
Overwegingen bij NBG rooster 
door Willem Smouter voor Tabernakelkerk 

Dagboek 27 juli  –  11 september 2015 
Ds Willem Smouter: “Bij terugkomst van vakantie willen we het goede ritme van dagelijks bijbel 
lezen weer oppakken. We hebben door de jaren heen gemerkt hoe belangrijk het voor je geloof is 
om zo’n moment met God en zijn Woord te hebben. We hebben ook gemerkt dat het er makkelijk 
bij in schiet… 
Herken je dat een beetje tijdens of na de vakantie? 
Via de fbpagina van Tabernakelkerk kun je meedoen: we volgen het NBG Bijbelrooster en ik geef 
dagelijks een aanzetje. Vandaag dus voor ‘t eerst. Omdat een goede gewoonte veel waard is. 
Doe je mee?” 
Hieronder de gepubliceerde teksten. De plaatjes zijn alleen te vinden op de Facebookpagina van 
Tabernakelkerk bij de genoemde data. 
 

Vr 11-09 Jakobus 3: 13-18 
https://www.debijbel.nl/link/gadrredb  
 
Weet je nog uit het begin van de brief, 1:5? “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en 
hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”  
 
Vandaag  –  en hiermee sluiten we voorlopig het dagboek  –  beschrijft Jakobus hoe het eruit ziet 
als God dit gebed verhoort. Wijs en verstandig zijn niet per se degenen die scherp kunnen 
benoemen hoe stom de regering, hoe schijnheilig de kerk en hoe slap de politie is. Ook als je groot 
gelijk hebt dan moet je je niet laten beheersen door bitterheid, jaloezie of egoïsme. 
 
“De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en 
meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en 
oprecht.” 
Lieve mensen, wat een zegen lijkt het me om in een wereld te wonen waar dit wijsheid is  –  en het 
keiharde cynisme niet. Voor mij zijn deze woorden van Jezus’ broer iets om telkens bij terug te 
komen, om de woorden te proeven en te overdenken, en ze aan elkaar te rijgen tot een 
kralenketting van gebed. 

Do 10-09 Jakobus 3: 1-12 
https://www.debijbel.nl/link/Rw6Dnwm5 
 
Ik leerde vroeger: “schelden doet geen zeer, maar als je me slaat dan sla ik weer”. Of dat 
terugslaan een goed idee is wil ik nu in het midden laten, maar de eerste helft klopt in elk geval 
niet. Schelden doet wél zeer en mensen kunnen een leven lang gebukt lopen als ze van thuis uit 
een vloek mee kregen in de geest van “jij doet altijd alles fout”. 
Jakobus werkt hier uit hoe vernietigend een beetje vuile taal kan zijn. Een roddel die als een 
lopend vuurtje gaat. Een belediging die het vuur uit de hel omhoog laat komen. Je ziet het maar zo 
gebeuren. Alle reden om op je woorden te letten  –  en vergeet niet dat ook het omgekeerde waar 
is: een goed woord, waar dit nuttig is, opdat zij die het horen genade ontvangen. Dat bestaat ook 
en wat een zegen als je een zegen mag zijn. 
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Foto: vijf jaar geleden campagne van SIRE tegen digitaal pesten. Ook een Twitter kan een klein 
vuurtje zijn dat een bos in brand steekt. 

Wo 09-09 Jakobus 2: 14-26 
https://www.debijbel.nl/link/QGd8bABX  
 
Iemand schreef eens “ik ben niet zo ongerust over Bijbelteksten die ik niet begrijp. Ik maak me 
meer zorgen over de teksten die ik wèl begrijp”. Zoiets heb ik bij deze tekst: geloof dat niet werkt, 
dat werkt niet. Wat doe ik er in de praktijk mee? Die vraag begrijp ik héél goed. 
 
Kijk eens, mensen geloven soms zo ontzettend vaag dat je niet weet wat je ermee moet. Maar 
Jakobus gaat een stap verder: ook als je precies volgens het boekje gelooft, namelijk “u gelooft dat 
God de enige is” (het Shema uit Deuteronomium 6:4) maar je doet er niks mee dan werkt het echt 
niet. 
 
Ook de demonen geloven zeer rechtzinnig. Die twijfelen echt niet aan het bestaan van God of de 
kracht van Christus’ offer. Ze strijden ertegen en proberen je daar vandaan te lokken, maar ze 
geloven het echt wel. Welnu, als je vluchtelingen ziet ploeteren, of die zwerver op straat, en je sluit 
je hart  –  dan moet je je afvragen of jouw geloof wel werkt. 
 
Dat is heel erg waar en het is alsof deze vraag dezer dagen in breedbeeld op mijn netvlies komt 
met de niet te bevatten omvang van het vluchtelingenprobleem. Ik kan toch niet alles aan, 
Nederland kan toch niet iedereen helpen, Europa kan toch niet alles oplossen? Met dat type 
vragen zit ik ook. Maar toch zeg ik met de stem van Jakobus in het achterhoofd: wat is geloof 
waard, wat blijft er van menselijkheid over, als we niet proberen om te helpen? Alleen in 
gemeenschap met alle christenen, ja samen met alle mensen van goede wil, geloof en hoop ik dat 
we op het goede pad kunnen blijven. Laten we bidden dat God ons er steeds opnieuw moed voor 
geeft. 

Di 08-09 Jakobus 2: 1-13 
https://www.debijbel.nl/link/kVdejN6w 
 
Een “herenbank” in de kerk voor de rijken is natuurlijk een onding, maar dat doen we ook al niet 
meer. Je moet proberen onze tekst te verstaan vanuit de situatie van arme sloebers, die toch al 
niet in aanzien zijn en dan ook nog als maf worden beschouwd omdat ze “geloven in ene Chrestus 
voor wie ze liederen zingen” (zoals een Romeinse gezagsdrager eens aan zijn chef schreef). Wie 
denken die luitjes wel dat er hier de baas is?  
 
Voor Jakobus is het antwoord duidelijk: de Heer is de baas, Jezus is Koning. Dus je gaat niet op 
het uiterlijk af, op wat rijk is voor de wereld. Nee, je handelt naar het koninklijke gebod “Heb uw 
naaste lief als uzelf”. Dat woord “koninklijk” staat hier als een glanzende ster: als het ons goed gaat 
maar ook als het slecht gaat hebben wij een Koning die de werkelijke wet, de wet der vrijheid leert. 
En dat is de wet van liefde voor de naaste. Dit geloof geeft een enorme waardigheid aan arme 
mensen en heeft over heel de wereld meer veranderd dan menige revolutie. 
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En vanuit dit geloof gaat het om barmhartigheid. Dat is niet vrijblijvend: als je weet dat God 
barmhartig is dan houdt dat niet in dat je maar raak kunt doen. Want onbarmhartigheid of 
liefdeloosheid moet wel onder het oordeel komen. Maar de barmhartigheid overwint het oordeel. 
 
(Het plaatje is overigens van Mattheüs 6 over aalmoezen) 

Ma 07-09 Jakobus 1: 19-27 
https://www.debijbel.nl/link/yadbQnmM 
 
Woorden werken wel. Het is een van de hoofdthema’s van Jakobus. Gisteren eindigde het met 
Gods woord dat ons tot leven roept. Vandaag over het risico dat jouw woorden, in boosheid 
gesproken, meer kapot maken dan je lief is. Ook als je gelijk hebt: beteugel je tong. 
 
En evengoed: woorden alleen zijn niet genoeg. Zo vreemd als het is dat mensen telkens weer in 
de spiegel kijken (zijn ze vergeten hoe ze eruit zien?), zo vreemd is het eigenlijk als mensen 
steeds naar de kerk komen (zijn ze vergeten wat God vraagt?), zonder te veranderen.  
 
En waar merk je nu aan of het woord een beetje geland is bij iemand? Nou, als hij zijn tong niet 
kan beteugelen dan werkt het nog niet echt… En verder: probeer iets te betekenen in de wereld, in 
plaats dat die wereld jou verknoeit! 

Zo 06-09 Jakobus 1: 1-18 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/jas/1/118 
 
We lezen deze week de eerste drie hoofdstukken van de brief van Jakobus. Zo te zien was hij een 
broer van Jezus, die een van de vooraanstaande leiders was in de kerk van Jeruzalem. De brief 
gaat vooral over geloof dat werkt en dat dus niet alleen in je hoofd zit. Hij ziet het leven in geloof 
als het goede leven, als het eerste begin van de nieuwe schepping. Maar vergis je niet: zo’n leven 
vraagt ook heel wat van je. Het omvat beproevingen en verzoekingen en het betekent vooral dat je 
moet leren kijken met de ogen van God. Gezien vanuit God kijk je anders naar je eigen armoe of 
rijkdom. En je kijkt ook anders naar beproevingen: het is ook een eer om op de proef gesteld te 
worden, want rommel wordt niet getest… 
 
We moeten niet te gauw denken dat de verleidingen van buiten komen, van God of wat ook. Vanuit 
ons eigen hart komt begeerte op en dat wordt maar al te makkelijk een zichzelf versterkend 
proces. Maar tussen alle rommel zaait God zijn woord en dat houdt stand. Ook een klein begin van 
nieuw leven mag je zien als bewijs dat Gods nieuwe schepping er werkelijk komt. 

Za 05-09 Leviticus 27: 26-34 
https://www.debijbel.nl/link/gadrLLBb 
 
Deze uitvoerende bepalingen kun je alleen begrijpen tegen de achtergrond van Israëls 
geschiedenis. Eerst: je kunt geen eerstgeboren dieren aan de Heer beloven want die zijn al van 
hem. Lees: bij de bevrijding uit Egypte was de laatste van de tien plagen dat de eerstgeborenen 
van Egypte gedood werden en Israël zou altijd onthouden dat vanaf dat moment iedere 
eerstgeborene in principe aan de Heer gewijd was. Het besef van “mijn kinderen zijn mijn kinderen 
niet” maar ze zijn van God. Uiteraard werd dat symbolisch vormgegeven, met een soort betaling. 
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Maar je kunt niet alles afkopen. Bij de verovering van Kanaän hing de slagschaduw van het 
eindoordeel al over het land – en dat heet de ban. Dat was gruwelijk maar juist daarom heilig en 
niet te onderhandelen, vgl. de geschiedenis van Achan bij Jericho. 
Tenslotte: met dit aanhangsel eindigt het boek Leviticus. En tegelijk is het de overstap naar 
Numeri, waarin tellen en wegen op een heel nieuwe manier aan bod komt. Ik ben benieuwd of we 
dat ook nog te lezen krijgen. 

Vr 04-09 Leviticus 27: 14-25 
https://www.debijbel.nl/link/Rw6DPz65 
 
De uitdrukking ‘afkopen’ heeft bij ons een slechte naam. Je schuldgevoel afkopen door wat geld 
over te maken, of je gezondheid afkopen door een abonnement op de sportschool waar je toch 
niet heen gaat. Eigenlijk gaat heel dit hoofdstuk juist over afkopen. Maar ja, wat je wilt afkopen is 
wat je eerder wilde omkopen. Ik bedoel: je belooft God gouden bergen als je in nood zit, en als het 
probleem over is dan zou je God maar zo weer vergeten.  
Vat dit hoofdstuk (het is een beetje een aanhangsel) nu maar vooral op als een waarschuwing 
tegen dat type religie, dat we allemaal in onze onderbuik hebben. Het gaat over de vraag: wat blijft 
er van je geloof over ná de piepzak? En het antwoord in dit hoofdstuk luidt: twintig procent er 
bovenop! “Vermeerderd met een vijfde”. Daar kun je nog eens over nadenken... 

Do 03-09 Leviticus 27: 1-13 
https://www.debijbel.nl/link/QGd8GVmX 
 
Waar ook ter wereld religie bestaat, altijd proberen mensen een dealtje te sluiten met God of de 
goden. Als u mijn kind geneest, dan zal ik weer naar de kerk gaan. Als u mij zegent, zal ik een 
mooi bedrag aan de zending geven. Deze gewoonte is niet Joods, niet christelijk maar algemeen 
menselijk. Heb je het zelf ook wel eens gedaan? 
 
In de Bijbel wordt het doen van geloftes niet aangemoedigd. Maar wel staat er bij herhaling: áls je 
een gelofte doet, dan heb je dat wel bloedserieus te nemen. Als je een offerdier hebt beloofd, dan 
zoek je niet een schurftige mankepoot uit, enz.  
Maar als je nu in grote nood jezelf of je nog niet geboren kind aan God hebt beloofd, wat dan? Ja, 
kijk eens, het hoort bij dit soort dealtjes dat er een tarievenlijst wordt gehanteerd want één ding: je 
gaat niet een beetje spotten met God. 
 
Dus denk daar nog eens aan, de volgende keer dat je uit volle borst zingt “Neem mijn leven, laat 
het Heer, toegewijd zijn aan uw eer” of dat volgende vers over je zilver en je goud. Weet je wat het 
is: gebeden willen nog wel eens verhoord worden – en daar staan we niet altijd bij stil... 

Wo 02-09 Leviticus 26: 40-46 
https://www.debijbel.nl/link/kVdeArdw 
 
De beschreven vervloekingen lijken in stijl en opbouw zeer op wat je in oudoosterse teksten als de 
codex van Hammurabi vindt. Maar in minstens twee opzichten is Leviticus heel anders: in de 
eerste plaats omdat hier niet een koning spreekt die een reeks goden ter bestraffing aanroept 
maar de ene God die zelf spreekt, en zich dus laat vinden in oordeel en genade. 
Het tweede en grotere verschil is dat het oordeel en de vloek beslist niet het einde is. Nooit zal 
God zijn verbond vergeten, zelfs niet te midden van het oordeel. Hier zowel als in de dreigende 
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teksten bij de profeten komt altijd uit dat God uiteindelijk niet anders wil dan zijn volk terugbrengen, 
terug op het rechte pad en terug in het land van de belofte.  

Di 01-09 Leviticus 26: 27-39 
https://www.debijbel.nl/link/yadbAkmM 
 
Huiveringwekkende taal, die zo te zien weerspiegelt wat er tijdens de Babylonische ballingschap 
uiteindelijk is gebeurd: toen zijn de Israëlieten verstrooid onder de heidenen en kon het land braak 
liggen om z’n sabbatsjaren in te halen. Om stil van te worden. Het past ons te buigen onder de 
hand van God.  
Maar zo kan het toch niet eindigen? 

Ma 31-08 Leviticus 26: 14-26 
https://www.debijbel.nl/link/MRB1Ggd8 
 
Een intense waarschuwing om tegenover de verleidingen van het nieuwe land Kanaän overeind te 
blijven – zo typeerden we het hoofdstuk gisteren. Dat blijkt met een enorme lijst vervloekingen 
gepaard te gaan. Uiteraard bedoeld als waarschuwing om daar niet in terecht te komen, maar 
toch… Ik zal niet de enige zijn die het hier moeilijk mee heeft. Zou dit nou de beste vorm van 
opvoeden zijn? Hebben ze dat allemaal letterlijk opgevat en waren ze dan niet altijd bang van 
God? 
 
Kijk, de verhouding tussen God en zijn volk Israël wordt in de Bijbel beschreven in de vorm van 
een verbond. De vormgeving ervan draagt duidelijk het karakter van oudoosterse en speciaal 
Hethitische verdragsteksten. Waarin een koning zich voorstelt, de geschiedenis ophaalt, regels 
over en weer uitschrijft en dan eindigt met een reeks van sancties: zegen en vloek. Het beroemde 
wetboek van Hammurabi heeft ook zo’n vorm: een heilwens voor wie de bepalingen opvolgt, en 
daarna kolommen vol vervloekingen waar alle goden in aangeroepen worden. Wat we hier in 
Leviticus lezen is daarmee zeer verwant in formulering – en tegelijk zijn er enorme verschillen. 
 
Dit biedt trouwens meer stof tot nadenken dan in zo’n kort stukje mogelijk is. Ik probeer er in elk 
geval uit te verstaan de intense zorg dat Israël niet zou meegaan met het vuil van de goden van 
toen, en tegelijk dat God in zijn woorden naadloos aansluit bij de cultuur van toen. Wonderlijk. 
Zouden wij dat ook kunnen doen: ver weg blijven van de goden van deze tijd en tegelijk naadloos 
aansluiten bij onze tijd en cultuur? 

Zo 30-08 Leviticus 26: 1-13 
https://www.debijbel.nl/link/AYm75M6z 
 
Deze week lezen we de slothoofdstukken van het boek Leviticus en dat is pittige stof. Meer dan 
ooit moeten we beseffen dat je hier geen algemene waarheden leest, maar onderwijs met een 
plaats en een datum. Ongeveer een jaar lang heeft God zijn volk doordrenkt met lessen over zijn 
verbond met Israël. Nu staan ze op het punt om Kanaän binnen te gaan, wat in veel opzichten een 
smerige wereld was. Bordelen met een vroom sausje om de vruchtbaarheid van de bodem te 
bevorderen. Goden voor wie kinderoffers gebracht werden en allerhande vuil meer. Dit hoofdstuk 
vol zegen en vloek is te lezen als de intense waarschuwing tegen besmetting met die wereld. 
Geen afgodsbeelden, geen gewijde stenen en wel de sabbatten van de Heer. In de beschrijving 
van de zegen zie je helemaal de weergave van een boerenleven op z’n best – wat uiteraard voor 
Israël volkomen nieuw was. 

https://www.debijbel.nl/link/yadbAkmM
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En de zegen sluit af met een herinnering: vergeet nooit dat ik de God ben die jullie heeft bevrijd. 

Za 29-08 Marcus 8: 22-38 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/mark/8/2238 
 
Volgens Google is het 10 uur 6 minuten 46,2 km lopen van Betsaïda naar Ceasarea Filippi (zie 
kaart op https://goo.gl/YjOlcc ). Wat moesten ze zo’n eind weg? Antwoord: het is het keerpunt, 
zowel letterlijk als figuurlijk. Letterlijk: het is het uiterste noordpuntje van Israël, vlak naast Dan. 
Enerzijds een schitterend mooi gebied waar de Jordaan ontspringt. Anderzijds akelig ver weg van 
Jeruzalem, het is waar de dichter van Psalm 42 bedroefd was door het geluid van de 
waterstromen. 
Tegelijk is het ook figuurlijk een keerpunt: tot op dit het moment was het niks anders dan succes 
geweest, de ene genezing na de andere en duizenden hongerige luisteraars. Maar hier op het 
verste punt begint Jezus over zijn gang naar Jeruzalem, naar zijn lijden en sterven. Onderweg 
daarheen niks dan blindemannen. Eerst de leerlingen die ogen hebben maar ze zien niet. Daarna 
een blinde in Betsaïda. Zie je dat Jezus in beide gevallen twee keer moet ingrijpen? 
En aangekomen op het keerpunt bespreekt Jezus dan hoe men hem ziet en hoe de leerlingen hem 
zien. Petrus namens allemaal: “U bent de messias”. Je moet de gistende Joodse wereld van die 
dagen een beetje kennen om te begrijpen hoezeer die belijdenis dynamiet was waar je even 
voorzichtig mee moest zijn. 
Als Jezus over zijn komende lijden begint, wijst Petrus hem fel terecht. Zou hij begrepen hebben 
dat het lijden van Jezus ook voor hemzelf kruisdragen zou betekenen? Dat is wel het punt dat 
Jezus uitwerkt en laat dat ook voor ons het punt zijn om bij deze tekst over verder te denken. 
 

Vr 28-08 Marcus 8: 1-21 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/mark/8/121 
 
We zijn terug in het Marcus evangelie. Het lijkt ook een beetje of we op herhaling zijn: twee 
hoofdstukken eerder had Jezus ook met een paar broden en een paar vissen een hele menigte 
gevoed en nu gebeurt het opnieuw. Dat is geen vergissing of zo, maar in de les die Jezus hen leert 
op het eind, wrijft hij dit er juist in: kijk wat ik doe en leren jullie er ook van? 
 
Nu zullen we de leerlingen daar niet te hard om vallen: die hele beweging van Jezus waar ze in 
verzeild geraakt zijn, heeft ongelooflijke dimensies. Juist dat delen van het brood en het ervan eten 
met talloze mensen, is wel zó tastbaar. Maar hoe konden ze het ooit een plek geven? 
De hoofdlijn is natuurlijk eerst dat Jezus wonderen doet en dat hij wel door God gezonden moet 
zijn. Maar het tweede is dat hij zijn leerlingen daar helemaal bij inschakelt. Ten eerste doordat hij 
hen vraagt om alles bij te dragen wat ze hebben. En ten tweede doordat hij hen leert om zelf uit te 
delen en dan zullen ze pas merken wat een wonder het is.  
 
In de vroege kerk is dit precies wat de leerlingen gedaan hebben: ze gaven alles wat ze hadden, 
Jezus zegende het en daarna waren het de leerlingen die uitdeelden aan ieder die honger had. En 
ik geloof dat het vandaag nog zo is: wonderen heb je per definitie niet in de hand. Maar waar het 
evangelie echt werkt, daar gebeurt het toch op deze manier: mensen die lang niet genoeg in huis 
hebben om de problemen aan te pakken. Maar wat ze hebben brengen ze bij Jezus. En onder 
Gods zegen kunnen ze er dan van uitdelen, soms wel duizendvoudig. 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/mark/8/22-38
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Do 27-08 Psalm 78: 56-72 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/ps/78/5672 
 
Gisteren eindigde de lezing met de verovering van het beloofde land waar Israëls stammen in 
mochten wonen. De Richterentijd die daarop volgde was een refrein van afval, bestraffing en 
terugkeer en dat steeds maar door. In die tijd stond de tabernakel nog in Silo, in de stam Efraïm – 
dat is tegenwoordig tussen Ramalla en Nablus en dus flink noordelijk van Jeruzalem.  
 
Denk aan Samuël die er als jongetje was, maar ook aan de misstanden die hogepriester Eli toeliet. 
Uiteindelijk leidde dat tot de inval van de Filistijnen die aanvankelijk zelfs de ark van God buit 
maakten. Moet je voorstellen: de ark van het verbond ergens in een heidense tempel. Het leek wel 
of God in slaap gevallen was! 
 
Maar toen, vs 65, toen ontwaakte de Heer als uit een slaap. Hij joeg de belagers weg, zeker. Maar 
het werd niet meer zomaar als vanouds, nee, God maakte een nieuwe start en verkoos zich Juda, 
de Sionsberg, en David als herder over het volk. 
Voor de Psalmdichter gaat het uiteindelijk, in Gods naam, over trouw aan Davids huis. Natuurlijk 
denken wij daarbij aan Davids zoon, in volmaakte zin de herder met een zuiver hart. 

Wo 26-08 Psalm 78: 40-55 
https://www.debijbel.nl/link/E3mXv86x 
 
Hoor eens: bij catechisatie hoort ook herhaling. Dat gebeurt in deze Psalm ook: de les keert terug 
naar de uittocht uit Egypte en naar de tien plagen (inclusief de kikkers, zie plaatje bij Exouds 8:4); 
vreemd genoeg zijn de plagen qua volgorde door elkaar gehusseld. Maar het gaat ook niet om 
rijtjes leren, het gaat om de les leren: God is trouw, hij heeft ons gered en geholpen – maar wat 
onthouden wij ervan? 
 
Willem Barnard is de dichter die deze Psalm berijmde. In 1955, toe hij daarmee bezig was, kwam 
voor het eerst de vraag of het geen tijd werd om te stoppen met de jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding! Het zette Barnard aan tot deze prachtige berijming: 
  Mijn God, hoe snel vergeet men zijn bevrijding.  
  Blijdschap valt licht ten offer aan ontwijding.  
  Gij Heer, die heilig zijt en heilig voorging,  
  vergeten zijn uw heil en uw verhoring  
  bij ‘t volk dat nu schoorvoetend verder trekt,  
  maar eenmaal door uw hand werd opgewekt. 
 
Ieder jaar bij de herdenking van de bevrijding denk ik aan deze Psalm. Wat hebben wij gemaakt 
van de bevrijding? Wat doen wij sowieso met alle zegen die wij hier ontvangen? 

Di 25-08 Psalm 78: 32-39 
https://www.debijbel.nl/link/rQdReEmo 
 
In deze terugblik op Israël’s geschiedenis zie je een sterke focus op Gods oordelen en op de vraag 
of je daar wat van leert. Ja, zegt de Psalm, als er doden vielen dan werd er even geluisterd maar 
hoe lang beklijft dat? 
 

https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/ps/78/56-72
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Weet je, ik denk dat ik begrijp waar deze focus vandaan komt. De Psalm is toegeschreven aan 
Asaf, een van de zangleiders die David aanstelde in de tabernakel, naaste collega van de 
Korachieten (1 Kronieken 6: 1824). In die Levitische families heerste sterk de herinnering aan het 
vreselijke opstand van Korach, Dathan en Abiram die beschreven staat in Numeri 16 en op ‘t kortst 
samengevat in Numeri 26: 10v: “De aarde had haar mond geopend en hen met Korach opgeslokt, 
terwijl zijn tweehonderdvijftig aanhangers de dood vonden door een verterend vuur. Zo waren zij 
een afschrikwekkend voorbeeld geworden. Korachs zonen waren echter niet omgekomen.” En 
moet je nu nagaan, bezien vanuit Asaf, dat juist die nakomelingen, de Korachieten, op rij één 
stonden bij de samenzang. Prachtig toch? Dat is wel het sterkste voorbeeld van “niet worden als 
hun voorouders”, van lering durven trekken uit de zonden van je voorouders. 
 
Ik vind dat zo’n enorme troost. In pastoraat en hulpverlening zie je zó vaak dat iemand tot zijn 
verbijstering toch weer in de zonden van zijn ouders vervalt. En toch: het hoeft niet! Denk aan de 
Korachieten en aan heel deze Psalm over de les van de geschiedenis. 
 

Ma 24-08 Psalm 78: 17-31 
https://www.debijbel.nl/link/j564GEdR 
 
Even de draad oppakken: vanaf vs 9 kwam de aanleiding voor deze Psalm naar boven. 
Geschreven in de tijd dat Israël verdeeld is in het tweestammenrijk dat ook Juda heet en het 
tienstammenrijk dat ook Efraïm heet. En de klacht over Efraïm is dat ze qua geloof hun rug niet 
recht gehouden hebben. Als je toch bedenkt hoe God zijn volk bevrijdde en door de Rode Zee 
leidde! 
 
En over wat er daarna gebeurde lezen we vandaag, het is de geschiedenis van Exodus 16. Klagen 
dat er niks te eten is en niks te drinken en wat doen we hier? En dan gaf God ze manna te eten als 
brood van de engelen en gevogelte tot ze erin stikten – maar de ondankbaarheid bleef. 
 
Ik herken hierin ook wel het thema van armoe en rijkdom. Of ziekte en gezondheid. Je kunt arm 
zijn en daarover niet anders dan klagen tegen God. Daar valt nog iets van te begrijpen ook. Maar 
als je gaandeweg rijker wordt en er verandert niks aan je houding… dan stik je nog eens in je 
rijkdom, zoals God de vreters in Israël liet overkomen! 
 

Zo 23-08 Psalm 78: 1-16 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/ps/78/116 
 
Een Psalm voor de catechisatie. Een lied over geloofsopvoeding – zo mag je Psalm 78 noemen. 
We lezen deze week door de ogen van Asaf de Bijbelse geschiedenis van de uittocht uit Egypte tot 
aan Davids koningschap. En waarom doen we dat, waarom vertellen we Bijbelse geschiedenis? 
“Wij willen het onze kinderen niet onthouden”.  
 
Weet je nog hoe en wat je zelf van je ouders geleerd hebt over het geloof? En sta je er ook bij stil 
hoe je zelf zou willen doorgeven? Of het nu aan je kinderen is of aan je vrienden en bekenden – 
hoe zou je zelf willen doorgeven? Wat zou je net als je ouders willen doen en wat je anders willen? 
 

https://www.debijbel.nl/link/j564GEdR
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Echte traditie is overigens niet dat onze kinderen het net zo moeten doen als wij. De Psalm maakt 
een verrassende wending. Het begint met “wat onze ouders leerden, geven wij weer door aan 
onze kinderen en zij aan de kleinkinderen” en dan staat er in vs 7 en 8 als doel van dit alles dat die 
kinderen en kleinkinderen het ánders zullen gaan doen en dat ze niet worden zoals hun 
voorouders! 
Dat we ons houden aan het verbond met God, dat we zijn daden niet vergeten en zijn geboden 
volgen. Niet minder dan dat is het doel van geloofsopvoeding. Dat heb je niet in je vingers, daar 
maak je ook fouten bij, maar daar mag je toch telkens heen terug. 

Za 22-08 Leviticus 25: 47-55 
https://www.debijbel.nl/link/lOmGOMmn 
 
De ergste vorm van armoede, dat is eigenlijk het vierde stadium, is als iemand zich verpandt aan 
een rijke zakenman uit het buitenland. In dat geval zal hij ooit, als het jubeljaar is, vrijkomen als hij 
niet eerder is vrijgekocht door familie of door eigen spaarzin. In detail wordt beschreven hoe je de 
berekening moet doen en die komt er zakelijk op neer dat je het jaarlijkse loon in rekening moet 
brengen. 
Intussen blijft natuurlijk als een graat in de keel het slot van gisteren dat deze mooie regeling niet 
gold voor gekochte buitenlandse slaven en slavinnen. Die zouden zelfs “erfelijk bezit” zijn, vreselijk 
toch? Inderdaad en mooier wordt het niet. Je ziet in deze wetgeving dat het begrip slavernij een 
beetje verzacht wordt, maar dat dat maar heel langzaam aan is gebeurd. Dus laten we eerlijk zijn: 
als dezer dagen de propaganda van IS gruwelijke regels over slavernij opdiept uit de Koran, dan 
staat dit niet volkomen haaks op de regels uit de Bijbel. Ja, die van de Koran zijn nog een haartje 
erger, maar niet dat is het verschil. Het verschil is dat de Bijbel ons een geschiedenis van God met 
mensen leert, een heilsgeschiedenis, waarin ontwikkeling en perspectief zit. De Koran kent geen 
Oude en Nieuwe Testament en zeker geen ontwikkeling die daar nog op volgde. De Bijbel kent die 
ontwikkeling wel, met Jezus Christus als hoeksteen en een geschiedenis die ook daarna nog 
verder ging. 
Wat wij ons overigens wel mogen afvragen is of we op de hoofdlijn van deze wetgeving, namelijk 
dat schulden eindig zijn en dat we al ons beslist slechts in bruikleen hebben, nu wel zo veel verder 
gekomen zijn. Nee, we spreken niet meer van slaven, maar hoe lang houden we de Grieken nog in 
de tang en hoe lang kan het verschil tussen arm en rijk nog steeds blijven toenemen??? 

Vr 21-08 Leviticus 25: 35-46 
https://www.debijbel.nl/link/Q7mLVq6j 
 
Even de hoofdlijn: in vs 25, 35 en 39 begint het met “Wanneer een van jullie tot armoede vervalt” 
en daarmee komen drie stadia van verarming aan bod. Gisteren het eerste stadium: als iemand 
een deel van zijn grond heeft moeten verkopen. Nu volgt het tweede stadium: stel dat iemand ook 
na de verkoop zich niet kan handhaven als arbeider. En straks, vs 39, het derde stadium: als 
iemand ten einde raad zichzelf verkoopt of verpandt… 
Maar nu dus vs 35. In de Statenvertaling: “En als uw broeder zal verarmd zijn, en zijn hand bij u 
wankelen zal, zo zult gij hem vasthouden”. Beeldende uitdrukking voor iemand die zich niet kan 
handhaven. Natuurlijk moet je bijstand verlenen als dat nodig is; dat zou je voor een vreemdeling 
ook doen en het is een kwestie van ontzag voor God om je naaste niet te laten verkommeren. In 
die setting hoort ook dat je geen rente mag vragen en dat je er geen winst op mag maken als je 
hem voedsel geeft. Laten we zeggen: het is ondenkbaar dat de diaconie rente zou vragen over z’n 
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leningen. Of je nou echt een hele economie zonder rente zou moeten hebben, dat blijft hier buiten 
beeld. 
Stel je voor dat iemand ondanks de bijstand toch door de bodem zakt en dat hij dus zichzelf aan 
jou verkoopt… Dan nog kan hij je eigendom niet worden, want we zijn toch Gods vrijgekochten? Je 
ziet dat het in deze tekst voor buitenlanders anders ligt, laten we het daar morgen nog eens over 
hebben. 

Do 20-08 Leviticus 25: 23-34 
https://www.debijbel.nl/link/JqdnWp6w 
 
Eerst lezen we weer het principe: “Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land 
behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn”. Daarna (zet je maar 
schrap…) volgt een gedetailleerde uitwerking alsof je bij de notaris zit: 

A. als je grond verpandt dan kan 1) een naaste verwant, 2) de persoon zelf of 3) het jubeljaar 
zorgen dat je het weer terug krijgt 

B. als je een huis verpandt dan heb je a) in de stad één jaar en b) op het platteland blijvend 
het recht om terug te kopen 

C. het gestelde onder B. is niet van toepassing in Levietensteden want die mensen hebben 
tenslotte geen eigen grond. 

Nou ja, zoiets. Weet je: mooie principes die niet in regels uitgewerkt worden, daar heb je niks aan. 
En tegelijk: die concrete uitwerking is ook maar betrekkelijk en dat moet later misschien weer heel 
anders. Deze regels bijvoorbeeld zijn helemaal gebaseerd op een boerenwereld. Vanuit dat 
perspectief is een huis in de stad een heel ander verhaal dan een huis (boerderij!) op het land en 
daarom wordt het verschillend behandeld. Die reglementen hadden beperkte houdbaarheid, maar 
het blijft een feit: we zijn hier allemaal te gast en dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid 
tegenover elkaar. 

Wo 19-08 Leviticus 25: 13-22 
https://www.debijbel.nl/link/VrmNNPmq 
 
Hoe moet je je dat voorstellen, dat land dat verkocht is na 50 jaar terugkeert naar de 
oorspronkelijke eigenaar? Je zou zeggen: dan is het handig om je land kort voor die tijd te 
verkopen… Maar al te goed is buurmans gek en zo was het dan ook niet bedoeld. “Het aantal 
jaren dat de pandgever heeft kunnen oogsten, bepaalt de prijs die hij mag vragen”. In wezen kun je 
land niet verkopen, want het land is van God. Het enige dat je kunt verkopen is de opbrengst en 
daarom hangt het er maar net van af hoeveel oogsten er zijn tot aan het jubeljaar. 
 
Die grondnotie, dat de aarde niet van ons is maar van God en dat je hoogstens de opbrengst 
onder elkaar kunt verhandelen, wat blijft die van enorme waarde door alle tijden heen. Het kan niet 
goed zij als we de aarde zo uitbuiten dat de komende generaties met de brokken zitten. En het 
mag toch al helemaal niet zo zijn dat als Christus terugkomt, wij deze planeet uitgemolken 
hebben? Er is veel wijsheid en politiek en moed voor nodig om de maatregelen te nemen die nodig 
zijn om het tij te keren. Maar het besef uit onze tekst “het land behoort mij toe en jullie zijn slechts 
vreemdelingen die bij mij te gast zijn” – dat besef moeten we zien terug te vinden. 
 

Di 18-08 Leviticus 25: 1-12 
https://www.debijbel.nl/link/0k699R6l 
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Sabbat – dat is dat je alles laat rusten, dat het even mag stoppen. Gods werkweek als model voor 
de onze. De natuur kent geen rust, geen pauze. En de economie ook niet. Kun je nagaan wat een 
zegenrijke ingreep van God het was dat zijn volk, bevrijd uit de slavernij, mocht leren dat je ook na 
de bevrijding geen slaaf hoeft te worden. En aan de wekelijkse sabbat hingen nog allerlei 
bepalingen vast over feestdagen, rustjaar en jubeljaar.  
In de kern was de sabbat voor Israël het teken van het verbond (Ex. 31: 1317) en daarmee is dit 
gebod voor ons evenzeer vervuld als de besnijdenis dat is. Maar tegelijk was de sabbat, inclusief 
sabbatsjaar en jubeljaar, van geweldige sociale betekenis en daar gaat nog altijd veel van uit. 
 
Als je eenmaal in het beloofde land bent, zegt de HEER, dan kun je steeds zes jaar zaaien en 
oogsten, maar het zevende jaar is sabbat voor het land. Rust, geen snoeien en oogsten. Iedereen 
mag eten van wat er vanzelf groeit en opkomt. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het idee is: geen 
massale oogst, laat ieder maar plukken wat nodig is. 
 
En na 7x7 jaar is het helemaal feest: dan schalt de ramshoorn en is het jubeljaar, met een 
kwijtschelding van schulden en ieder kan terug naar zijn eigen land. Dat laatste, daar zit nog wel 
veel meer aan vast wat we de komende dagen lezen. 
 
Zou dat nou allemaal echt zo gewerkt hebben destijds? Ja en nee. Eerst nee: de schrijver van 
Kronieken is er in elk geval zo sceptisch over, dat hij stelt dat er zeventig jaar ballingschap nodig 
was om alle verzuimde sabbatsjaren in te halen (2 Kron. 36: 21). Maar toch ook ja: het besef van 
gerechtigheid en van het recht der armen heeft Israël vastgehouden en door gegeven. En niet te 
vergeten: het pure feit dat wij de tijd niet alleen indelen in dagen, maanden en jaren 
(natuurgegevens) maar ook in weken, komt nergens anders dan bij Gods gesproken woord 
vandaan. Moesten we daar niet wat zuiniger op zijn? 

Ma 17-08 Leviticus 24: 10-23 
https://www.debijbel.nl/link/l06zVA6e 
 
Pittige stof vandaag: een man uit een gemengd huwelijk die meegekomen is uit Egypte heeft in 
een ruzie zijn buurman vervloekt en daarbij Gods naam gelasterd (letterlijk: “doorboord”). De vraag 
is nu of hij gestenigd moet worden hoewel niet voluit lid van het verbondsvolk. En het antwoord is 
dat vreemdelingen en geboren Israëlieten volgens dezelfde norm moeten worden berecht. Dat 
laatste is natuurlijk mooi, maar die steniging… En heel dat oog om oog, tand om tand? 
 
Er vallen kanttekeningen bij te maken: dat oog om oog ging meer om het punt dat vergelding een 
grens heeft en dat je niet in een cyclus van bloedwraak moet vervallen. Dat je voor diefstal geen 
hand af hakt en zo. En het is de vraag of dit allemaal letterlijk zo uitgevoerd werd en zo meer. Maar 
het blijft pijnlijk: juist als christenen protesteren we toch hevig tegen Islamitische landen waar ze dit 
beginsel toepassen en mensen doden op beschuldiging van blasfemie. 
 
Zeker: Jezus doorbrak dit type straf duidelijk. Als iemand gestenigd moest worden, zei hij “wie 
zonder zonde is, werpe de eerste steen” (Joh. 8:7). En over oog om oog zei hij: “ik zeg jullie je niet 
te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te 
keren” (Matth. 5: 39). Daarmee sloot hij overigens aan bij wat de meeste Farizeeën in zijn tijd 
leerden en het is onderdeel van het bredere gegeven dat op tien stuks na de geboden niet in steen 
gegrift zijn. Er zit ontwikkeling in, het maakt geschiedenis door. Dit is het grootste verschil met de 

https://www.debijbel.nl/link/l06zVA6e


Islam die geen geschiedenis kent. Dat is erg lastig – want wat blijft er geldig en wat is in onze tijd 
anders – maar het is wel waar en levensnoodzakelijk. 
 
We moesten in elk geval uit deze geschiedenis maar onthouden hoe vreselijk vervloeken en het 
lasteren van Gods naam is. 

Zo 16-08 Leviticus 24: 1-9 
https://www.debijbel.nl/link/gqBAVLmD 
 
Het is een hele stap van de hectische gebeurtenissen in Handelingen naar de rust van de 
regelgeving in Leviticus. Wel een mooie stap: we hoorden geregeld dat Paulus namens Christus 
het licht mocht brengen aan de heidenen, en nu we lezen over de lamp en de olijfolie is dat 
dezelfde symboliek. “Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht”. 
 
Er moet licht branden, altijd als het donker is moeten de lichten branden voor de HEER. Is dat nou 
licht van mensen voor God, of licht van God voor mensen? Allebei, dat is het mooie. Net zo goed 
als Jezus kan zeggen “ik ben het licht der wereld” (Joh. 8:12) en ook “jullie zijn het licht der wereld” 
(Matth. 5: 14).  
 
Voor het licht van God dat altijd schijnt in de duisternis, welke brandstof gebruik je daarvoor? Daar 
gaat deze tekst eigenlijk over. “Zuivere olijfolie” moet je daarvoor gebruiken, staat er. Letterlijk 
staat er: van gestoten olijfolie. Dus niet wat er op de grond ligt, maar verse pluk. Je kunt je 
voorstellen wat er gebeurt als je olie met verontreiniging gebruikt: dan gaat het stinken in de tent, 
en walmen. En laten we eerlijk zijn, zo is het nog altijd: als christenen onzuiver bezig zijn dan gaat 
het flink stinken in de kerk. Maar in de kracht van de Geest mag iedere christen een lichtje zijn en 
samen zijn we de kandelaar. 
* Op de foto de menora uit de tempel, als afgebeeld op de Titus boog in Rome 

Za 15-08 Handelingen 28: 17-31 
https://www.debijbel.nl/link/lnBQ4k6R 
Het is fascinerend hoe Paulus alles op alles heeft gezet om het evangelie te brengen tot aan de 
deur van de keizer te Rome. Het is minstens zo fascinerend hoe Lucas, in zijn selectie van de 
feiten, een en ander beschrijft. Eerst nog even over de aankomst te Rome van gisteren. Als er 
staat hoe de christenen van Rome Paulus tegemoet kwamen tot Forum Appii en Tres Tabernae, 
dan moet je erbij bedenken: dit klinkt als het binnenhalen van de keizer zelf! Er heeft een 
wonderlijke omkering plaatsgevonden waarbij de soldaten die hem bewaakten, gaandeweg zijn 
gevolg zijn geworden. 
En ook verder is de focus niet op Paulus’ ellendige gevangenschap of op zijn miserabele lot, maar 
op het feit dat God alle omstandigheden laat meewerken ten goede: hij kan het evangelie van het 
Koninkrijk vrijmoedig brengen “zonder dat hem iets in de weg werd gelegd” – om het te zeggen 
met de zorgvuldig gekozen slotwoorden. 
Intussen vindt een korte herhaling plaats van wat Paulus’ strategie overal geweest is: het 
evangelie is “eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek”.  
Evengoed blijft het slot een raadsel: als je beschrijft dat de apostel twee jaar ongestoord heeft 
kunnen werken dan wil ieder normaal mens toch weten wat er daarna gebeurd is. Volgens de 
algemene traditie heeft Nero hem inderdaad verhoord, maar hem vervolgens onthoofd. Maar 
waarom eindigt Lucas zo abrupt? Twee mogelijkheden: hij kende de afloop maar wilde het niet als 
een replica van Jezus’ kruisiging laten klinken. Of hij voltooide het boek in die twee jaar en 
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bedoelde het als documentatie bij het naderend proces voor de keizer. Bij die optie snap je ineens 
veel van het gekozen perspectief: de uitleg over het conflict, het feit dat de Romeinse autoriteiten 
steeds wantrouwend begonnen maar gaandeweg welwillend werden. 
Overigens nam Lucas alleen *onnodige* aanstoot weg. Tot in het laatste vers beschrijft hij het 
evangelie als de boodschap van het _koninkrijk_ van God in de persoon van Jezus Messias. En zo 
te zien is juist dat het enige dat Nero heeft willen horen… 
Lucas’ verhaal is ten einde, maar de geschiedenis van Paulus’ missie was nog maar net begonnen 
en het open eind is ook een uitdaging aan ons: welke plaats nemen wij hierin in? 

● Nog één keer de interactieve kaart van de reis: https://goo.gl/LdDakQ 
● In 2009 zou Paulus’ gebeente zijn geïdentificeerd: https://goo.gl/KMBGVl 

Vr 14-08 Handelingen 28: 1-16 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/acts/28/116 
Inwoners van Malta die de aangespoelde schipbreukelingen hartelijk welkom heten en zoveel 
mogelijk helpen – bij dit oude verhaal gaan mijn gedachten naar de realiteit van nu die er in een 
bepaald opzicht zo veel op lijkt. Al jarenlang spoelen zowel bootjes als schipbreukelingen – zowel 
dood als levend – aan op Malta. Vakantiegangers Annerieke Berg en haar man die hier met 
vakantie waren konden niet zomaar op het strand blijven liggen terwijl levenden en doden 
aanspoelden. Ze pakten aan, samen met de Schotse St Andrew Church, en startten een facebook 
actie met een stichting, die nu bovendien op Lesbos en op het bij Turkije gelegen eiland Kos 
vrijwilligerswerk coördineren. Druppels op een gloeiende plaat, maar je kunt toch niet een andere 
kant opkijken? “Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn 
binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?” 1 Joh 3:17.  
Paulus mocht hier enkele wondertekenen van genezing doen, maar harten die bewogen worden 
om te helpen zijn evenzeer een blijk van Christus’ liefde en de kracht van het Koninkrijk. Steun de 
actie op zzz 
Intussen blijkt Paulus, in Gods kracht, niet alleen bestand tegen het woeden van de zee maar ook 
tegen het gif van de slang – samen symbool voor alle duistere machten. De gouverneur Publius 
heet hen welkom en z’n vader wordt van dysenterie genezen. Zo te zien komt hij niet tot bekering 
(waar dat wel zo is, vermeldt Lukas dat steeds), maar zoals je begrijpt is hij achteraf wel St. 
Publius geworden en de eerste bisschop van Malta… 
Met een ander schip gaat het konvooi na de winter verder en nu gaat het erom spannen. Ze 
komen aan in Rome, waar medechristenen de eersten zijn die hen opvangen – en dat is een 
bemoediging. 

Do 13-08 Handelingen 27: 27-44 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/acts/27/2744 
Mensenlief, veertien dagen razen over zee, waar zijn ze allemaal geweest? Eerlijk gezegd hebben 
ze zelf geen idee. En wat er dan gebeurt is allemaal bekend uit de gruwelijke verhalen van 
vluchtelingen: dat je dagenlang niet weet waar je bent, dat de zeelui halverwege proberen ‘m te 
smeren, dat ze even later juist overwegen om de passagiers te doden – en dat ze uiteindelijk met 
wrakhout en al ergens aanspoelen. 
Uniek in deze geschiedenis is natuurlijk dat Paulus erbij is. Het geheim van zijn kordaat optreden 
en van zijn overredingskracht is zijn diep gewortelde overtuiging dat hij geroepen is. Geroepen om 
naar de keizer te gaan omdat hij geroepen is voor de heidenen. Ook voor die zeelui, voor de 
boeven en voor de soldaten. 
En waarachtig, het is toch net of Paulus daar op die boot het Avondmaal bedient! Hij nam een stuk 
brood, brak het, hij sprak de dankzegging uit en zei: neem en eet… Nee, het is natuurlijk niet het 
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Avondmaal, maar Lukas roept die herinnering in zijn woordkeus wel op. En dat doet hij ook in de 
keus van de woorden redding en behoud. Aan het eind van het liedje is het schip vastgelopen, de 
achtersteven gebroken, maar de passagiers spoelen aan. “En zo kwamen allen behouden aan 
wal”. 
Paulus heeft de zaken nooit zo voorgesteld alsof Christus volgen de garantie voor een 
voorspoedig leven is. “We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te 
volharden: in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder 
volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door 
geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de 
verkondiging van de waarheid en de kracht van God” (2 Korintiërs 6: 47). 
 
 – kaart: https://goo.gl/LdDakQ 
 – illustratie: Annie Valeton, bekend van de Groot Nieuws Bijbel. 

Wo 12-08 Handelingen 27: 13-26 
https://www.debijbel.nl/link/lOmGRKBn 
De wind zit in de goede richting en dus vertrekken ze tóch, tegen Paulus’ advies in. Subtiel detail: 
zie je dat Lukas eventjes op de derde persoon overstapt? Ze doen maar, die lui! Maar meteen 
daarna hoort hij er weer bij. 
Meteen daarna steekt er namelijk een akelige storm op. Typhonikos is het Griekse woord en je 
begrijpt hoe erg dat is. Eurakylon heet deze tyfoon en dat betekent noordooster storm – foute boel. 
Kijk maar op de kaart https://goo.gl/LdDakQ waar je terecht komt als die storm je meeneemt: ze 
zijn zelfs bang om in de Syrte verzeild te raken! Nog afgezien van het feit dat dit de geboorteplaats 
van Khadaffi is – het was in oude tijden al een spookbeeld. Klik Syrte maar aan voor meer details. 
Hiermee duikelt het verhaal in de bittere werkelijkheid van nu: ook nu steken bootjes over vanaf 
Lybië en vaak zijn het levensgevaarlijke tochten, in dezelfde wateren waar Paulus’ schip vocht met 
de golven. Waar zullen ze uit komen? 
Net als in het verhaal van Jona gooien de zeelui een flink deel van de lading en van de 
scheepsuitrusting overboord. Jona sliep en Paulus ook, maar hij krijgt die nacht een engel die hem 
over zijn roeping spreekt! De gebruikte woorden zijn gewichtig, vs 20: ze hadden alle hoop op 
redding verloren. Hoop en redding zijn geladen woorden, die Lukas meestal gebruikt voor het heil 
van God. En op dat level brengt de apostel het ook, als hij vertelt wat hij als woord van een engel 
heeft meegekregen. Zoals Jona naar Nineve moest, zo moet Paulus naar de keizer. Niets houdt 
het woord van God tegen. 
 – de illustratie hoort bij Jona, maar wat past hij goed! 

Di 11-08 Handelingen 27: 1-12 
https://www.debijbel.nl/link/Q7mLeLdj 
Zie je dat het ineens in de wijvorm over gaat? Lucas die het boek schreef is weer present, zoals 
voor het eerst heel terloops in Handelingen 16:10 gebeurde. Wonderlijk, zo gedetailleerd als de 
reis beschreven wordt. Wat wil Lucas ermee? Ik moet steeds aan Jona denken, de eerste profeet 
die naar de heidenen gestuurd werd. Hij naar de hoofdstad van destijds Ninevé, Paulus naar de 
hoofdstad van nu Rome. Er zijn natuurlijk verschillen: Tarsis waar Jona heen wou en Tarsus waar 
Paulus vandaag kwam is niet dezelfde stad en Jona wilde niet maar Paulus wel. Maar die strijd 
met de zee, de discussies aan boord en de onverwacht vriendelijke houding van de heidenen, dat 
komt overeen. Zou Lucas daaraan gedacht hebben? 
Ik heb natuurlijk een kaartje gemaakt op Google Maps, zie https://goo.gl/LdDakQ  
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Met een kustvaarder reizen ze mee, eerst langs Sidon en dan zo dicht mogelijk langs de kust, 
langs Cilicië (kon hij nog naar huis zwaaien naar Tarsus) naar Myra (bij ons beter bekend van 
Sinterklaas). Daar stappen ze over op een graanschip uit Alexandrië (foto) dat beter geschikt was 
voor de grote vaart. Zie verder het kaartje; klik op de spelden voor meer info. 
In de haven van Kreta aangekomen is de vastentijd (Grote Verzoendag, 5 oktober 59) al voorbij en 
dan wordt het eigenlijk te gevaarlijk, dan moet je overwinteren. Op dit moment vertrouwt de 
centurio meer op de stuurman dan op Paulus en dat zou ik ook gedaan hebben. Maar wat er 
morgen te gebeuren staat, dat wil je niet weten... 

Ma 10-08 Psalm 34 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/ps/34/ 
Terwijl Paulus zijn koffers pakt en de centurio zijn cohort gereed maakt (daarover morgen) hebben 
wij een Psalm als afwisseling. Psalm 34. 
“Van David die zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed” – dat doet me toch 
terugdenken aan Paulus die ook aan het hof was en werd beschuldigd van waanzin en wartaal. 
Abimelech? – dat betekent ‘mijn pa is koning’ en dat was een soort titel voor de koning van Gath; 
zijn eigenlijke naam was Achis (1 Samuël 21: 1015). 
Gath? Dat is die Filistijnse stad waar ze vorige week de stadspoort opgegraven hebben, zie 
https://www.facebook.com/TellesSafiGath  
* Ho stop, als ik niet uitkijk verdwalen we nog op allerlei zijpaden!  
En dat terwijl deze Psalm juist bedoeld is om de zaken op orde te zetten. Het is een alfabetPsalm: 
elk vers begint met een volgende letter. A is een aapje, B is de bakker en C is Charlotte: dat 
vergeet je nooit meer. Wat je ook meemaakt, waar je ook terechtkomt – al sta je als een 
waanzinnige aan het hof, houd vast aan de basics van het geloof en die beginnen met “Ik loof de 
Heer altijd. Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer” (om nu maar even de berijmde versie te 
gebruiken). Het ABC van het geloof begint met lofprijzing, te allen tijde. En later komt vertrouwen, 
gehoorzamen, schuilen bij God en zo meer. 
Ik zou zeggen: neem maar gewoon even de tijd om deze basics in te drinken, je kon ze nog wel 
eens nodig hebben. En vergeet nooit: Jezus Christus is de grond waarop we staan, het fundament 
waarop we bouwen. Hem kom je tegen in vs 20 en 21: “Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, 
de HEER zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt 
verbrijzeld”. Jezus ging daarmee door de diepte heen. Hem werd dan ook echt niets bespaard. Bij 
hem zijn weliswaar zijn beenderen niet verbrijzeld, maar dat alleen omdat hij al zó duidelijk 
gestorven was. En deze rechtvaardige, hij lééft! 
 
 

Zo 09-08 Handelingen 26: 19-32 
https://www.debijbel.nl/link/Jqdn8jBw 
Ik vraag me steeds af op welke toon dit gesprek gevoerd werd. Officieel was de bedoeling dat 
Paulus aan Agrippa zou uitleggen waar men hem van kan beschuldigen. Zo gek is Paulus 
natuurlijk niet; hij gebruikt het podium om zowel het evangelie als zijn eigen motivatie voor het hele 
publiek helder uit te leggen. In deze tweede helft van de preek verklaart hij eerst dat hij Jezus’ 
opdracht heeft gevolgd en dat hij ieder verteld heeft over het lijden en de opstanding van de 
Messias. 
Dan houdt Festus het niet meer: “wartaal slaat u uit!”  
Waar precies haakte hij op af? Dan moet je vs 23 even in de juiste volgorde vertalen, zie HSV: 
“namelijk dat de Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste uit de opstanding van de doden, een 
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licht zou aankondigen aan dit volk en aan de heidenen.” Het gaat dus over die laatste woorden: 
“en aan de heidenen”. Festus is niet dom: allerlei intern Joodse vrome woorden vindt hij best, maar 
de bewering dat de opgestane Heer het licht kwam verkondigen aan heidenen, zoals hij, daar kon 
hij niet rustig bij blijven. Laten we eerlijk zijn, dat daagt ook elk van ons uit tot een beslissing: waar 
sta jij? 
Festus vindt het waanzin. De apostel probeert Agrippa er bij te trekken: waar staat u, o koning? 
Dat was nog niet zo simpel voor deze raspoliticus en hij maakt zich er met een grapje van af: 
straks maakt u mij ook nog christen… En Paulus kaatst de bal terug: ik gun iedereen om net als ik 
te zijn, nou ja afgezien van deze boeien dan. 
En zo werd het een merkwaardig mengsel van ernst en luim, maar ook lijkt het of die meneer in de 
boeien de regie heeft. Op naar Rome! 

Za 08-08 Handelingen 26: 1-18 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/acts/26/118 
Zodra Paulus het podium heeft, begint hij een geweldige preek, die zowel persoonlijk als diep 
Bijbels is. Het is de derde keer dat Lucas over Paulus’ bekering vertelt of liever gezegd over zijn 
roeping door Jezus (vgl. Hand. 9 en 22). Hetzelfde verhaal maar met net wat meer details en daar 
gaat het natuurlijk om. De hoofdlijn is: “ik ben zo Joods als wat en van de strengste richting. Ik 
geloof alles wat God ooit heeft beloofd, tot en met de opstanding. Wat ik echter keihard heb 
moeten leren, dat is dat er één nu al opgestaan is: Jezus Messias”. 
En dan vertelt hij die woorden die hij nooit zal vergeten, gesproken in het Hebreeuws van de Bijbel: 
“Saul, Saul, waarom vervolg je mij?”. Voor de fijnproevers: dat is wat ooit David riep in Engedi 
tegen de koning aan de andere kant van de kloof (1 Samuël 24) en ineens begreep Paulus toen: ik 
sta aan de verkeerde kant! Maar Jezus riep hem, juist hem, om zijn getuige te zijn voor de 
heidenen (vs 17). We focussen nu op vs 18, de vier opdrachten die Paulus richting heidenen 
kreeg. 
* Eerst om hun ogen te openen dat ze zich van de duisternis naar het licht zouden keren. ‘t Is heus 
niet dat Paulus blinde heidenen er zomaar bij rekent.  
* En ten tweede dat ze zich van de macht van Satan zouden bekeren tot God. Zie je wel: hij 
bagatelliseert het heidendom heus niet (en dat moesten wij ook maar niet doen).  
* Ten derde heeft Jezus gezegd dat zelfs heidenen door het geloof in hem vergeving krijgen voor 
hun zonden. Dit is hier heel kort gezegd, maar daar draaien al Paulus’ brieven natuurlijk om. En als 
die heidenen inderdaad vergeven zijn, hoe zou je hen dan kunnen weigeren? 
* En dan ten vierde maar dat is wel het toppunt dat ze “een erfdeel onder de geheiligden” (oude 
vertaling) zouden ontvangen ofwel: “samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan 
mijn koninkrijk”. 
Met deze éne zin in vier delen geeft Paulus precies de kern van zijn afwijkend gedrag én de reden 
waarom hij eraan vasthoudt: Jezus leeft en hij plaatst alles in een ander licht – iedereen mag deel 
zijn van Gods gezin! 

Vr 07-08 Handelingen 25: 13-27 
https://www.debijbel.nl/link/VrmND26q 
Die koning Agrippa (voluit koning Herodes Agrippa II) is eerlijk gezegd een beetje een pias. Onder 
Romeins bewind is een Joodse koning natuurlijk sowieso een vazal. De keizer bepaalt wie er waar 
en wanneer koning is. En deze Agrippa was bij gunst en gratie koning van hele lappen grond ten 
noordoosten van het meer van Galilea, en onlangs had hij van Nero de stad Tiberias erbij 
gekregen, maar niet veel meer. Maar goed, hij komt met de pet in de hand op bezoek bij de 
nieuwe machthebber Festus. Samen met zijn zus Bernice – al zul jij niet de eerste zijn die dacht 
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dat ze koning en koningin waren. Zo waren destijds trouwens de roddels ook al, zeker nadat ze 
iemand anders trouwde en toch terugkeerde naar broer Agrippa… Maar goed: hij is een vriend van 
de keizer, populair als kenner van de Joden en met een celebrity aan z’n arm. 
Nu we er toch zijn: deze Agrippa mag Festus als deskundige helpen bij de lastige vraag: waar 
beschuldigen we die Paulus van? Het klinkt misschien wat komisch, maar het is zeker geen grapje: 
in die eerste eeuwen hadden de autoriteiten vaker de overtuiging “christenen deugen niet, maar 
waar zit het ’m precies in?”. Zo’n zoektocht hebben we hier ook. 
Juridisch gezien had Paulus natuurlijk beter z’n mond kunnen houden als ze hem vragen “welke 
beschuldigingen kunnen we tegen u inbrengen”. Maar aan de andere kant: hij staat wel in de 
spotlights en zelfs de populaire pers is aanwezig. Wat zou hij ervan maken? 
Tot morgen. 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9198746/Nikolai_Bodarevsky_001.jpg 

Do 06-08 Handelingen 25: 1-12 
https://www.debijbel.nl/link/E3mXLJmx  
Je moet je voorstellen: twee jaar lang heeft Paulus gevangen gezeten, met af en toe de 
twijfelachtige eer van een bezoekje van Felix & Drusilla. Daarna gevangen gebleven als 
aardigheidje voor de Joden. Het zal meer een soort huisarrest geweest zijn want hij kon bekenden 
ontvangen, maar toch. 
De pingpong gaat nog even door: Festus gaat naar Jeruzalem, Joodse leiders komen naar 
Caesarea, en daarna wil Festus de zaak weer naar Jeruzalem verleggen. In de loop der jaren zijn 
de beschuldigingen steeds wilder geworden (vs 7) en dat kun je afleiden uit de korte samenvatting 
van Paulus’ verdediging: 'Ik heb geen enkel misdrijf gepleegd, niet tegen de Joodse wet, niet tegen 
de tempel en niet tegen de keizer!' (vs 8). Kennelijk werd hij ten einde raad nu van misdrijf tegen 
de keizer verdacht. Allemaal onzin natuurlijk en iedereen weet dat. 
En dan ineens de knuppel in het hoenderhok: Paulus beroept zich op de keizer. Dat heeft me altijd 
verbaasd. Twee jaar had hij daarover na zitten denken en dan deze move! Zou hij echt denken dat 
het daar beter afloopt? Zou hij nou echt niet vrij hebben kunnen komen in Caesarea? 
Ik zie er eerder in dat hij twee jaar heeft zitten denken aan zijn belofte aan de Romeinen om zodra 
het kan naar Rome te komen (Romeinen 1: 1013), en aan de belofte van Jezus dat dit gebeuren 
zou (Handelingen 23: 11). Soms moet een christen wachten en het aan God overlaten, soms moet 
een christen in geloof stappen zetten. Om het onderscheid tussen beide te weten is veel gebed en 
luisteren naar God nodig – en reken maar dat Paulus dat gedaan heeft. 
 
Op de foto’s hedendaagse overblijfselen van Caesarea. Prachtige stad met een paleis aan zee van 
Herodes. Tegelijk natuurlijk een akelig vertoon van Romeinse macht. 
 

Wo 05-08 Handelingen 24: 10-27 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/acts/24/1027 
Procurator Felix was zetbaas van de Romeinen over Judea van het jaar 52 – 59. Ooit als slaaf 
geboren maar in het gevlij gekomen bij keizer Claudius en zo een hoge post gekregen: procurator 
van Judea. Judea was al oproerig en Felix heeft de zaken alleen maar erger gemaakt. De 
Romeinse geschiedschrijver Tacitus merkt op: 'Met iedere vorm van wreedheid en lust oefende hij 
de koninklijke macht uit met de mentaliteit van een slaaf'. Uiteindelijk (slot van dit hoofdstuk) riep 
keizer Nero hem ter verantwoording. Felix had terecht aangevoeld dat hij wat aardigs voor de 
Joden moest doen. Hij heeft er bij de keizer maar nauwelijks mee weg kunnen komen. 
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Aan deze Felix moest Paulus zich verantwoorden. Wel bijzonder dat hij dat ook zo keurig doet (en 
dat al die details in de Bijbel gekomen zijn). Een behoorlijke test voor wat hij kort tevoren 
geschreven had, dat je de overheid moet erkennen als dienares van God, in afwachting van Gods 
uiteindelijke oordeel (Romeinen 13: 17). Ja dat is lastig, voor Paulus toen en voor te veel mensen 
die vandaag onder onrecht lijden. Dat houd je alleen vol als je denkt aan God die zowel de 
rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. Als je daar aan denkt dan 
probeer je in elk geval je eigen geweten zuiver te houden (vs 15 en 16). 
Wat Paulus zegt zijn natuurlijk nuchtere feiten: hij had geen oproer gemaakt en degenen die hem 
destijds beschuldigden zijn nergens te bekennen. Misschien niet zo handig dat hij er voor ‘t eerst 
bij vertelde dat hij giften uit de hele wereld was komen afleveren. Felix ruikt geld en houdt deze 
man twee jaar lang aan ‘t lijntje. Ergens vindt hij Paulus ook nog wel interessant, als die maar niet 
begint over gerechtigheid en zelfbeheersing en over het komende oordeel van God. Ken je die 
selectieve interesse? 
Op de foto trouwens de muntjes die deze meneer Felix heeft laten slaan, zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_Felix 

Di 04-08 Handelingen 24: 1-9 
https://www.debijbel.nl/link/j5640z6R  
We springen zomaar van het evangelie naar het boek Handelingen, als in een film met “five years 
later”. Maar net als in zo’n film is er wel degelijk verband. Gisteren lazen we hoe Jezus de eerste 
stappen naar heidenland zette. Het is de apostel Paulus die deze stappen in Jezus’ opdracht 
heeft voortgezet. We gaan de komende twee weken de hele reis volgen die Paulus als gevangene 
maakte naar Rome. Dat was aan de ene kant het gevolg van zijn verkondiging aan de heidenen, 
het was aan de andere kant de finale van diezelfde opdracht – want hij bracht het evangelie 
uiteindelijk in het hart van heidenland, Rome. 
Even de draad oppakken: na een viertal zendingsreizen was Paulus teruggekeerd naar Jeruzalem, 
onder meer om een mooie diaconale collecte af te leveren. Er hing een zware verdenking om 
Paulus heen dat hij overal verkondigde dat de Joodse wet afgeschaft was. Toen hij op een dag 
naar de tempel ging, explodeerde de situatie tot een rel vanwege het gerucht dat hij dhr. Trofimus 
uit Efeze mee naar binnen zou hebben gesmokkeld. Dat was streng verboden, zie het aldaar 
opgegraven bordje waarop geschreven stond dat je gestraft zou worden met – laatste woord – 
THANATON, dat is de dood. 
Vanwege het rumoer kwam de ME van de Romeinen opduiken die hem gevangen nam. Als 
bescherming, jawel, maar ook als bron van narigheid en dat had hem evengoed fataal kunnen 
worden. Vanaf dat moment wordt de apostel van ‘t kastje naar de muur gestuurd. Vandaag is de 
advocaat van de hogepriester aan het woord, die z’n vak goed kent want hij heeft als 
beschuldiging dat Paulus “overal ter wereld onlusten onder Joden veroorzaakt”. Er is niks waar de 
Romeinen zo’n hekel aan hebben als aan onlusten. En onlusten onder de Joden, daar zijn ze nog 
meer allergisch voor. 
Morgen verder. 

Ma 03-08 Marcus 7: 24-37 
https://www.debijbel.nl/link/42maRkdX 
De overeenkomst tussen deze twee genezingen is dat het allebei heidenen betreft, mensen die 
geen Jood zijn. Tyrus en Sidon liggen in Libanon, de Dekapolis (letterlijk: tien steden, Grieks) 
omvat de Golan hoogvlakte. Dat is best uitzonderlijk. Over het algemeen is het evangelie pas na 
Pinksteren en vooral via de apostel Paulus naar de heidenen gegaan. Je krijgt de indruk dat het 
een bewuste reactie van Jezus is op de discussie over rituele reinheid. Hij betrekt een huis tussen 
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de heidenen, hij raakt een dove met een spraakgebrek vrij intiem aan. Soms heb je even genoeg 
van de binnenkerkelijke discussies. 
Het wordt overigens niet zomaar een vakantie in het buitenland waar Jezus even anoniem kan zijn 
– al lijkt dat wel de bedoeling geweest (vs 24). Maar zijn roem is hem vooruit gegaan en ook buiten 
de grenzen wordt een beroep op hem gedaan. Nee, het lijkt niet vriendelijk hoe Jezus met de 
vrouw omgaat. Maar het punt is natuurlijk dat Jezus nog meer geloof aantreft bij mensen die laag 
van zichzelf denken dan bij de vrome vrienden van gisteren die zo zuiver waren. Waar zitten wij 
ergens op die schaal? 

Zo 02-08 Marcus 7: 1-23 
https://www.bijbelgenootschap.nl/nbv/mark/7/123 
Je kunt wel biologische pindakaas eten met superfood en tarwegras – maar als je intussen je 
relaties verwaarloost en je huwelijk verknoeit, waar ben je dan mee bezig? Wat je eet is één ding, 
maar wat je met je gezonde lijf doet dat is een heel ander verhaal en het is veel belangrijker. 
Zo zou je deze tekst naar onze tijd kunnen vertalen. De discussie ging erover of Jezus’ leerlingen 
wel ritueel hun handen wassen voor het eten. Destijds ging dat niet allereerst over hygiëne maar 
over religie: als je op de markt tussen de heidenen had gelopen dan moest je jezelf volgens de 
traditie eerst reinigen voordat je ging eten. De fixatie op voedsel richtte zich toen niet zozeer op 
enummers of antioxydanten, maar de vergelijking is toch wel aardig. In beide gevallen (toen en 
nu) is het natuurlijk geen onzin, maar het kan een religie op zichzelf worden. 
Jezus prikt daar fors doorheen: ‘Een mens wordt onrein van de dingen die uit hem naar buiten 
komen. Want alle slechte dingen die een mens doet, komen uit zijn eigen hart: slechte gedachten, 
verboden seks, moord, belediging, trots en domheid. En ook vreemdgaan, stelen, graaien, liegen, 
gemeen zijn, jaloers zijn op anderen, en je nergens voor schamen. Al die slechtheid maakt een 
mens onrein.” Daar zit voldoende in om over na te denken... 

Za 01-08 Psalm 15 
https://www.debijbel.nl/link/QXdqb16E 
Weet je nog hoe de tekst van gisteren eindigde? “Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg zegt de HEER.” Daar sluit deze Psalm prachtig bij aan: wie mag er 
wonen op Gods heilige berg? Alleen wie eerlijk is en zuiver leeft. Wie niet lastert en niet vrekkig is, 
maar ontzag heeft voor God en liefde voor de naaste. 
Ik weet niet wat jij denkt als je dit leest. Zit dat voor jou wel goed? Of misschien voelt dat net als 
voor mij wat ongemakkelijk. Ik zou wel zo *willen* zijn, maar of ik daar zomaar die heilige berg op 
kan lopen… 
Weet je, dat is natuurlijk ook een punt. Denk je die mooie wereld in waar we gisteren over lazen, 
met eeuwig leven en geen rampzalig lot. Maar als wij daar zelf onveranderd binnenwandelen, dan 
zit je eeuwig met egoïsten en roddel en narigheid opgescheept – en dat is wel erg lang. Dus hoe 
mooi Gods heilige berg ook is: wie kan daar te gast zijn? 
Ik weet wel zeker dat ik een beroep zal moeten doen op genade voor recht. Maar ook dat ik 
vernieuwd zal moeten worden, steeds meer naar het beeld van Jezus. Met deze Psalm verlang ik 
daar naar, en hopelijk zet ik stapjes in de goede richting. 

Vr 31-07 Jesaja 65: 17-25 
https://www.debijbel.nl/link/PamkkVmO 
Deze tekst over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is natuurlijk prachtig, haast onaards mooi 
zou je zeggen. Maar mij valt op dat de schoonheid van straks zo pijnlijk rijmt op de schade van nu. 
Ik bedoel: het gaat niet om taart met slagroom of zo. Maar het gaat om: geen zuigeling die slechts 
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enkele dagen leeft; huizen die je bouwt daar woon je zelf in; je hoeft je niet tevergeefs af te matten, 
en niet bang te zijn dat je kinderen een verschrikkelijk lot treft. 
Ik herken in bijna elke zin uit deze tekst eerst de zorgen en narigheid van nu – en daarna de 
heerlijke belofte dat het goed komt, en daar wil ik me aan vastklampen. Dat geldt ook van vs 24 “Ik 
zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken”. Laten we 
eerlijk zijn, dat is het akeligste spookbeeld op aarde: dat je roept en bidt terwijl er gewoon niemand 
luistert. Het mooiste aan het koninkrijk Gods lijkt me dat je dáár nooit meer bang voor hoeft te zijn. 
Overigens: ik zei: *bijna* elke zin verwoordt voor mij herkenbaar de zorgen van nu. Het laatste vers 
eerlijk gezegd niet. Of een leeuw en een rund beide stro eten, daar denk ik zelden aan. Het vers is 
dan ook komen binnenwaaien uit een ander hoofdstuk, uit Jesaja 11. En tegen die achtergrond 
licht de beeldspraak juist weer prachtig op. 

Do 30-07 Jesaja 65: 8-16 
Heftige taal is dit, de taal van het oordeel: “ik zal jullie je wandaden terugbetalen”. Je kunt er in elk 
geval aan zien dat het God niet koud laat als we hem verlaten...  
In vroegere vertaling ging het in vs 11 over “u die voor Gad een tafel aanricht en voor Meni 
mengdrank schenkt”. Intussen begrijpen we dat hiermee iets als “de god van het geluk” en “de god 
van het fortuin” werd bedoeld. Dat brengt het wel dichterbij: hoeveel offeren wij voor deze goden? 
Het is een van de raarste trekjes van onze tijd: we offeren alles voor veiligheid maar voelen ons 
onveilig, we zuiveren het voedsel meer dan ooit maar zijn banger voor gevaarlijke stofjes, we gaan 
dubbel verzekerd op vakantie maar voelen ons bedreigd. Geluk en fortuin – ze zijn met geen offers 
te koop. 
En dat gaat heus niet alleen over ‘blinde heidenen’. Ik moet mezelf die vraag ook stellen: durf ik 
nog gewoon te vertrouwen op God in voor en tegenspoed, in rijkdom en armoede, gezondheid en 
ziekte? 

Wo 29-07 Jesaja 65:1-7 
Zie je het voor je? God die met open armen staat, ook als wij niet op hem af rennen. Die zijn woord 
en beloften voor ons klaar heeft, lang voordat wij wel of niet die Bijbel openen. Zijn genade en 
waarheid ook voor mensen die hem niet zoeken. Hoe reageren wij? 
Jesaja beschrijft een volk dat heidense offers brengt en, tussen de graven, kennelijk bezig is met 
occulte zaken. Het meest intrigerend vind ik vs 5: dat ze vanuit hun duistere plekken de andere 
mensen toeroepen “kom niet dichterbij, wij zijn te heilig voor u”. Dat klinkt erg tegenstrijdig. Het 
doet mij denken aan mensen die niet in God geloven en tegelijk hem verwijten maken over hoe hij 
de wereld bestuurt – ook zo tegenstrijdig. 
Maar de kern blijft: God roept elke dag, hoe raar ik ook bezig ben – en zoek ik zijn nabijheid wel 
echt? 

Di 28-07 Jesaja 64: 3-11 
Je moet bij dit hoofdstuk denken aan het volk Israël na de ballingschap: het is mooi dat ze terug 
zijn maar alles is een puinhoop (vs 9v). Jeruzalem ligt in puin en de tempel waar onze voorouders 
baden: een ruïne. In die situatie doet de profeet een beroep op God: laat ons niet los! 
Het is huiveringwekkend hoeveel kerken er in ons land gesloten en gesloopt worden. De kerk waar 
je gedoopt bent, waar je huwelijk ingezegend werd… Goed te begrijpen dat dat je raakt tot op het 
bot. Zeker, ik weet dat de Tabernakelkerk na de vakantie weer vol zit en daar zijn we dankbaar 
voor. Maar je vergeet toch niet hoe kwetsbaar wij ook zijn? Het is echt niet meer zoals vroeger dat 
je kinderen vanzelf meegaan en de fakkel overnemen. 
Overweeg eens welke woorden uit onze tekst je kunnen helpen om door alles heen aan God vast 
te houden.  



Ma 27-07 Jesaja 63:15 – 64:2 
We vallen er middenin, natuurlijk, maar ik herken het thema zo goed: “O God, wanneer grijpt u nu 
eens in. Doe er wat aan, aan het onrecht”. Dat denk ik zo vaak en het staat ook zo vaak in de 
Bijbel. Soms staat er dan ook bij dat wij beseffen dat we zelf verkeerd bezig geweest zijn en zo.  
Maar wat vind je hier nu toch van: “Waarom, Heer, liet u ons afdwalen van uw wegen, waarom 
hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?”. Dan geef je God 
zelfs nog de schuld van onze zonden… 
Vind je dat niet heel intiem? Als je zo dicht met God leeft dat je hem niet alleen betrekt bij alle 
onrecht in de wereld (in Syrië en in NoordKorea en zo), maar ook bij het kwaad in jezelf. O God, 
doe er wat aan! 
 
 
 


