, 378
Rom. 16 : I, 3, 6,
12, 13
448
285
Rom. 16 : 5
288
Rom. 16 : 7
Rom. 16 : 17-19
377

1 KORINTHEN
1 Kor.
367, 380, 381
1 Kor. 1 : 2
381
441
1 Kor. 1 : 3
1 Kor. 1 : 11
369
1 Kor. 1 : 11vv
450
283
1 K. 1 : 12
1 Kor. 1 : 14vv
435
1 Kor. 1 : 14-16
434
273
1 Kor. I : 20
1 Kor. 1 : 23 322, 428
1 Kor. I : 27-29
422
1 Kor. 1 : 30 445, 459
1 en 2 Kor.
367
1 Kor. 2 : 2
436
1 Kor. 2 : 6, 8
273
1 Kor. 2 : 11
439
I Kor. 3 : 5-9
344
1 Kor. 3 : 9
345

434
322
438
263
448
176,
[177, 436
1 Kor. 11 : 16
451
1 Kor. 11 : 17vv
435
1 Kor. 11 : 17-34 434
1 Kor. 11 : 19
450
1 Kor. 11 : 23
263
1 Kor. 11 : 23-25 319
1 Kor. 11 : 24
404
1 Kor. 11 : 25
147
1 Kor. 11 : 26
435
1 Kor. 11 : 30
453
1 Kor. 11 : 31v
188
1 Kor. 12 : 2
322
1 Kor. 12 : 3
439
1 Kor. 12 : 4-6
439,
[447
1 Kor. 12 : 8-10
447
1 Kor. 12 : 12-27 446
1 Kor. 12 : 13
449
1 Kor. 12 : 28
447
1 Kor. 12 : 28-30 379
I Kor. 12 : 29, 30 447
1 Kor. 13
282
1 Kor. 13 : 13
434
1 Kor. 14
153, 433,
[448
1 Kor. 14 : 2vv
153
1 Kor. 14 : 8
153
1 Kor. 14 : 13, 19 447
1 Kor. 14 : 18
433
I Kor. 14 : 18v
423
1 Kor. 14 : 26-33 448
1 Kor. 14 : 34
448
1 Kor. 14 : 40
448
1 Kor. 15 : 1, 3
263
1 Kor. 15 : 3 438,441,
1 Kor. 15 : 3vv
426
1 Kor. 15 : 4
438
1 Kor. 15 : 5
283
1 Kor. 15 : 9
423
1 Kor. 15 : 11
451
1 Kor. 15 : 17
446
1 Kor. 15 : 20,
54-56
1 Kor. 15 : 21
1 Kor. 15 : 21v

453
322
438
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2 KORINTHEN
1 KORINTHEN
370
321
I Kor. 15 : 22
2 Kor. 2 : 12v
188
1 Kor. 15 : 22, 45 350
2 Kor. 3 : 2
147, 290
2 Kor. 3 : 6
327
1 Kor. 15 : 23
425
2 Kor. 3 : 13vv
1 Kor. 15 : 24 177,436
2 Kor. 3 : 14, 15 260
1 Kor. 15 : 26, 28 454
2 Kor. 3 : 17 429, 439
1 Kor. 15 : 27, 28 323
424
2 Kor. 3 : 18
449
1 Kor. 15 : 29
437
2 Kor. 4 : 1
304
1 Kor. 15 : 32
426
2 Kor. 4 : 3pv
421
1 Kor. 15 : 33
273
2 Kor. 4 : 4
322
1 Kor. 15 : 34
436
2 Kor. 4 : 5
1 Kor. 15 : 35-44 280
2 Kor. 4 : 7-18
429
1 Kor. 15 : 35-50 453
2 Kor. 4 : 8
345
453
1 Kor. 15 : 37v
345
2 Kor. 4 : 8-11
1 Kor. 15 : 40v
173,
170
2 Kor. 4 : 12
[295
433
2 Kor. 4 : 16
1 Kor. 15 : 42v
343
169
2 Kor. 4 : 17
1 Kor. 15 : 44
300
140
2 Kor. 5 : 1
1 Kor. 15 : 49 322,422
2 Kor. 5 : Ivy 452, 453
1 Kor. 15 : 50 188,436
2 Kor. 5 : 3
453
453
1 Kor. 15 : 51
2 Kor. 5 : 4 321, 453
1 Kor. 15 : 51vv
452
424
2 Kor. 5 : 6, 8
1 Kor. 15 : 51-57 274
150
2 Kor. 5 : 7v
1 Kor. 15 : 53m
142,
2 Kor. 5 : 13 153, 433
[343
451
2 Kor. 5 : 14
1 Kor. 15 : 54
210
451
2 Kor. 5 : 15
1 Kor. 15 : 55
177
426
2 Kor. 5 : 16
1 Kor. 16 : 1
369
2 Kor. 5 : 17 322, 413,
1 Kor. 16 : 2
451
[441
1 Kor. 16 : 8 151, 289
2 Kor. 5 : 18
441
1 Kor. 16 : 15v
379
322
2 Kor. 5 : 18, 19
1 Kor. 16 : 16
447
2 Kor. 5 : 19 274, 322
1 Kor. 16 : 17
369
2 Kor. 5 : 21 440, 458
1 Kor. 16 : 19
285
2 Kor. 6 : 3
331
1 Kor. 16 : 22
326
345
2 Kor. 6 : 8-10
2 Kor. 6 : 9, 10
345
2 KORINTHEN
439
2 Kor. 6 : 14
2 Kor.
322, 334, 367
175
2 Kor. 6 : 15
[371, 380, 381
446
2 Kor. 7 : I
441
2 Kor. 1 : 2
2 Kor. 7: 2
345
429
2 Kor. 1: 3-7
370
2 Kor. 7: 5-16
452
2 Kor. 1: 8-10
368
2 Kor. 7 : 8, 9
2 Kor. 1 : 8-11
370
460
2 Kor. 7 : 10v
2 Kor. 1 : 9
436
370
2 Kor. 7 : 13, 16
2 Kor. 1 : 12
323
2 Kor. 8 : 9
437, 439
2 Kor. 1 : 20 323, 438
451
2 Kor. 8 : 19
371
2 Kor. 1-7
2 Kor. 8 : 20
331
2 Kor. 2 : 1v
370
322
2 Kor. 9 : 4
2 Kor. 2 : 3, 4
370
188
2 Kor. 2: 4
2 Kor. 9: 8
423
370
2 Kor. 2 : 5-11
370
2 Kor. 10 : 1
422
2 Kor. 2 : 9
2 Kor. 10 : 1, 10
368
2 Kor. 2 : 12 257, 370
2 Kor. 10-13 370, 371

485
2 KORINTHEN
323
421
2 Kor. 11 : 14
439
2 Kor. 11 : 22, 23 345
372
2 Kor. 11 : 23
2 Kor. 11 : 23-27 429,
[453
2 Kor. 11 : 28
368
2 Kor. 11 : 28v
429
2 Kor. 11 29
330
2 Kor. 11 : 32v
220,
[223
2 Kor. 12 : 1
323
2 Kor. 12 : 1pv 427,433
2 Kor. 12 : 2 153, 271
2 Kor. 12 : 2, 4
172
2 Kor. 12 : 2vv
423
325
2 Kor. 12 : 7
422
2 Kor. 12 : 7vv
282
2 Kor. 12 : 9
2 Kor. 12 : 11
323
2 Kor. 12 : 15
323
2 Kor. 12 : 16-18 371
344
2 Kor. 12 : 20v
188
2 Kor. 13 : 5, 6
424
2 Kor. 13 : 11
2 Kor. 11 : 1

2 Kor. 11 : 9

GALATEN
Gal.
334, 380
368
Gal. 1
Gal. 1 : 6-9
368, 423
Gal. 1 : 8, 9
449
263
Gal. 1 : 9, 12
Gal. 1 : 12
264
Gal. 1 : 12-16
426
Gal. 1 : 14
263, 420
Gal. 1 : 17
285, 427
Gal. 1 : 18
256, 283
427
Gal. 1 : 23
Gal. 2: 1
256
Gal. 2: 2
346
322
Gal. 2 : 6
Gal. 2 : 9vv
283
442
Gal. 2 : 16
Gal. 2 : 19
188
431, 438,
Gal. 2 : 20
431
Gal. 2 : 20a
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Gal. 3 : 28
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Gal. 4 : 7
Gal. 4 : 9
Gal. 4 : 10
Gal. 4 : 13-15
Gal. 4 : 22-31
Gal. 4 : 24
Gal. 4 : 27
Gal. 5 : 1
Gal. 5 : Dv
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Ef. 4 : 11
447, 448
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Filp. 4 : 15
328, 421
Filp. 4 : 17, 18
328
Fi1p. 4 : 18
157
Filp. 4 : 22
371

FILIPPENSEN
Fi1p. 1 : 1
379, 447
Fi1p. 1 : 7
249
Fi1p. 1 : 10
450
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1 These. 5 : 8 143, 434
1 These. 5 : 9v
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274
2 These. 2 : 3vv
452
2 These. 2 : 4
233
2 These. 2 : 13 322, 459
2 These. 2 : 14
169
2 These. 2 : 15
263
2 These. 2 : 16v
452
2 These. 3 : 1
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1 Tim. 2 : 4 274, 456
1 Tim. 2 : 15
456
1 Tim. 2 : 24
448
1 Tim. 3 : 3
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Hebr. 5 : 12
177
Hebr. 6 : 1-8 459, 460
Hebr. 6 : 9
322
Hebr. 6 : 17
146
Hebr. 6 : 19
217

1) In noot 5) op biz.
158 staat abusief „2
Tim. 14."

BESPROKEN BIJBELPLAATSEN

488
HEBREfN
Hebr. 7 : 3

458
147
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Hebr. 7 : 26
331
Hebr. 8 : 6, 8, 9,10 147
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Jak. 5 : 7
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2 Job. vs. 10, 11
128
2 Job. vs. 12
163
3 JOHANNES
3 Job.
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AANHALINGEN
UIT DE
APOCRIEFE
BOEKEN
272, 388
Baruch
4 Ezra
272, 387, 388
4 Ezra 4 : 36v
391
Hemelvaart an
Jedaja 9 : 2 453, 459
Hemelvaart an
Mozed 176, 272, 386
Henoch
272, 387
176
Hen. 1 : 9
Hen. 5
391
Hen. 18 : 13
391
Hen. 22 : 8
453, 459
Hen. 47 :
391
Hen. 51 : 1
391
Hen. 86 : 1
391
Tobit 4 : 15
267, 418

NAMEN EN ONDERWERPEN
Aalmoezen 280, 284,
412 nt., 413
Aanhalingen uit het
Oude Testament 470476
Aarde (voorstelling van
de) 168v.
Aarde en Hemel 104
Aartsvaders 10
Abraham 4, 9, 14, 352,
387, 449
Achab en Isebel 47
Achaz 31, 71v.
Adonis 6, 303
Adoptie zie Kindschap
Aelia Capitolina 239
Agrippina, Julia 242
Ahasveros 95
Akiba 274, 276
Akkad 11
Albinus 235
Alexander de Groote
217, 218, 298, 299,
327
Alexandria 217, 218,
246, 290v., 463
Alexander Janaeus 223
Alexandra Salome 223
Allegorie 290, 294, 339,
430, 463
Almachtig 441, 462
Ambten 421, 453, 463
Amenhotep IV 17
Amorieten 1
Amos 63vv., 98
Amuletten 284, 300,
301, 428.
Anawim 196, 286v.,
362
Annas 230
Antichrist 175, 241,
092
Ochie (Pisidie) 254,
369, 434 nt.
Antiochie (Syrie) 218,
246, 262, 263, 290,
321, 367, 426, 457
Antiochus IV Epiphanes 221, 241
Antipater 224

, a29
,

Antonius 225
Apis 6
Apocalyptiek 93, 169,
237, 276-279, 389400, 418 nt., 469.
Zie ook Eschatologie
Apostel 293, 369, 372,
384, 419, 421, 425,
429, 434, 441, 452,
453, 457
Arabia 232, 289, 433nt.
Arameesch 267, 299,
327, 345, 351v.,
410 nt.
Archaisme 287, 332
Archelaiis 229, 230,
257
Aretas IV 232, 433 nt.
Aristobulus I 223
Aristobulus II 223
Ariston 318
Ark 23, 38
Ascese 305, 377, 422,
451
Asceten 281, 282
Aser 15
Asia 289, 290, 397v.,
458
Asiarchen 254
Asiera 5
Askelon 2
Astarte 4
Astrologie 56, 173,
180, 259, 299, 376,
391, 392, 398
Athene 246
Aton 18
Attis-dienst 302
Augustus 222, 239
Aven (Dal van) 180
Avondmaal 319, 354,
371, 410, 411, 421,
439, 440, 450v., 457,
458
Azazel 155, 175
Baal 4
Baal-berit 4
Baaldienst 29vv.
Baal-Juda 4

Baal-markiid 3
Baal-Peor 4
Baal-Perazim 4
Baal-Salisa 4
Baal-Zeboeb 2, 4
Baalstempel 3
Zie ook Babylonisch
Babel en Bijbel 120
Babel (Toren van) 128
Babylon 291
298, 390, 391, 392,
395. Zie ook Hammoerabi
Babylonische ballingschap 288
Ballingschap 86, 288
Bacchus 11
Barabbas 231
Barkochba 237
Bedevaart 293. Zie
ook pelgrim
Beeldendienst 21vv.
Beeldspraak 193, 342,
349
Beelzebul 416
Bekeering 414, 419,
423, 431-434, 442,
465v.
Bel 5
Belasting 224, 253,
254, 257v.
(Tempel-)
Belasting
139, 293
Beliar 184
Belijdenis 411, 417,
420, 450, 457, 462
Beproeving. Zie Lijden
Berenice 234, 245
Berg (heilige) 3, 15v.,
168v., 172
Beschermengelen 176
Besnijdenis 87, 126,
149, 221, 234, 280,
289, 292, 411, 422,
440
Bet-Eden 180
Bethel 22, 66
Bethlehem 228, 258,
259
Beza 316

492
Bezwering 31. Zie verder magie
Bidden 362v. Zie ook
Gebed en OnzeVader
Bileam 20
B ileamsorakel 101
Blijdschap 418, 429,
433, 434
Bloedwraak 28, 42v.,
144
Boanerges 288
Bondsboek 27, 143
B ondsmannen van
Damascus 282
Boomstammen (heilige) 2
Booze geesten. Zie
Demonen
Booze Oog (het) 179,
301
Brandoffer 157vv.
Brief of Open schrijven. (Onderscheid
tusschen) 380
Brieven van Paulus
368-386
Broeders 302, 305, 309
Burgerrecht,Romeinsch
224, 251, 426
Burrus 242, 264
Bijbel (Staten-Vertaling) 332v.
Bijbeltaal en verhaalvorm 181
Bijbeltekst 200, 315
Bijbeluitgaven 315-326
Caesar, Julius 224, 238
Caligula 232, 233, 241
Calvijn 384
Capitolina, Aelia 239
Cappadocia 289, 290
Carie 290
Cephas 288
Cesarea 230, 321
Chammoerapi. Zie
H ammoerabi
Charisma. Zie Genadegave
Chasidim 280
Cherub 25, 176
Chios 228
Chrestus 242

NAMEN EN ONDERWERPEN
Christendom 287, 461
Christenen 240, 242,
243, 245, 291, 295,
297, 383, 432, 433,
443, 468v.
Christiani 243
Christus. Zie Messias
Christus Hoogepriester
463
Christus (In-) 417, 436438, 443
Chronologie. Zie Tijdrekening
Claudius 242
Claudius (Edict van)261
Clemens, Flavius 245
Cleopatra 225
Codex van Chammoerapi (Hammoerapi)
27, 124, 144
Colinaeus 315
Conjecturen 326
Cuspius Fadus 234
Cybele 302
Cyrene 237, 290
Cyprus 237
Cyrus 11
Dag des Heeren 65,
98, 277, 455
Dagon 2
Damascus 233, 289
Dan 23
Daniel 96, 278, 390,
393
Dankoffer 157
David 352, 404
Dekaloog 16-18, 84,
Dekapolis 224, 289
Demetrius 371
Demonen 300, 351,
376, 395, 411, 416,
417, 423, 430, 444,
452, 455
Derbe 369, 434 nt.
D euterojesaia 89vv..
Diaken 382, 453
Diakones 379
Diaspora 219 nt., 224,
265, 273, 288-297,
464
Diatribe 346-349, 350,
385

Dichterlijke
Boeken
105vv.
Dionysius Exiguus 257
Domitianus 240, 245,
397, 398, 399
Domitilla, Flavia 245
D oodengeesten 6
Doodzonden 321, 466
Doop 282, 296, 302,
303, 304, 405, 411,
413, 421, 439, 440,
454v., 454 nt., 457,
466
Dorschen 130
Drankoffer 58
Drie (heilig) 391
Droomorakels 54
Drusilla 234
Duivel 175, 365, 417
Ebal 3
Echtbreuk 68, 124
Echtscheiding 124, 272,
347
Ecstase 3, 7v., 51v.,
53, 272, 302v.
Eden 180
Edict van Claudius
252, 261
Eerstelingen en Tienden 158v.
Eerstgeboorterecht 10,
146v.
Efeze 247, 290, 300,
370vv., 373vv.
Efod 31
Efod en Terafim 22
Egypte 218v., 221,
282, 290v., 298, 304,
311, 352
Eigennaam14. Zie naam
Elamieten 289
Eleusis 302
Elia 16, 48vv.
Emotionaliteit 182v.,
342, 365, 368, 428,
432
Enakieten 1
Enakskinderen 1
Endor (toovenares te)
56
Engel des Heeren 72,
176

NAMEN EN ONDERWERPEN
Engel des Verbonds 98
Engelen 183vv., 269,
375, 376, 385, 441v.,
445
Epicureers 308
Epafras 375
Epaphroditus 374
Epictetus 308
Erasmus 315
Eschatologie 110, 294,
357, 361, 364, 369,
377, 382, 418v., 435,
441, 451, 458v., 463
Zie ook Apocalyptiek.
Eskol (Dal van) 1
Esseners 281v.
Ester 95
Ethnarch 229, 230
Eufemismen 189
Eusebius 236
Evangelie 239, 424,
425, 445, 455
Evangelien 350vv.
Evangelien (eigenaardigheden der) 353,
356
Ezechiel 88vv.
Ezra 91
Ezra en Nehemia 91
Familie-verband 8v.,
9v., 41v., 130v.
Farizeen 223, 228,
237, 273, 283-287,
349, 404, 405, 412,
417 nt., 425, 433,
434, 435, 443, 450,
464
Febe 380
Feesten 149
Feestkalender 294
Felix 234, 235, 242,
252, 264
Fenicie 3
Festus 235, 252, 264
Filemon 374
Filippensen 373
Filippi 373v.
Filippus 229, 231
Filistijnen 1
Florus, Gessius 235

Gabinius 224, 247
Galaten 369
Galatie 289 290, 369,
Galba 244
Galilea 223, 229, 230,
231, 241, 289, 403
Gallio, Proconsul
261vv.
Gamaliel 234, 274
Gastrecht 8, 127
Gastvrijheid 127
Gat 2
Gaza 2
Geba 3
Gebed, Joodsch 93, 293,
441 nt.
Gebedsriemen 284v.,
343
Geeseling 250, 251
Geest (H eilige) 417,
420, 430, 444, 452,
454, 469
Geestengeloof 6, 18v.,
300
Geestestaal. Zie Glossolalie
Gehenna 272
Geloof 305, 382, 387,
433, 434, 440, 445,
448-450, 451, 459,
460v., 462, 465, 468,
469
Geloofsleven 439
Gelijkenissen 338-341,
353v., 358, 360, 362
Gemeente 419, 420,
421, 445, 454, 458
Gemeente-theologie
402, 410
Genade 274, 385, 415,
433, 442v., 447, 465
Genadegave 305, 451,
452v., 454, 459
Genesis 116vv.
Gerechtigheid. Zie
Rechtvaardigheid
Gerechtshoven 42, 248
Gerizim 3, 217, 222
Geschiedschrijving
190v.
Getallen (heilige) 301,
391

493
Gevangenschapsbrieyen Ef., Filp., Kol.
en Film. 373vv.
Geweten 210, 309v.,
350, 430, 461
Gewichten en Munten
135
Gezer 5
Gibeon 3
Gideon 9, 29, 33
Gilead 222
Gilgames-epos 121
Glossolalie 371, 428,
438, 439, 452v., 454
God als Koning 414
God als Vader 414
Goden (uitheemsche) 5v.
Godsdienst en zedelijkheid 423
Godvereerenden. Zie
Vereerders van God.
Godsvrucht 27, 462
Goliat 1
Gosen 15
Grieksch van het Nieuwe Testament 218,
326vv.
Grondwet van het Koninkrijk Gods 422
Groote Verz oendag
155, 294
Habakuk 94
Hadad of Adad 5
Hadrianus 237
Haggada en Halacha
269
Haggai 93v.
H alicarnassus (D ecreet
van) 239
Hammoerabi 26
Hammoerapi (Codex
van -) 25, 124, 144,
152
Handel 133v., 288v.
Handelingen der Apostelen 366vv.
H ands chriften 163v.,
201v., 311-315
Handwerk 268, 427
Hart, ziel en wil 199v.
Hasmoneers 222, 232
Hebreen 336, 384vv.
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Hebreeuwsch schrift
250
Hebron 1
Heer 14, 305v., 441,
443, 444
Heerlijkheid 438
Heidenen 290, 292,
360v., 379, 424, 425,
449, 461, 469
Heidensch. Zie Heidenen.
Heiland 239, 240, 301,
462, 468
Heilig 3. Zie Zedel.
eigensch.
Heiligdommen 28, 29,
31. Zie verder :
Tempel
Heiliging 450v., 462,
465
Heiligmaking. Zie Heiliging
H eilsverwachting
(Israels) 96vv.
Heir des hemels 74
Heirscharen (Heer der)
74
Hel 278v., 340v., 394,
395, 460
Hellenisme 218, 221,
224, 225, 235, 297310, 346vv., 359v.,
392vv., 399, 404,
425, 435v., 441v.,
446nt., 462, 466v.
Hellenistisch. Zie Hellenisme
Hemel (voorstelling van
den) 170v. 392
Herakles (Mythen van)
300
Herder (de goede) 306
Herderlijke brieven 381
Hermes-mysterien 310
Herodes Agrippa I 233
Herodes Agrippa II
233
Herodes Antipas 231
Herodes Filippus 232
Herodes de Groote 222,
225vv.
Herodianen 283
Herodias 231
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Hesiodus 334
Hieronymus 318
Hilkia 79 vv.
Hillel 272, 273, 338,
343
Hinnom 4. Zie Gehenna
Hizkia 71
Hoofdman 227, 255
Hoofdpriester 147vv.
H oogepri ester 91,148v.,
221, 222, 223, 224,
225, 230, 231, 234,
247v., 248, 293, 463465
Hooglied 112
Hoogten 2, 3, 75, 80,
148, 156
Hoop 387, 440, 459,
462
Hoorn 398
Horeb 15
Hozea 67vv.
Huwelijk 124v., 370,
436, 451. Zie ook
Echtscheiding
Hyrkanos II 223
Ichnaton 17
Iconium 369, 434nt.
Immanuel 71, 102
Individualisme 85, 87,
104, 279
Inspiratie 221, 294,
352, 354
Intellectualisme 202,
280, 449, 462, 463
Inwij den 301-305,439v.
Iran 298, 363, 438, 469
Irenaeus 356
Ironie 416nt., 439
Isis-mysterien 241, 304
Islam 293
Israels Heilsverwachting 96
Istar 5
Izaak 209
jaartelling (De Christelijke) 257
Jael 8
Jakob 209

Jakobus 233, 386
Jamnia 237
Jeremia 80vv
jerobeam 22, 47
Jeruzalem 72, 217, 222,
223, 225vv., 236,
248v., 282, 291, 293,
294
Jeruzalem (Plattegrond
van) 249
Jeruzalem (als groet)
294
Jeruzalem (Val van)
236
jesaia 70vv.
Jezus 403-424
Jezus (afkomst) 403v.
Jezus (geboortejaar)260
Jezus (de historische)
443
Jezus (leven) 404v.
Jezus (onderscheid met
Paulus) 350
Jezus (onderwijs) 337344
Jezus (persoonlijkheid)
405
Jezus (prediking) 412
Jezus (sterfjaar) 260
Jezus (voorgeschiedenis) 352v.
Jezus (de Zoon des
menschen) 307
Jezus Sirach 268
Job 105vv.
joden 364, 403, 404,
424, 425, 433, 449,
461, 469
Joden (verspreiding der)
288vv.
Joel 94
johanan ben Zakkai
237, 274
johanneische Geschriften 467
Johannes 335, 363vv.,
468
Johannes (I, II, en III
Johannes) 388
Johannes de Dooper
169, 232, 241, 282
Johannes Hyrkanos I
222
.

NAMEN EN ONDERWERPEN
Johannes (Openbaring
van) 389vv.
Jona 94
Joodsche yolk (geestelijke toestand van
het) 265-297
Joodsche Volk (staatkundige toestand)
217-237
Josephus, Flavius 161,
217, 222, 227, 235v.,
282, 289, 293
Josef 223, 258, 352
Judas 230
Judas (Brief van) 389
Judea 224, 248
Juppiter Capitolinus
237
Kaftor 2
KaIf. Zie Stierbeeld
Kanaan 1
Kanaaniet 287, 316
Kanaanietisch heidendom 29vv.
Kapernaiim 266
Karakteristiek van Lukas 359
van
Karakteristiek
Markus 358
van
Karakteristiek
Mattheus 357
Karakteristiek van Johannes 363
Katholieke of Algemeene brieven 386
Keizervereering 233,
239v., 245, 306, 330,
398
Kerk 377, 419, 420,
4-57v., 466
Kerkeraad 453, 456
Kerkhistorische uitlegging van de Openb.
v. Joh. 400
Kinachi of Kinaan 1
Kinderoffer 4
Kinderzegen 125
Kindschap 436, 442,
447
Kirjat-Arba 1
Kleeding 142, 304, 305
Klein-Azie 290

Knecht des Heeren 102,
306v. YA-4.01,VitaikottA.
Kolonisten (Joodsche
221, 289, 291, 375
Kolosse 289, 290, 373,
374, 375
Koning 229, 232v.,
332, 414, 433, 442.
Zie ook koningschap
en koninkrijk
Koningschap
33vv.,
104, 414
Koninkrijk 413, 414,
415-419, 422
Koninkrijk Gods 415
Koninkrijk Gods (De
grondwet van het)
422
Korinthe 247, 370, 379,
380
I en II Korinthiers
370vv.
Kreta 2, 290
Kretensen 2
Kruisstraf 230, 241,
250, 260, 444
Kwadraatschrift 163
Kypselos 11
Landbouw 29, 131v.
Laodicea 290
Leer. Zie Belijdenis
Legioen 230, 236, 244,
254v., 255
Letterschrift 162
Leven 178, 273, 351,
364, 419, 459
Lever 210
Libertijnen 256
Libye 290
Licht 286, 305, 438,
452, 468
Lictoren 247, 254
Liefde 328, 364v., 388,
409, 415, 421, 422v.,
440, 456, 459, 462,
464
Lijden 273v., 351, 387,
407, 409v., 434, 436,
464
Lofzang van Maria 286
Loofhuttenfeest 154,
294
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Loon 247142, 341163, 329,
Loskoopen. Zie Verlossing
Lot 14
Lukas 335, 359v., 468
Luther 324
Luthersche Bijbel 324
Lydia 290
Lystra 369, 434nt.
(eschatoloMaaltijd
gisch) 393, 406 nt.
Maandnamen 166
Maccabeen 221vv., 232
Machaerus 232
Magie 178, 300, 411,
421, 439. Zie ook
Tooverij
Mamre (Eikenboom) 4
Maleachi 92
Manasse 76, 208
Mandaeers 282, 283,
307, 363, 398
Mantel 285
Mantelkwast 284v., 343
Maranatha 327 nt.
Maria 258, 352, 354
Mariamne 228
Markus 334, 358, 468
Martoe 5
Masoreten 4
Masoretische tekst 202
Maten 134
Mattheus 335, 357, 468
Meden 289
Mei- 339
Melchizedek 385, 463,
464, 465
Meni 6
Merkteekenen. Zie
Stigmata
Mernefta 15
Merodach 5
Mesopotamia 237, 289
Messiaansche beweging
230
Messiaansche verwachting 246, 251. Zie
Heilsverwachting
Messias 96vv.
263, 278, 297, 329,
330, 357, 404, 406,
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407, 417, 424, 432,
433, 441, 443, 468
Messias (valsche) 237
Metropolis. Zie Moedergemeente
Micha 75vv.
Milete 290
Milkom 4
Mispa 3
Mithras-dienst 303
Moedergemeente 457v.
Mof 181
Mohammedanen 284,
293
Monogamie 124
Monotheisme 17-21,37,
48, 116, 299, 309,
433
Monotheisme en zedelijkheid 275
Moraal 423, 449, 451
Moralistisch. Zie Moraal
Moria-berg 3
Mozes 10 vv.
M ozesspreuk 105
Munten 135
Mysie 290
Mysterie-Godsdiensten
301-305, 439v., 462
Mystiek 275v., 365,
411, 436, 437v., 439,
449
Mystisch. Zie Mystiek

Naam 12v., 126v.,
179v., 304
Naaman 20
Naboe 5
Nahum 77v.
Natan-melech 4
Natuurgoden 19, 302v.
Nazarener 220
Nazaret 258, 352
Nazireers 50
Nazoreer 220, 251v.
Nebo 5
Nehemia 91v.
Nero 242, 295, 398
Nerva 246
Nieuwe
Testament
217-469

NAMEN EN ONDERWERPEN
Nieuwe
Testament
(Boeken van het -)
3E0-400
Nieuwe
Testament
(Chronologie van het
-) 256-265. Zie ook
Tijdrekening
Nieuwe
Testament
(Handschriften en
Bijbeluitgaven) 311326
Nieuwe Testament (Inhoud van het -)
401-469
Nieuwe
Testament
(Taal en stijl van
het -) 326-350
Nieuwe Testament
(Volkstaal van het
-) 218, 333
Ninive 77
Nod 181
Nof 181
Obadja 86
Octavianus Augustus
238, 239
Octavius 225, 238
Oerim en Toemmim 33
Offer 156vv., 464
Offerritus (Afrekening
met den 0.T.) 464
Ofra 4
Olijfboom 349
Onesimus 374
0 ordeelsprediking 61
Oorlogen des Heeren
35, 41
Oostersch koningschap
35v.
Openb. van Johannes
337, 389-400
Openbaringsmiddelen
54
Opstanding 104, 213,
278, 279, 354, 359,
404, 409, 410, 419,
423, 443, 445, 446,
447, 457, 460
Opstandingslichaam
458v.
Opwekking van dooden
408v., 441, 443

Opziener 382, 453
Orakel 54vv.
Osiris 11
Otho 244
Oudsten 247, 248,
382, 389
Overleveringen 269,
283, 355, 401v., 408,
422, 434, 457, 458
Overpriesters 248
Paaschfeest
150vv.,
294
Paidagogos. Zie Tuchtmeester
Palestina 217, 457
Palestina
(Joodsche
steden) 290
Palestina (Heidensche
steden) 290
Pallas 235, 242
Pamfylie 289, 290
Paneas 229, 231
Papyri 252, 298, 311v.,
328, 358, 417 nt.
Papyrus 162v.
Paradijs 117v., 180,
393
Parallelisme 109v.,330,
341-345, 346, 347,
348v.
Paroesia 328v. Zie verder Eschatologie en
Apocalyptiek
Parsisme 298 nt., 303,
390, 392v., 438
Parten 225, 289, 398
Partikulier leven 123
brieven
Pastorale
461vv.
Paulus 219, 243, 248v.,
252, 261vv., 293,
300, 345vv., 363,
424-461
Paulus (Brieven van)
368vv., 383
Paulus (en de Stoa) 309
Paulus
(Rechtszaak
van) 251vv.
Paulus (Stijl van) 345
Paulus (Theologie van)
435
Pentateuch 217
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Perea 229, 231, 289
Perfectum profeticum
63, 90
Perkament 162, 312
Perseus 11
Perzie 303
Petrus 233, 243
I Petrus 336, 387
II Petrus 336, 388
Philo 290, 463, 464,
465 nt., 469
Philosofie 450
Pinksterfeest 152, 294
Plaafsaanduidingen 180
Pleiter 251
Pleti 2
Plinius 246
Poerimfeest 95
Polykarpus 383
Pompeius 222
Pontius Pilatus 230v.,
250
Pontus 289, 290
Praedestinatie 284, 450
Praetoren 254
Praetorianen 240, 242,
255, 264
Praetorium 248, 373
Prediker 112v.
Priesters 66vv., 145147, 419, 447
Proconsul 247, 261,
263
Procurator 230, 233,
235, 247, 252
Profeet. Zie Profetie
Profeet (valsche) 61,64
Profeten 50vv.
Profetie 7, 50vv., 277,
401, 411, 421, 452,
453, 456, 467
Proselieten 219, 273,
289, 291, 295-297,
433 nt.
Provincie (Romeinsche)
230, 246v., 397, 426,
458
Psalmen 108vv.
Ptolemaeen (Egyptische) 218
Ptolemaeiis II 218
Quirinius 230, 257

Rabbijnsche uitlegkunde 294
Rama 3
Ramman 5
Ramses II 15
Rechabieten 49, 281
Recht 205
Rechtszaak van Paulus
251v.
Rechtvaardig
195v.,
272, 277, 385, 386,
394, 448v.
Rechtvaardigheid
205v., 412, 415, 418,
422v., 465 nt.
Rechtvaardiging 436,
447, 450, 460v., 465
Regen 222 nt.
Rein en onrein 159v.
Religieuze terminologie
(in het 0.T.) 193vv.
Rente 28, 33
Rhetorische wendingen
348
Rhodos 228
Ribbon 5
Richteren 33vv.
Roeping 304, 305, 420,
450
Rome 224, 238, 256,
291, 302, 398
Romeinen 223, 238256, 378 380
Romeinen (Brief aan
de) 378vv.
Romeinsche Rijk 238256
Romeinsche Rijk (Belasting) 253
Romeinsche Rijk (Bestuur der steden) 253
Romeinsche Rijk (Bevolking) 255
Romeinsche Rijk (Inrichting) 246
Romeinsche Rijk (de
Keizer) 238
Romeinsche Rijk (Keizervereering) 239
Romeinsche Rijk (Leger) 254
Romeinsche Rijk (Lex
Porcia) 251
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Romeinsche Rijk (Provincien) 246, 247
Romeinsche
Rijk
(Rechtsverhoudingen) 247vv.
Romulus en Remus 11
Rouwgebruiken 7, 28v.
Rustdag 149v., 270v.,
455, 457. Zie ook
Sabbat
Sabbat 149v., 221,
269-271, 280, 289,
292, 411, 418, 422
Sacrament 305, 411
Sacramentalisme 301,
421, 439v., 441, 445
Sadduceen 223, 224,
283v.
Sadokieten 148
Salomo 45
Samaria 222, 224
Samaritanen 217, 222,
223, 235, 339v., 469
Samuel 35, 45vv.
Sanballat 217
Sandan 300
Sanhedrin 248, 249,
250, 251, 252
Sargon de Groote 11
Satan 175v., 393, 416,
421, 423, 424nt., 456
Saul 7v.
Scheppingsverhaal 116
Schrift 162, 211
Schriftgeleerden 212,
232, 237, 248, 268276, 296, 406, 411,
412
Schriftprofeten 53
Schrijfkunst 161
Schuldoffer 157
Sebaste 222
Secten en Partijen 280
Sefanja 76vv.
Sejanus 291
Seleukus I Nikator 218Semietisch taaleigen
182
Seneca 242
Septuagint 213, 218vv.,
290, 305, 329, 330,
336, 337, 435
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Sergius Paulus 263v.
Sichem 4
Sidon 300
Sidoniers 5
Silas 261
Silo 28
Siloa-inscriptie 163
Simeon 286
Simon de Maccabeer
222
Simon van Cyrene 290
Simon de Kananeer
287
Simon Petrus 288
Simon Zelotes 287
Sinai 15, 23
Sinaitisch schrift 164
Sjammai 272, 273
Sjechina 275v.
Sjema 293
Skythopolis 224
Slaaf 237, 242, 255v.,
307, 374, 424 427,
428, 441, 442, 447v.
Slang 118
Slavernij. Zie Slaaf
Smyrna 383
Soter. Zie Heiland
Spreekwoorden 108
Spreuken 111v., 337v.
Spijsgeboden 269, 271,
292, 411, 422
Spijsoffer 158
Staatsverband en
Stamverband 41
Stadhouder 247, 250,
251, 252, 254, 261v.
Stadsschrijver 254
Stamhoofden 9
Staten Vertaling 316,
332v.
Steenen (heilige) 2, 3v.,
10
Stephanus 315
Sterren 172. Zie verder Astrologie
Stierbeeld 23v., 47v.
Stigmata 428
Stoische school 307
Stoische Wijsbegeerte
242, 290, 307-310,
346
Susa 289
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Synagoge 265-268, 291,
292, 295, 433 nt.
Synagoge (Dienaar der
267
Synagoge (Overste der)
267v.
Syncretisme 48v., 277
Synergisme 274
Synoptische evangelien
en Johannes' evangelie 350
Synoptisch probleem
351, 355
Syrie 218, 221, 222,
290, 303, 457
Syrisch-Efraimietische
oorlog 74

Taal (Bijbel-) 181vv.
Taal (Verhaalvorm)
181
Taal en stijl van het
Nieuwe Testament
326vv.
Tabor 3
Tammoez 6, 303
Tanaach 5
Tarsus 247, 289, 300
Tekst
(Alexandrijnsche -)
Tekst (Egyptische -)
Tekst (Neutrale -)
Tekst (Syrische -)
Tekst (Westersche -)
312
Tempel O.T., 38v.,
221, 225vv., 233,
234, 237, 240, 241,
248v., 265, 293, 295,
304, 404, 447, 457
Tempel
(offerdienst)
295
Tempel. Zie ook heiligdom
Tempelbelasting 137,
159, 293
Tempelbewaarster 240
Tempelhoedster 240
Tempelhoofdman 227
Terafim 31
Terminologie (Religieuze) (in het O.T.) 193

Testament. Zie Verbond
Testament van Herodes
229
Tetrarch 225, 229v.,
251
Thebe 181
Therapeuten 282
I en II Thessalonicensen 370
Theudas 234
Thot 11
Tiberias 231v., 241,
289, 298, 327
Tiberius 231, 240v.
Tiberius Alexander 235
Tienden 158v., 285
Tien Geboden 16
Timmerman 258
I en II Timotheus
381vv.
Titus 234, 237, 245,
248, 371, 372, 381vv.
Tollenaar 253, 285,
351, 360, 408
Toorn Gods 365, 410,
447
Tooverpraktijken 300
Tooverij. Zie Magie
Tora 217
Toren van Babel 122
Traditie. Zie overleveringen
Traditie als Haggada
en Halacha (De) 269
Traj anus 237, 246
Troas 369, 371, 372
Trouw en Waarheid
196
Tucht 421, 455-457,
458
Tuchtmeester 461 nt.
Tyatira 290
Tijdrekening
165vv.
222, 256-265. Zie
ook chronologie
Typologie 356, 40.1,
463
Uittocht 14
Vaardigheid en kennis
(in Israel) 161vv.
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Vader 404, 407, 414v.,
442, 444v., 467
Vader (Het onze)
318v., 354, 407
Vaderschap. Zie Vader
Valsche Messias 237
Valsche profeten 61v.
Vasten 280, 294 nt.,
413
Vegetatie-Goden 4, 6,
302
Ventidius Cumanus 235
Verboden graden 125
Verbond 193, 282, 317
Verdrukten 196
Vereerders van God
219, 289, 295, 297,
433 nt.
Vergeldingsgedachte
106, 152. Zie verder Loon
Vergelijkingen en beelden 349
Verlossing 301, 409v.,
411,436, 438, 438nt.,
444v., 446, 448, 459
Verloving 124
Verstrooiing. Zie Diaspora
Vertalingen (Oude) 213
Vertalingen van het
N.T. Armeensche,
Koptische, Latijnsche, Syrische 315
Vervolgingen 244, 245,
306, 387, 433
Vervloeking 198, 428,
455
Verzoeking 353, 424
Verzoendag (Groote)
155v., 280, 294
Verzoening 446v., 464
Vespasianus, T. Flavius 236, 244
Visioenen 55, 276, 390,
396, 411, 432, 439

Vitellius 244
Vloek- en Zegenformules 208v. Zie ook
Vervloeking
Volk (het) 292, 297,
414
Volk des lands 285
Volkstaal in het nieuwe Testament 333
Vrede 194, 322, 418,
446, 447
Vrouw 362, 371, 441v.,
454
Vrijheid 284, 369v.,
434, 457, 464
Vulgata (De) 318
Wastafeltje 163
Wedergeboorte 305,
419v.
Weduwen 454
Weken, Dagen, Uren
166v.
Welbehagen Gods 274,
318, 450
Wereldbeeld 167v.
Werken (goede) 273
Wet 16-18, 265, 266,
268vv., 272vv., 274,
277, 282, 283v., 285,
291v., 357, 358, 369,
379, 386, 404, 408,
411, 412, 418, 422,
425, 429v., 430 nt.,
434, 443, 449, 450,
459, 460v., 461, 464.
Zie ook Schriftgeleerden
Wil 199, 401, 408,
409, 411
Wisselaars 139
Wonder 368, 409,
452, 456
Woord (Het) 350, 467
Woordspelingen 185
Wijn- en Ooftbouw
131v,
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Wijsbegeerte 307. Zie
ook Philosofie
Wijsgeerig onderricht
346
Wijsheids-literatuur
112
Zacharia 236
Zacharias en Elisabeth 286
Zegenen 198v.
Zedeleer (J oodsche) 279
Zedelijke eigenschappen van Jahve 18v,
Zeden en Gewoonten
123
Zeloten 230, 235, 236,
287
Zending 360v., 434v.
Zendingsijver 295
Zeno 307
Zeven 4
Zeven (heilig) 301, 386,
390, 391
Ziel 199
Zieners 51
Zion 222
Zoen 464
Zonde 280, 321, 322,
417, 424, 429, 442v.,
444, 446, 447, 452,
459, 461, 464, 466,
468
Zondoffer 157
Zondvloed 128
Zonnepaarden 79
Zonnewagens 79
Zonsverduistering 173
Zoon des menschen
307,
317,
320,
407
Zoon van God 407,
444, 467v.
Zoonschap. Zie Kindschap
Zout 286
Zwagerhuwelijk 125

