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Gods selectie | Henk Drost
Bijbelstudie God start met de twaalf zonen van Jakob, uit hen wil Hij Zijn
volk laten voortkomen. Jezus sluit hier bij aan: twaalf leerlingen, begin van
een nieuw volk. God wil dat De Gouden Stad met twaalf parelpoorten zal
vollopen. Daarom kiest Hij vanuit de hele aarde mensen uit om bij Hem
te horen.
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Gods schat | Henk Drost
Uitwerking Onze relatie tot God hangt af van onze relatie tot Christus, die
ons als hogepriester gereinigd heeft met zijn bloed. De hogepriester droeg
twaalf edelstenen op zijn borst met de naam van de stammen in Israël; zo
zitten wij op Gods hart vastgesnoerd als kostbare edelstenen.
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Bijbel in glas en prent | Riet Steenbergen-Busstra
Interview Rondgeleid door een technisch hulpmiddel, een handig
audiotoursysteem, hebben we Het Woord Verbeeld, de Bijbel in glas en
prent in de Sint Janskerk van Gouda bezocht. Deze expositie bestaat uit 72
gebrandschilderde ramen en historische prentbijbels uit de 16e en de 17e
eeuw.

16

4

De tweede Exodus | Joke Heijs
Het verleden actueel Sinds 1948 kennen we de staat Israël, die op 14 mei
van dat jaar uitgeroepen werd. Maar over de voorgeschiedenis ervan is
veel onbekend. In dit artikel leest u meer over de uittocht naar Palestina:
de tweede Exodus.
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Op de poorten waren namen geschreven: de namen
van de twaalf stammen van Israëls zonen.
Openbaring 21:12b
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Israëls twaalftal
I

n Genesis 29 en 30 staat expliciet beschreven hoe Jacobs
12 zonen geboren zijn. Wát een verhaal: strijd en seks,
jaloezie en haat, macht en machtsmisbruik. Je begrijpt niet
dat daar Gods volk uit voort moest komen.
Ik mag in mijn vakantie graag eens door wat tijdschriften
snuffelen. De Margriet of de Libelle. Lekker ontspannend. De
verhalen die ik daar lees, komen echter aardig overeen met
de verhalen uit Genesis. Dát is de wereld waar wij in leven,
waar wij onderdeel van zijn. Die we accepteren en soms heel
gewoon vinden.
Maar deze wereld is rot en verdorven. Het lijkt in niets meer
op de mooie schepping waar de Schepper vreugde in kon
vinden; zo kort nog maar na Genesis 1, ook al niet. En toch
heeft God haar niet prijs gegeven aan het kwaad. Hij is direct
zijn reddingsplan gestart. Dat plan krijgt steeds meer vorm
in de loop der eeuwen. De aartsvaders, het volk Israël, het
land Kanaän, koning David, zelfs door de ballingschap heen
volvoert God zijn plan.
Mét Jezus Christus is het koninkrijk van God op deze aarde
gekomen. Midden in deze rotte, zondige wereld lanceert Hij
zijn koninkrijk van waarheid en liefde, gerechtigheid en trouw.
En wij? Wij mogen burgers zijn van dat koninkrijk en moeten
dat laten zien in ons leven, in deze maatschappij. Als een
zoutend zout en een licht op de berg.
Met dit in ons achterhoofd, kunnen we ons verdiepen in de
start van dat reddingsplan van onze genadige en barmhartige
God.
Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Hij is direct zijn
reddingsplan
gestart
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Bijbelstudie | Henk Drost

Gods selectie
IS ontvoert christenen. Je wilt liever niet denken aan wat ze dan moeten meemaken.
Afschuwelijk. Niemand hoort nog iets van hen. Zij zijn uit beeld. Maar je wilt wel
voor hen bidden en je moet er dus wel over nadenken. Vergeet hen niet.

G

od is niet zo onrechtvaardig dat
Hij dat zou vergeten. Dat vind
ik toch zo’n warme tekst in de Bijbel.
God vindt het oneerlijk als Hij iets wat
je voor hem doet of meemaakt zou
vergeten. Hij noteert alles. God vergeet
niet wat je voor Hem hebt betekend.
Een mooi voorbeeld daarvan zullen we
zien als we straks in de Gouden Stad
van God binnenkomen. Als we met de
ogen staan te knipperen vanwege de

stralende glans die de stad uitstraalt,
zullen we twee keer twaalf namen zien
staan. Dat zijn de namen van twee
keer twaalf mannen die een bijzondere
plek in Gods werk hebben ingenomen.

Twaalf
Waarom twaalf? Ik heb niet zo veel
met getallen, maar de vraag naar het
getal twaalf in de bijbel houdt me wel
bezig. Waarom koos God het getal

twaalf als het basisgetal van zijn volk
Israël en ook van de kerk? Gelukkig
is de bijbel geen wiskundeboek. Dan
had ik een probleem. Maar in het boek
Openbaring gebruikt God wel vaak
getallen om iets duidelijk te maken.
En bijna iedereen is het er wel over
eens dat met “twaalf” in de bijbel een
totaal, afgerond geheel bedoeld wordt.
Maar de meer wiskundig aangelegden
gaan verder. Bekijk maar eens wat je
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‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,
vang mijn tranen op in uw kruik.
Staat het niet alles in uw boek?’ (Ps. 56: 9)

ervan vindt. Het getal twaalf is een
vermenigvuldiging van de getallen drie
en vier. Het getal vier is het getal van
de hele aarde. Dat komt nog uit de tijd
dat men de aarde als een platvierkant
zag. Je kon dan spreken over vier
hoeken van de aarde. Er wordt met
“vier” dus de hele aarde mee bedoeld.
Het getal “drie” verwijst naar God, Hij
is drie maal heilig, zingen de serafs.
Hij is de Drie-enige. Wat betekent
twaalf dan? Het wijst op het werk van
God op aarde. Hij selecteert vanuit de
hele aarde mensen die bij Hem gaan
horen. Hoe je verder ook denkt over
het rekenen, twaalf staat in ieder geval
wel voor het totaal van Gods volk. Hij
kiest uit. Het is zijn selectie.

Waarom noteert God? Dat kan je zomaar vreemde gedachten over God
geven. Je moet denken aan ouderen die alles gingen opschrijven toen
ze vergeetachtig werden. Dat heeft God niet nodig. Hij heeft helemaal
geen boek nodig. Waarom gaat het in de bijbel over het boek van God?
Om jou en mij te helpen en met een beeld te verduidelijken: Ik vergeet
je echt niet, Ik heb je in mijn handpalmen getatoeëerd. Nee, God laat
zich niet tatoeëren, maar dat is een ander beeld opdat wij het toch maar
zullen begrijpen. Wat wil onze trouwe Vader het er bij ons instampen
dat Hij ons niet vergeet. Hij bemoedigt graag.

dat gekrakeel. Er worden uiteindelijk
twaalf jongens geboren: zij zijn de
stamoudsten in Israël. En aan het eind
van zijn leven krijgt ieder een eigen
zegen van hun stervende vader Jakob.
Ieder krijgt een eigen plek.

Jezus twaalftal: het
pr-team van het Lam

Twaalf stammen
We worden herinnerd aan Gods
werk in Israël als we Gods Lichtstad
met de parel-poorten binnenkomen.
In Openbaring 21 lezen we over de
Gouden Stad: “Ze had een grote, hoge
muur met twaalf poorten en bij elke
poort stond een engel. Op de poorten
waren namen geschreven: de namen
van de twaalf stammen van Israëls
zonen” (Open. 21:12b).
God stelde het aantal zonen van Jakob
op twaalf. Hij startte met de twaalf
aartsvaders. Uit hen wil God Zijn volk
laten voortkomen. En Gods plan komt
uit. Als je kijkt naar alle heisa in de
tent van vader Jakob met de vrouwen
en bijvrouwen, lijkt het wel een soap.
Maar Gods keus glanst tussen al

Twaalf is het getal van Gods plan
met Israël. Het is dan ook een drama
als er een breuk komt en Gods volk
opgesplitst wordt in een twee- en een
tien-stammenrijk. Dat was terecht
Gods straf, maar Zijn plan laat Hij niet
los. Hij belooft herstel. Ze zullen weer
uit twaalf stammen bestaan.
In Openbaring 7 lezen we over
het totaal van Gods selectie
uit Israël. Hun aantal wordt op
honderdvierenveertigduizend gezet.
Twaalf keer twaalfduizend uit elke
stam. Als je de opsomming van de
twaalf stammen hier in Openbaring
7 vergelijkt met de volgorde van de
twaalf bij de zegen van vader Jakob

(Gen. 49), zie je een andere volgorde.
Waarom? Daarin komt Gods keus naar
voren. Dat geeft de doorslag. Nu staat
Ruben niet meer voorop, maar Juda.
God koos Juda om de stam te zijn
waar de koninklijke Leeuw uit geboren
zal worden.
God begon met Israël. Wij zijn er
allemaal later pas bijgekomen. Als
we straks de Gouden Stad door een
parel binnenstappen, worden we als
met gouden neonletters herinnerd aan
Gods begin, zijn keuze voor Israël.
Israël is zijn eerste liefde.

Twaalf apostelen
Jezus gaat het plan van Vader op aarde
uitvoeren. Hij sluit er ook bij aan. Hij
kiest ook weer twaalf leerlingen. Dat
is een signaal aan Gods volk Israël.
Hij laat ermee zien dat Gods keus
zich via Hem voltrekt. Wil je bij Gods
volk horen, moet je bij Hem zijn. Het
is een signaal aan Israël en het is ook
een aanduiding van Gods volk uit de
wereld.
“De stad schitterde door Gods
luister, met een schittering als van
een edelsteen, als een kristalheldere
jaspis. De stadsmuur had twaalf
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grondstenen, met daarop de namen
van de twaalf apostelen van het lam.”
Gods koos zijn volk uit. Het Oude
Testament moet niet vergeten worden.

Hij selecteert vanuit de
hele aarde mensen die
bij Hem gaan horen
Maar in het Nieuwe Testament wordt
duidelijk dat Gods volk uit heel de
wereld komt. En als Jezus twaalf
mannen gaat roepen om Zijn redding
de wereld in te dragen, sluit Hij aan
bij Vader. Deze twaalf mannen zijn het
begin van een nieuw volk. Door hun
prediking in heel de wereld zal Gods
stad vollopen. Ook voor Jezus is twaalf
een teken van het totaal van Gods
selectie. Vreselijk is het voor hem als
het twaalftal kapot gemaakt wordt. Eén
van de twaalf bleek niet zijn vriend,
maar een verrader. Dat was een deel
van Zijn lijden. Maar na Zijn verhoging
en voor hun uitzending wordt het
twaalftal compleet gemaakt. Wij
mogen in de Godsstad komen als we
hier op aarde Jezus (blijven) volgen. En
tussen het gouden licht blinken op de
draagstenen van de stad de namen van
Jezus twaalftal. Zij zijn het pr-team van
het Lam. Zij hebben alles gezegd wat
we weten moeten over redding door
het Lam. Daar kun je op bouwen.
Als je gelooft in Jezus als je redder, het
lam dat voor je stierf, sta je nu al op
het fundament van de apostelen en
profeten, met Christus Jezus zelf als de
hoeksteen.

144.000
Dit getal heeft ook met twaalf te maken. Het is dan 12 x 12 (het getal van
Gods volk twee keer) 2 x 1000 (het getal dat overvloed aangeeft).
In Openbaring 7 ziet Johannes de 144.000 uit elke stam van Israël en even
later de ontelbare menigte uit heel de wereld.
Bijna iedereen (behalve de Jehovah’s getuigen) is het erover eens dat
Christus dat getal niet letterlijk bedoelt, maar symbolisch.
Sommigen zeggen dat 144.000 het getal is van heel Israël, Gods
uitverkorenen uit het volk van Jakob. Anderen denken dat het over de kerk
gaat die dan vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt
(namelijk als 144.000 en als de ontelbare schare).

Literatuur
H.Drost, Israëls twaalftal, Barneveld,
2002
J.C. Schuurman, De apostelen, Houten,
2003
Tj.Boersma, Middenin de eindstrijd.
Een praktische uitleg van openbaring,
Barneveld, 1992
H.R.van de Kamp, Openbaring.
Profetie vanaf Patmos, Kampen,
2000, Ongemakkelijke teksten van de

apostelen, Amsterdam, 2013, hoofdstuk
69, 73 en 74
Drs. P.den Ouden, Luther op de
Wartburg. Brieven in ballingschap,
Houten, 2014, pag. 213
Jonathan Edwards, Geen geloof zonder
gevoel. Over de ervaring waarop het aankomt, Zoetermeer 1999, pag. 88 en 100

Ds. H. Drost is predikant te Zwijndrecht

Samenvatting
God start met de twaalf zonen van Jakob, uit hen wil Hij Zijn volk laten
voortkomen. Ondanks alle gedoe in de tent van vader Jakob, zie je
het wonder gebeuren: twaalf jongens die de stamoudsten van Israël
vormen. Jezus sluit hier bij aan: twaalf leerlingen als begin van een
nieuw volk. Gods Gouden Stad, met twaalf parelpoorten, zal vollopen.
Vanuit de hele aarde kiest Hij mensen uit die bij Hem gaan horen.
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Hoofd
n

n

n

n

God koos het getal twaalf als het
basisgetal van het volk Israël en
ook van de kerk. Wat zou daar de
reden van zijn? Vergelijk het met
Openbaring 7:4-8. Waarom die
vermeerdering?


Vergelijk Openbaring 7:5-8 en
Genesis 49:3-27. Zie je verschillen en
kun je bedenken waarom dit zo is?


Hart
n

n

n

Lees Psalm 56:9,10. Beangstigt
dit jou of word je erdoor
getroost?


n



Waarin verschilt de aanhef van
Jacobus met die van Petrus in hun
brieven? Waarom zou dat zo zijn?

n

n



Vergelijk de geschiedenis van Sara,
Hagar en Ismaël, en die van Jacob
en zijn bijvrouwen. Wat zijn de
overeenkomsten en de verschillen?



Jezus gebruikt ook een twaalftal;
is het uit elke stam één apostel?
Waarom wel/niet? Wanneer werd
je een apostel genoemd? Bespreek
Marcus 3:13-19 en Handelingen 1:1526. Wat zou de reden zijn dat Jezus
Paulus niet aan Zijn team van twaalf
toevoegde?

n



Leg de geslachtsregisters uit Matteüs en Lucas naast elkaar en probeer te
achterhalen waar de verschillen vandaan komen. Is het voor je geloofsleven
belangrijk om geconfronteerd te worden met de kromme stokken die God
gebruikt om recht mee te slaan?


God verdeelt de mensheid in drie categorieën: de Joden, de heidenen en de
Gemeente. Zoek bijbelteksten die hierop van toepassing zijn en vergelijk de
boodschap die God meegeeft.


Stellingen
n





Is iedereen gelijk voor God;
gelovig of ongelovig? Lees in dit
verband ook eens Efeze 2:4-6 en
11,12.

Wat is de betekenis van
‘symbolische getallen’ zoals
144.000? Gaat het over de kerk
en/of over Israël? Geef voor
beide argumenten die je mening
ondersteunen.

n

Hoe beleef je de relatie tussen je
geloof en je gevoel?

Opdracht
n

Handen

God bouwt zijn rijk met wiskundige precisie.
God kiest voor klein (Deut. 7:7-9), het resultaat is groot(s)!




Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

n

In Openbaring worden de twaalf
stammen vergeleken met de twaalf
poorten in de heilige stad Jeruzalem.
Wat zegt dit over de rol van het volk
Israël in het toekomstige rijk van
God? En wat betekent dit voor onze
houding en aandacht die wij in de
kerk hebben naar Israël toe?


God gebruikt edelstenen als
beeldspraak in de Bijbel. Zie Exodus
28:17-20 en Openbaring 21:9-21.
Hoe staat dit in vergelijking met de
persoonlijke verzorging die Petrus
ons leert in 1 Petrus 3:3,4?
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Uitwerking |

Henk Drost

Gods schat
Veel christenen leven als een jojo. De toestand van hun geloof hangt af van hun
gevoel. En dat gaat op en neer. Het ene moment voelen ze zich goed en denken
dat God positief over hen denkt. Het volgende moment zitten ze niet zo lekker
in hun vel en dan denken ze dat God slecht over hen denkt. Hoe denkt God
eigenlijk over ons?

O

nze relatie tot God hangt niet af
van ons gevoel, maar van onze
relatie tot Christus, onze Hogepriester
die onze namen voor God in de hemel
brengt. Geloof je in Christus, dan ziet
God je als een kostbaar kind, een edelsteen. Want wie in Hem gelooft en bij
Hem reiniging zoekt, wordt gewassen,
schoongemaakt en stralend voor Vader
gebracht.
Het twaalftal is Gods volk.
Het is zijn trots, zijn schat, zijn bruid.
Een schitterend twaalftal.

een span breed. Zet er vier rijen stenen
op: de eerste rij wordt gevormd door
een robijn, een topaas en een smaragd;
de tweede rij door een granaat, een
saffier en een aquamarijn; de derde
door een barnsteen, een agaat en
een amethist, en de vierde door een
turkoois, een onyx en een jaspis,
allemaal in gouden kassen gevat. Er
moeten twaalf stenen zijn, zoals er
twaalf namen zijn van Israëls zonen: in
elke steen moet de naam van een van
de twaalf stammen gegraveerd worden,
zoals men zegelstenen snijdt.”(vs.
15-21)

Schoon
Dat God Zijn volk zo (graag) ziet,
maakt Hij al duidelijk in het Oude
Testament. De hogepriester verschijnt
voor God namens het volk. Hij
vertegenwoordigt het volk. En hoe
wil God dan aan Zijn volk denken?
Als aan edelstenen. Je kunt dat lezen
in Exodus 28: “Maak een borsttas
voor de orakelstenen. Deze moet
even vakkundig geweven worden als
de priesterschort, van gouddraad,
blauwpurperen, roodpurperen en
karmozijnrode wol en getwijnd linnen
garen. Dubbelgeslagen moet het
weefsel vierkant zijn, een span lang en

Met het volk op
zijn hart als twaalf
edelstenen
De hogepriester droeg een mantel
over het witte onderkleed dat alle
priesters hadden. Daarover een
soort schouderkleed, een mouwloos
jasje. Daarop was dan weer een
dubbelgeslagen lap gemaakt waarop
twaalf edelstenen schitterden. Op elke
edelsteen stond de naam van een stam

in Israël. Het moet prachtig geweest
zijn om te zien: twaalf schitterende
edelstenen.

We zitten daarboven op
zijn hart vastgesnoerd
Hoe kan dat? Zulke brave broeders
waren de stamvaders niet. De eerste
van het twaalftal was Ruben. Hij heeft
zoiets ergs gedaan dat zijn vader op
het sterfbed bij het zegenen zijn hoofd
afkeert. Hij kan hem niet zien:
Nee, jij zult niet de voornaamste zijn,
want jij hebt je vaders bed beslapen,
je vaders legerstee ontwijd.
Hij (!) – Jakob keert zijn hoofd af – heeft
mijn bed beslapen. (Gen. 49:4)
Ruben had gemeenschap gehad met
de bijvrouw van zijn vader. Dat was
een grove zonde, incest. Maar – op het
hart van de hogepriester is Ruben een
edelsteen, een glanzend sieraad. Hoe
kan dat? Hoe kan het dat God hem zo
anders ziet dan zijn eigen vader?
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Vast
In Exodus 28 gaat het over edelstenen
die niet alleen mooi zijn, maar ook
nooit verloren gaan. Ze zitten namelijk
stevig vastgesnoerd op het hart van
de hogepriester. Lees hiervoor de

verzen 22 – 28. Kettinkjes en snoeren
moesten ervoor zorgen dat de borsttas
met de edelstenen erop niet losraakte.
De hogepriester moest het volk op
zijn hart, dat is in zijn liefde blijven
dragen, ook al waren ze net zo erg

als hun twaalf stamvaders. Aäron, de
hogepriester zal wel eens de neiging
gevoeld hebben die borstlap met
de namen van twaalf stammen af
te rukken. Wat een stel vervelende
mensen, al dat gezeur.

Onze hogepriester
Die hogepriester had eerst – voor hij naar God ging – het offer in
de voorhof gebracht, het offer van vergeving van zonden door het
bloed van het dier. En pas na die verzoening en reiniging ging hij
de tempel in en verscheen voor God met het volk op zijn hart als
twaalf edelstenen, stralend dankzij de vergeving en de verzoening
in het bloed.

Wat de bijbel vertelt over de
hogepriester kun je zien als een foto
van Christus, onze hogepriester die
in de hemel voor God verscheen. Hij
reinigt ons met Zijn bloed. God ziet
ons als kostbare kinderen. En Hij bidt
ook. We zitten daarboven op Zijn hart
vastgesnoerd. Dat is een gedachte
die je als zondig mens vrolijk maakt
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Luther heeft de bijbel vertaald toen hij alleen zat op de Wartburg, een
kasteel in Duitsland. Als hij ermee klaar is, bekijkt hij het resultaat met
Melanchton die het Grieks van de bijbel heel goed kende. Ze maken
correcties. Luther schrijft in een brief aan een vriend: “Philippus (dat
is de voornaam van Melanchton) en ik zijn ervoor gaan zitten om
alles nog wat bij te vijlen, en als God wil zal het een waardig werk
worden. Maar we willen bij dit werk ook een beroep doen op jou om
de juiste uitdrukkingen te vinden. Ik hoop dat je ons aan eenvoudige
woorden kunt helpen; geen ambtelijke taal of kanselarij-jargon, want
dit boek moet door zijn eenvoud begrijpelijk zijn. En om maar direct
te beginnen: zie eens of je voor ons aan het hof of elders de namen en
de kleuren van de edelstenen uit Openbaring 21 te weten kunt komen.
Het zou nog mooier zijn als we ze zelf konden bekijken.”
En zijn vriend zorgt er dan voor dan dat ze een collectie kroonjuwelen
kunnen bekijken om een goede vertaling te maken.

in Christus. Je zit in de hemel vast als
edelsteen ook al denk je dat God nu wel
genoeg van je heeft en je afschrijft. Zo
vaak geprobeerd, zo vaak mislukt, zo
vaak gefaald – het houdt wel een keer
op, nietwaar?

Hij heeft ook
alles in huis om je
schoon te maken
Nee, het houdt niet op. Er is een
hogepriester die ons steeds weer in
Gods gedachten brengt. Je zit aan Zijn
liefde vast. En Hij is het die je begrijpt
als je je meer vuil dan stralend voelt.
Hij weet er alles van. Hij heeft ook alles
in huis om je schoon te maken en je in
Gods glorie te brengen.
Nu wij een hooggeplaatste hogepriester
hebben die de hemel is doorgegaan,

Jezus, de Zoon van God, moeten
we vasthouden aan het geloof dat
we belijden. Want de hogepriester
die wij hebben is er een die met
onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat hij, net als wij, in elk
opzicht op de proef is gesteld, met
dit verschil dat hij niet vervallen
is tot zonde. Laten we dus zonder
schroom naderen tot de troon van
de Genadige, waar we telkens als we

hulp nodig hebben barmhartigheid en
genade vinden.
Geen geloof zonder gevoel. Alsjeblieft
niet. Geloof leeft in gevoel. Maar echt
geloof steunt er niet op. De vaste rots
van mijn behoud is Jezus Christus.

Ds. H. Drost is predikant te Zwijndrecht

Samenvatting
Onze relatie tot God hangt af van de relatie tot Christus, onze
Hogepriester. Waren de 12 stamvaders zulke brave broeders? Welnee,
net zomin als wij. Heeft God nou nooit eens genoeg van ons,
mislukkelingen die we zijn? Maar Christus weet er alles van, Hij maakt
ons schoon. Hij is onze hogepriester, die ons gereinigd heeft met
zijn bloed en daarom zitten we op Gods hart vastgesnoerd. Zoals de
hogepriester twaalf edelstenen op zijn borst droeg met de naam van de
stammen in Israël, zo ziet God ons als kostbare edelstenen.

De Naam
O grote Schepper van de taal,
verwonder ons toch allemaal
dat U in goedheid en geduld
Uw lieve Naam ons hebt onthuld.
De Naam die uitgeschreven is
in Israëls geschiedenis
en letterlijk Uw wezen spelt,
is tot een zegen ons vermeld.
Geef dat ons spreken zuiver is,
vrijmoedig, een getuigenis,
waardoor ook anderen Uw Naam
met eerbied noemen en verstaan.
Uw Naam zal eenmaal wereldwijd
de grens doorbreken van de tijd
en oeverloos in Uw domein
in ieder woord geschreven zijn.
Hans Mouthaan, uit: ‘Naam die oplicht in
de nacht’, Mozaïek, Zoetermeer, 2004
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Interview | Riet Steenbergen-Busstra

Bijbel
in glas en prent

Dit keer geen portretfoto bij het interview, hoewel… gebruik makend van een
technisch hulpmiddel, een handig audiotoursysteem, krijg je luid en duidelijk
informatie over wat je ziet, nog voordat je een vraag hebt kunnen stellen. Het
voordeel van zo’n gesprekspartner is dat hij, zonder moe of geïrriteerd te raken
wel vier of vijf keer heel geduldig hetzelfde verhaal vertelt, zodat je alles wat hij
zegt goed in je op kunt nemen en kunt verifiëren.

Vijfhonderd jaar geleden verscheen Erasmus’ Novum Instrumentum, de eerste gedrukte
Griekse editie van het Nieuwe Testament. De betekenis hiervan is enorm geweest en
vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling.

O

m dit te herdenken werd een
unieke expositie van historische
prentbijbels ingericht onder de titel:
Het Woord Verbeeld, de Bijbel in glas en
prent die je van 9 april t/m 31 oktober
kunt bezoeken. De plaats van deze
tentoonstelling, de Sint Janskerk in
Gouda, is beroemd om de Goudse
Glazen. Dit zijn 72 gebrandschilderde
ramen uit de 16e en de 17e eeuw
voornamelijk met Bijbelse voorstellingen en thema’s. Zij vormen als het
ware een ‘bijbel in glas’.

Gouda
De Gouwenaars kunnen terecht trots
zijn op hun stad: de markt met in het
midden het stadhuis met rood-witte

luiken, straatjes en steegjes, grachten
en bruggen. Allemaal de moeite waard.
Een stad die indruk maakt, meer dan de
Sint Jan zelf. Hoewel het de langste
kerk van Nederland is (123 meter) en de
wereldberoemde Goudse glazen in zijn
bezit heeft, aan de buitenkant is het een
nogal grauw gebouw. Des te verrassender als je de kerk binnenstapt!

Beeldtraditie
De kerk is zo groot en de glazen zijn zo
overweldigend, dat de in vitrines
opgestelde prentbijbels een beetje in
het niet vallen. Bovendien, een boek is
niet zo spectaculair, het is een veel
algemener artikel dan een glas-in-loodraam, waar je blik automatisch naar toe

getrokken wordt. Toch, via het geschreven woord worden veel meer mensen
bereikt met het evangelie. Boek en
raam samen geven denk ik wel een
complete kijk op de beeldtraditie van de
bijbel. Je moet niet vergeten, aldus mijn
gids, dat in de 16e en 17e eeuw er in
een kerkgebouw als de Sint Jan niet de
ingetogen en sacrale sfeer van nu
heerste. Tot de Reformatie stonden er
verspreid door de kerk minstens
vijfenveertig altaren t.b.v. de Goudse
gilden en/of gewijd aan heiligen. Een
en ander bracht een hoop volk op de
been, dat ongetwijfeld ook onder de
indruk van de glazen en de bijbehorende verhalen zal zijn geweest.
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De glazen bevatten afbeeldingen uit
vooral de bijbelse en vaderlandse
geschiedenis, een deel gemaakt tussen
1555 en 1572, voordat de Sint Jan een
protestante kerk werd. Een kleine kapel
uit 1934 bevat zeven kleine gebrandschilderde ramen afkomstig van de kerk
van het Regulierenconvent van Stein bij
Haastrecht waar Erasmus zijn priesteropleiding ontving. De glazen in de
kooromgang vertellen over het leven
van Johannes de Doper, de schutspatroon van Gouda.

Goed kijken
Ook in die tijd waren gebrandschilderde ramen een kostbare aangelegenheid.
Ze werden gesponsord door wereldlijke

en geestelijke machthebbers, die
daarmee aan het volk toonden hoe
goed, machtig en vroom zij waren.

Jona stapt volkomen
ontspannen uit de
bek van de vis
De schenker van een relatief klein glas,
het Gilde van de visverkopers uit
Gouda, heeft als afbeelding gekozen
voor ‘Jona en de walvis’, het gaat om de
tekst: ‘En de Here sprak tot de vis en
deze spuwde Jona uit op het droge’. De
audiogids roept op goed te kijken, want

wat je ziet is dat Jona volkomen
ontspannen uit de bek van de vis stapt.
De prent die bij het verhaal van Jona
wordt tentoongesteld is veel spectaculairder qua afbeelding: hier wordt Jona
in de zee gegooid waar de vis hem
opwacht. Maar deze prent is ook van
een heel andere orde dan het gekleurde
glas-in-loodraam. Beide afbeeldingen
naast elkaar op de folder van de
tentoonstelling geven een goed beeld
van de verscheidenheid die de tentoonstelling biedt.

Details
Een voorbeeld van een zeer complex
glas is de schenking van hertogin
Margaretha van Parma, landvoogdes
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Orgelspel
van de Nederlanden, halfzus van Philips
II. In het onderste, het zogenaamde
schenkersdeel van het raam, zie je
haarzelf geknield voor haar bidtafel.

een complete kijk
op de beeldtraditie
van de bijbel
Achter haar staat haar beschermheilige
Margaretha van Antiochië, martelares
uit de 4e eeuw, die door middel van een
kruisbeeld een monster bedwingt. Dit
monster stelt de draak van de protestantse ketterij voor, weet mijn gids te
vertellen. Daarboven, in het middendeel, zie je de voetwassing uit Johannes
13: 6-15 met als middelpunt de hand
van Jezus en de voet van Petrus. Op de

Er is zo veel te zien dat veel van de details, soms heel grappige, me
zouden zijn ontgaan zonder de uitgebreide verhalen van mijn metgezel.
Hij attendeert bijvoorbeeld op de kleding van de afgebeelde personen:
een Romeinse tuniek staat onbevangen naast een Spaanse pofbroek voor
een middeleeuws grachtenpand naar Jezus te luisteren.
Terwijl ik van het ene raam naar het andere loop komt via mijn oordopjes
gewijde orgelmuziek van het hoofdorgel van deze kerk bij mij binnen;
een sfeervolle onderbreking van alle informatie die ik toegediend krijg.

achtergrond voorstellingen uit het
Oude Testament, de exodus van het
volk Israël uit Egypte. Het bovengedeelte van het glas verbeeldt het offer van
Elia op de Karmel. In de top zie je God
de Vader, engelen die op bazuinen
blazen en Satan, die geketend neerstort.De centrale gedachte in dit raam
zou volgens mijn informant zijn: ‘Wie is
de ware God? In het OT werkt Hij met
wonderen, in het NT hoef je Hem
alleen maar na te volgen’. Zo’n opmer-

king doet je nogmaals het hele tafereel
beschouwen, nogmaals de tekst
beluisteren en nogmaals je gedachten
er over laten gaan. Je raakt niet uitgekeken!
Ook hier weer liggen in de vitrine voor
het raam enkele prentbijbels opengeslagen bij een bijbelgedeelte dat in het
glas te zien is: het offer van Elia.
Ook na 31 oktober zijn de Goudse
glazen te bewonderen. Doen!

Vacature
Ben jij helemaal in je element op Facebook en Twitter en is het up-to-date houden van een website echt jouw ding?
Heb je zin om je tanden te zetten in het bedenken en uitvoeren van creatieve, maar ook haalbare communicatiemiddelen?
Lijkt het je fantastisch om met jouw kennis te helpen om het Steunpunt Bijbelstudie nog beter op de kaart te zetten?
Beschik je over een vlotte pen en heb je ervaring met het schrijven van persberichten?
Tenslotte, wil jij jouw talenten op het gebied van PR, communicatie en vooral social media inzetten en verder
ontwikkelen binnen een organisatie die zich bezig houdt met het uitgeven van bijbelstudiemateriaal?
Dan is dit voor jou een interessante uitdaging!

Vrijwilliger PR, Communicatie en sociale media
Neem contact met ons op voor een leuke en uitdagende rol binnen onze organisatie.
redactie@bijbelstudiebond.nl
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Truus

Stamboom
Een neef zocht een hobby en besloot ons voorgeslacht op te sporen. De familie
volgde de speurtocht met gemengde gevoelens. De optimisten hoopten op
een koning, een beroemde componist of een geniale wetenschapper met een
Nobelprijs. Daar kun je lekker, in alle bescheidenheid natuurlijk, sociaal mee
pronken op feesten en partijen. Dat leek ons wel wat.
Een nicht, die uitsluitend detectiveboeken las, voorspelde somber, dat er ook
een kans was dat hij op een witteboordencrimineel zou stuiten. Of op een
zeerovershoofdman met moordzuchtige
mannen en een slaveneiland. De familie
besloot laconiek om van hem dan -naar
grachtengordelvoorbeeld- een ontdekkingsreiziger te maken. Probleem opgelost, eer gered.

Kijk hoe overvloedig
Gods liefde is
De neef had gebruik gemaakt van de
doopregisters in ons land. De gedoopte
voorouders voelden vertrouwd. In de
rij namen zagen we een priester staan.
Wanneer is het celibaat eigenlijk ingevoerd, vroegen we ons verwonderd af.
Halverwege stond ook een onderwijzer met een zoon die analfabeet was.
Raadselachtig gegeven. Was de vader

geen groot pedagoog geweest? Boeiende
dingen, zo’n stamboom. Ergens bovenaan zagen we een Franse asielzoeker uit
de tijd van Guido de Brès. Tjonge. We
stammen af van een onvervalste Hugenoot. Dat wordt voortaan Frankrijk als
vakantieland. Als we zeggen dat we een
beetje familie zijn krijgen we misschien
korting in het restaurant.
Hier was eeuwen familiegeschiedenis
gevangen op een velletje papier.
’s Zondags in de kerk, als de wet wordt
voorgelezen, moet ik aan ze denken:
“…maar als ze Mij liefhebben en doen wat
Ik gebied, bewijs Ik hun mijn liefde tot in
het duizendste geslacht”. Kijk hoe overvloedig Gods liefde is! Geloofsopvoeding
is dus van levensbelang, want Gods
reddingsplan werkt ook via de geslachten. De geslachtsregisters zijn daarom
doelbewust genoteerd. Van onze Heiland
staan zelfs twee stambomen in de bijbel.
We komen allemaal ergens vandaan en
zijn ergens naar op weg. Want ergens

Truus van der Laan-Barnhard uit
Veenendaal is huisvrouw en moeder
van vier volwassen kinderen en oma
van zes kleinkinderen. Ze schrijft al
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

in de toekomst gaan al de gelovigen als
één grote familie samenwonen. Openbaringen spreekt van de heilige stad met
de twaalf poorten, die neerdaalt uit de
hemel. Op de poorten staan de twaalf
namen van de stammen van Israël. Het
zijn stamboompoorten. En God zal daar
eeuwig bij ons wonen.
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Het verleden actueel |

Joke Heijs

De tweede Exodus
Al eind 19e eeuw emigreerden groepen Russische Joden naar Palestina om te
ontkomen aan de vervolgingen; de zogenoemde pogroms. De Joden werden
beschuldigd de tsaar te hebben vermoord. Tussen 1880 en 1920 vluchtten velen
naar Amerika of verder Europa in, maar ook naar Palestina, wat toen nog een arme
provincie van Turkije was.

M

en kocht daar grond van
grootgrondbezitters. Andere
Oost-Europese Joden volgden, in totaal
zo’n 45.000. Ook elders in Europa
werden Joden door antisemitisme
bedreigd. In Frankrijk werd een joodse
legerofficier, Dreyfuss, onterecht, (zijn
Jood-zijn speelde daarbij een rol)
als spion veroordeeld. In Duitsland
werden de Joden sociaal en juridisch
achtergesteld. De afkeer van Joden
werd nog eens versterkt door de
zogenaamde protocollen van de wijzen

van Sion, een fictief verslag van een
vergadering in Bazel waaruit bleek
dat Joden op zoek waren naar de
wereldheerschappij. Het bleek later een
vervalsing, maar het tekent de emoties
van die tijd.

Nationalisme
De Oostenrijkse journalist Theodor
Herzl, die het proces van Dreyfuss
bijwoonde, schreef naar aanleiding
daarvan zijn boek ‘Der Judenstaat’. Zijn
klacht was dat Joden nergens geaccep-

teerd werden, hoezeer ze ook hun best
deden. De eigen historische staat voor
Joden moest worden hersteld. Joden
zijn één land, één volk; ze horen bijeen
evenals andere volken. Dit nationalisme
was algemeen in zijn tijd. Uit Herzls gedachtegoed kwam het zionisme voort.
Het ging Herzl niet om het land Palestina en om godsdienstige motieven, het
mocht ook Oeganda zijn of Argentinië
of Guyana.
Later besloot het zevende Zionistische
Congres van 1905 om religieuze rede-
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nen definitief te kiezen voor Palestina
als plek voor een Joodse staat. Palestina, werd het ‘land der vaderen’ genoemd en ‘ons onvergetelijk historisch
thuisland...’. Niet elke Jood was zionist.

het tekent de
emoties van die tijd

Dat de Joden in Israel een staat hebben kunnen stichten verheugt heel
veel christenen. Maar over de basis ervan zijn ze verdeeld. Er zijn er die
stellen dat het land Israel is gegeven tot een “altoos durende erfenis”
en dat er een bijbelse belofte is. De stichting Christenen voor Israel kent
de actie Breng de Joden thuis. Maar hoe je vanuit de Romeinenbrief naar
Israel kijkt maakt een groot verschil.

Orthodoxe joden dachten pas weer in
Israel te moeten gaan wonen als de
Messias was gekomen. Ook waren er
Christenen die vonden dat de tweede
komst van Jezus alleen kon plaatsvinden als de Joden zich weer in Palestina
zouden hebben gevestigd. Rond 1900
was 12% van de inwoners van Palestina
Joods. Ze leefden in kleine gebieden
van de opbrengst van het land en wat
ze zelf verder opbouwden. De term kibboets komt uit deze tijd. Het leven was
niet gemakkelijk, de Arabieren toonden
zich steeds vijandelijker.

zelfde verklaring aan de Arabieren onafhankelijkheid werd toegezegd. Na de
oorlog kregen de Engelsen inderdaad
zeggenschap (een mandaat) in Palestina, met de bedoeling dat dat maar
voor een paar jaar zou zijn. Het duurde
uiteindelijk tot 1948. De jaren tussen de
twee wereldoorlogen kenmerkten zich
door een verdeel-en -heerspolitiek, vijandelijkheden, moordpartijen, conflicten, boycotacties, verdediging, illegale
immigratiegolven. Het kwam zelfs tot
de oprichting van een eigen zelfverdedigingsleger, de Haganah. Vooral nadat
Hitler in Duitsland aan de macht kwam
groeide het aantal immigranten. De
regering beperkte immigratie steeds
meer.

Haganah

Exodus 1947

Tijdens de eerste wereldoorlog, in
1917, voerde een engelse minister,
Lord Balfour, al geheim vredesoverleg
over Palestina. Turkije had zich bij de
oorlogsverliezers gevoegd en werd
verdeeld. Hij schreef aan de zionisten
‘Zijne Majesteits Regering staat positief
tegenover de vestiging in Palestina van
een nationaal tehuis voor het joodse
volk’. Dat is wat anders dan een eigen
staat. Die zinsnede is heel belangrijk
gebleken, maar heeft ook voor veel
ellende gezorgd, vooral omdat in die-

Na de tweede wereldoorlog was de situatie weer veranderd. Miljoenen Joden
waren omgekomen en voor degenen
die de concentratie kampen overleefd
hadden was geen plaats meer in veel
landen. De Britse regering probeerde
het aantal immigranten weer te beperken. Velen van hen kwamen in kampen
op Cyprus terecht. Berucht is de tocht
van het schip Exodus 1947. 4500 immigranten voeren vanaf een Franse
haven naar Haifa in Israel, waar ze pas
na een hevig gevecht binnen mochten,

maar op andere schepen werden teruggestuurd naar Hamburg in Duitsland
en daar met geweld opgesloten in …
kampen.

de zeggenschap van
de Engelsen zou voor
een paar jaar zijn
Tenslotte liet de Engelse regering in
1947 de pas opgerichte Verenigde Naties beslissen over de verdeling van het
gebied, waarbij Jeruzalem en Bethlehem onder internationaal toezicht
bleven. Israel ging met het voorstel
akkoord, de Palestijnen niet. Zij wilden
Jeruzalem bij hun grondgebied. In een
burgeroorlog probeerde Israel zoveel
mogelijk land te verwerven. Veel Arabieren vluchtten, daartoe opgeroepen
door hun leiders. Op 15 mei 1948 werd
de staat Israel uitgeroepen, 40 % van
alle Joden zou er inmiddels wonen.
Ondanks talrijke oorlogen en crises
bestaat ze nog steeds.

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd
en woont in Zwolle
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Verbeelding verwoord | Ludie Gootjes

Giotto, Intocht in Jeruzalem
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Koning van een volk
G

iotto schilderde voor de Arenakapel in Padua in 1305-06 een serie schilderijen
over het leven van Jezus, waaronder dit fresco. Hij deed dit op een nieuwe
manier: de personen zijn echte mensen met emoties en ze verrichten persoonlijke
handelingen. Zo klimmen er mensen in bomen om palmtakken te plukken. Een
vrouw trekt net haar overkleed uit over haar hoofd. Je ziet op de gezichten van de
apostelen dat ze enigszins gespannen kijken naar de menigte die uit de stad hen
tegemoet komt. Tussen hen in zie je nog net de kop van het kleine ezelsveulen. Het
gezicht van Jezus is rustig en vriendelijk. Hij begroet de menigte met het gebaar
van Vrede. De mensen uit Jeruzalem kijken allemaal naar Jezus. Verwachtingsvol.
In de bijbel staan prachtige stukken om te lezen bij dit schilderij:
1 Koningen 1: 38- 41 Salomo reed op de ezel van koning David. Zo brachten ze hem
naar de Gichon-bron. De priester Sadok had een kruikje olie meegenomen uit de
heilige tent. Hij goot de olie over Salomo’s hoofd. Zo maakte hij Salomo officieel
koning. Er werd op de trompet geblazen en iedereen riep: Leve koning Salomo!
Daarna ging iedereen met koning Salomo mee naar de stad. Ze speelden op fluiten
en zongen en juichten van blijdschap. De grond schudde ervan.
Zacharia 9:9 Dit zegt de Heer: Op de berg Sion moet iedereen juichen! In
Jeruzalem moet iedereen vrolijk zijn! Want jullie koning komt eraan. Hij is
rechtvaardig en overwint zijn vijanden. Hij is vriendelijk en rijdt op een ezel, op een
jonge ezel.
Mattheus 21:4-10 Dat moest zo gebeuren want een van de profeten heeft gezegd:
Luister Inwoners van Jeruzalem! Jullie koning komt eraan. Hij is vriendelijk. Hij
rijdt op een ezelin en haar jong.
Alle eer aan God!
Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle en is naast beeldend kunstenaar Master of
Education in Arts
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Platina | Frits Tromp

Jongeling Rinn
Voor de jongelingsvereniging maakte Dré Rinn in
oktober 1946 zijn eerste inleiding over Johannes’
getuigenis aangaande Jezus. Tien jaar later volgde
Rinn’s eerste inleiding voor de mannenvereniging
met als titel “Gebedsgenezing en magnetisme of
genezing door handoplegging”.

M

et plezier is Rinn al die jaren
lid geweest van dezelfde
mannenvereniging. Net als veel van
zijn generatiegenoten was de Zeeuw
lid van verschillende verenigingen
en organisaties, zoals het GPV, het
GMV en de bijbelstudieverenigingen.

met de hand
geschreven in
een schriftje
Het aantal inleidingen dat hij in
al die jaren heeft gemaakt, staat
op meer dan vijftig. Nog steeds
heeft hij zijn inleidingen liggen –
voordrachten die hij met de hand
heeft geschreven in een schriftje of
los tot bewerkt via typemachine en
via de computer.

Dit is het vijfde artikel in
WegWijs70. Uiteraard mag u
meedenken met de volgende
onderwerpen. U kunt me
bereiken via mijn mailadres
f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

Jarenlang is hij penningmeester geweest van de mannenvereniging. Als
bestuur hadden de mannenbroeders
jaren geleden besloten om nog een
mannenvereniging (“Timotheus”) op te
richten. Deze vereniging was bedoeld
om tot je veertigste verjaardag lid te
blijven en dan over te stappen naar de
‘oude’ mannenvereniging. Maar dat
liep op niets uit: er werden te weinig
jongere personen lid en de veertigers
stapten over. Na 62 jaar lidmaatschap
heeft Dré bedankt als lid van de mannenvereniging. De leeftijd speelt een
rol, plus zijn gehoorprobleem: eenzijdig
plotsdoof en de andere zijde met een
gehoorapparaat. Dit is een persoonlijke beslissing; want het is zo, dat
hoe groter de groep is, hoe moeilijker
het is elkaar te verstaan. Wel wordt er
gezegd dat we een betere bespreking
hebben met bijvoorbeeld negen man
op de mannenvereniging, dan met een
grotere groep mannen en vrouwen –
waarbij het dan om het aantal gaat.
In 1985 verscheen “Er staat geschreven… er is geschied”, ter gelegenheid
van het veertigjarig bestaan van de
Bond. Wanneer Rinn dit boek voor zich

70
Dré Rinn werd geboren in 1930;
als 12-jarige werd hij lid van de
knapenvereniging “Samuel”,
vier jaar later stapte hij over
naar de jongelingsvereniging
“Ora et Labora”. Na zijn
huwelijk in 1954, werd Rinn lid
van “Onderzoekt de Schriften”,
waar hij 13 april van dit jaar een
inleiding hield met als titel: “De
wereld van gisteren, vandaag,
morgen en dan… hemelverlangen of Godsverlangen?!”

ziet, herinnert hij hoe hij en zijn vrouw
vele jaren (tot 1995) de ledenadministratie voor de mannenbond hebben
gedaan, voordat drukkerij Scholma
Druk te Groningen dit zelf helemaal
overnam. Als waardering kreeg Rinn in
1995 de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
62 jaar, vrijwel de gehele periode van
de Bijbelstudiebond; een schat aan ervaringen en verhalen. Lang niet alles is
in deze Platina genoemd – laat het een
uitnodiging zijn om de verhalen aan
elkaar, tijdens verschillende gelegenheden, door te vertellen.

Jacko Holtland |

Al wat ademt

12 stammen, één volk;
1 stam, alle volken
Op YouTube kun je filmpjes zien van een leeuw die
een buffel doodt. De buffel is met zijn enorme hoorns
sterk en gevaarlijk. Ook voor een leeuw. Als de slag is
geslagen is de leeuw een en al rust. Dat is opvallend.
Je zou verwachten dat de adrenaline hem nog onrustig
en gespannen zou laten zijn. Heel majesteitelijk vlijt
hij zich neer, kijkt rustig rond. De prooi naast hem.

V

ader Jacob geeft dat als zegen voor
de toekomst mee, aan Juda.
“Sterk als een jonge leeuw ben jij
Je verovert je prooi mijn zoon,
en keert naar je leger terug…
Vol majesteit vlijt hij zich neer”
Juda is niet de lieveling van vader Jacob.
Dat was eerder Jozef, of Benjamin. Gods
keus valt niet samen met onze voorkeuren. De belangrijkste zegen is voor Juda.
In die zegen wijst God Juda als beloftedrager aan. Aan Abraham belooft de
Here: uit jou zullen koningen voortkomen en je zult een zegen zijn voor alle
volken. Deze belofte wordt verder

gedragen door Juda. Uit Juda is David.
Via Abraham, naar Juda, naar David.
En wat is het eerste vers van het Nieuwe
Testament? Matteüs 1 vers 1.
“Overzicht van de afstamming van Jezus
Christus, zoon van… David, zoon van…
Abraham!”

je zult een zegen zijn
voor alle volken
De leeuw van Juda is Christus. Openbaring 5 vers 5: “Wees niet verdrietig. Want

Juda, jou zullen je broers bejubelen…
Sterk als een jonge leeuw ben jij,
je verovert je prooi, mijn zoon,
en keert naar je leger terug…
vol majesteit vlijt hij zich neerwie zou hem durven wekken?
(Gen. 49: 8,9)

de leeuw uit de stam Juda, de telg van
David, heeft de overwinning behaald”.
Hij heeft zijn prooi veroverd en is
teruggekeerd naar zijn leger. Vol
majesteit heeft Hij zich gevlijd aan de
rechterhand van God. Alle stammen, ja
alle volken zullen Hem loven.
1 stam, alle volken! Door die ene Leeuw
van Juda.

Ds. J. Holtland is predikant te
Veenendaal-Oost
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Boeken
Tonnis Groenveld, Riet Steenbergen-Busstra en Toos Slot-van der Woerd

E

en boek over de stam Efraïm. Wat
kun je daar mee? Meer dan je op
het eerste gezicht misschien denkt. De
schrijver, Nederlands Gereformeerd
emerituspredikant, is er goed in om
met verrassende inzichten te komen.
Dat doet hij ook in dit boek. Waarom
heeft hij het geschreven? Omdat een
bijbelstudie over de stam Efraïm de
moeite waard is, maar ook om zo een
bijdrage te leveren aan de bezinning op
de verhouding kerk - Israel; en dat op
een verrassende manier.

Efraïm en Juda
Efraïm had eeuwenlang een leidende
rol onder de 12 stammen van Israël, het
kreeg het eerstgeboorterecht in plaats
van Ruben. Opvallend, omdat Efraïm
niet eens een van de zonen van Jakob
was, maar de zoon van Jozef, en nog
wel de tweede zoon (Manasse was zijn
broer). Een patroon dat je vaak in de
bijbel ziet: God ‘passeert’ de oudere
broer ten gunste van een jongere, denk
aan Kaïn en Abel en Esau en Jakob. In
de tijd van David moest Efraïm zijn
leidende rol afstaan aan de stam Juda.
Psalm 78 gaat erover. Dat blijkt niet
van harte te gaan, en het verzet tegen
Rehabeam, de zoon van Salomo, wordt
aangevoerd door Jerobeam uit Efraïm,

die ook koning wordt. Efraïm is weer
aan de macht, maar dan wel ongehoorzaam aan de Heer (de dienst van de
gouden kalveren).

Drs. H. de Jong Efraïm – Gods eerste liefde

Efraïm

Het Israëldebat wordt nog wel eens ontsierd door bijdragen die te vooringenomen en te sterk emotioneel zijn en
weinig weg hebben van een echt gesprek. Drs. Henk de
Jong heeft een boek geschreven dat duidelijk niet aan die
manco’s lijdt. Hij benadert het thema vanuit het Oude
Testament en is daarbij gestuit op wat de Bijbel over een
van de stammen van het oude volk Israël, te weten de
stam Efraïm, vertelt. De aldus gekozen benadering ligt
niet voor de hand en vraagt een geduldige aandacht voor
wat hij te berde wil brengen. Zich verdiepend in de geschiedenis van het oude Israël is hij verrassende dingen
tegengekomen, verrassend juist ook in verband met het
gesprek over Israël.

Drs. H. de Jong
Efraïm – Gods
eerste liefde

dat door naar
Een Bijbelstudie
christenen die
zich vaak aan
antisemitisme
schuldig hebben gemaakt.
In Jesaja 11
lezen we een profetie over vrede en
recht die Jezus zal brengen. En dan gaat
het ook over verzoening van Efraïm
en Juda, vers 13: "Efraïm is niet meer
afgunstig op Juda, Juda is Efraïm niet
meer vijandig."

Drs. H. de Jong is emeritus predikant van de Nederlands
Gereformeerde Kerken en woont in Bilthoven. Eerder
verscheen van hem onder meer Geloven bij nacht en ontij,
Vergeving – de kern van het christelijk geloof, Eén Bijbel, twee
Testamenten en De overste van deze wereld.
De Theologische Universiteit van Apeldoorn heeft een
naar hem genoemde Henk de Jong-leerstoel.

isbn 9789051945324 | nur 707

Israel en de volken

9 789051 945324

De Jong trekt de lijn door van de oudere
broer die een stap terug moet doen
ten gunste van de jongere: dat geldt
ook voor Israël en de kerk. Niet dat
Israël vervangen wordt door de kerk: de
kerk is immers uit Joden en heidenen!
(Hoewel je ook wel van vervanging kunt
spreken, zie Mat.21:43). Zoals onder de
Joden in de tijd van Jezus ook een ‘rest’
van Efraïm was. "Israël is gesnoeid en
in zijn ‘rest’ uitgegroeid tot kerk van
Joden en niet-Joden" (pag. 132). De Jong
ziet dat patroon ook verder in de geschiedenis: de Rooms-Katholieke Kerk
en de protestantse kerken, maar ook de
verschuiving van het zwaartepunt van
de kerk van het westen naar de derde
wereld. Een boeiend gezichtspunt, waarin je inderdaad allerlei parallellen kunt
zien. Bijvoorbeeld Efraïm dat Juda benijdde, Juda dat Efraïm benauwde. Trek

De Jong – Efraïm 22.indd 1-3

01-02-16 14:44

De Jong wijst alle antisemitisme radicaal
af, maar verzet zich ook tegen 'verwolliging' die verschillen tussen Joden
en christenen uitwist (pag. 109). De
waardering en kritiek die er in de bijbel is
op Efraïm kan ons helpen in het gesprek
met Israel, met waardering en kritiek.
De slotconclusie van het boek is: "Voor
wie Jezus Christus werkelijk als Gods
Zoon belijdt, vallen alle stukjes van de
puzzel Israel op hun plaats."(TG)

Drs. H. de Jong, Efraïm - Gods eerste liefde, Van Wijnen, Franeker, 2016,
ISBN 9789051945324 128 pag., € 14,50

Aan tafel bijbel

E

en prachtige uitgave deze
Aan tafel Bijbel! Een echte
gezinsbijbel. Door de mooie
vormgeving krijg je zin om er in te
lezen. In de meeste kinderbijbels wordt
de bijbel in zijn geheel behandeld,
gericht op hun leeftijd. In deze editie

worden de verhalen
gebracht onder
verschillende
thema’s. Hierdoor
hoef je niet beslist
van kaft tot kaft
te lezen, maar

kun je ook per keer
iets uitkiezen. De
thema’s: aan tafel (bv
over Manna uit de
hemel), volg Mij (bv
het bouwen van de
ark), krachtpatsers
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(bv Simson), een stukje hemel op
aarde (bv het Paradijs) en een nieuw
begin (bv de verloren zoon) worden
belicht vanuit één persoon. Door
deze opzet is er geen chronologische
volgorde, maar dat heeft mij niet
gestoord. Kinderen in deze leeftijd
leren met deze bijbel op een goede
manier de verhalen kennen. De
verbanden leggen tussen de verhalen
leren ze wel als ze ouder zijn.
Mooi vind ik ook dat na ieder verhaal
een bladzijde volgt met “aan de slag”.
Hier staat steeds waar het verhaal in de

bijbel terug te vinden is. Dat vind ik erg
belangrijk. Er staan punten om over na
te denken, om op te zoeken op internet,
om te doen enzovoort. Hierdoor blijft
het niet alleen bij (voor)lezen! Door
deze praktische insteek kan er gemakkelijk een gesprek op gang komen. Deze
kinderbijbel kan zeker bijdragen aan de
geloofsopvoeding op jonge leeftijd. Het

boek ziet er verzorgd uit. De illustraties
zijn mooi en aansprekend. Het zou mooi
zijn als deze kinderbijbel veel gebruikt
gaat worden. Dan kan het meehelpen
je kind te begeleiden naar de weg die
uiteindelijk leidt naar de tafel, het heilig
avondmaal.(TSW)

Willemijn de Weerd, Aan tafel Bijbel, aan de slag met 25 bijbelverhalen, 2015,
Ark Media, Amsterdam, ISBN 978 90 33832 85 7, 141 pag., € 22,50

Liefde voor Israël

N

a zijn boek: Israëlvisies in
beweging (die ik overigens
niet heb gelezen), verscheen nu
deze uitgave, enigszins in reactie/
aanvulling hierop.
Wennend aan de schrijfstijl, met als
voorbeeld: Na de oorlog zijn de binnen
de veelkleurige beweging van het millennialisme of chiliasme aanwezige en
onderling verschillende theorieën over
het duizendjarige rijk minder populair
geworden bij hen die de gedachte verdedigen dat Israël of het joodse volk een
uitzonderlijke geestelijke en nationale
toekomst tegemoet gaat, (pag. 28)
merk ik dat de auteur veel studie en
onderzoek heeft gedaan om tot het
uitgeven van dit boek te komen. Dit
past bij zijn achtergrond als theoloog, legerofficier, journalist, docent,
lector en predikant. Doordat er zo
veel studie is gedaan, zijn er veel
verwijzingen opgenomen (onderaan
de bladzijden), naar andere boeken,
maar ook vaak naar bijbelteksten.
Tevens is een bibliografie en register
opgenomen (pag. 199-206).

Doel van het boek is
denk ik een verantwoorde Israëlvisie te
ontwikkelen op grond
van wat de Bijbel
erover zegt. Dit is het
centrale thema. Doel
is ook het gesprek op
gang te brengen/houden over onze visie
op Israël. De vraag
is: Is Israël het volk
van God, en heeft het
een speciale plaats,
of is het NU een volk als alle volken?
Volgens Paas is het nu een volk als
alle volken, die we moeten liefhebben zoals we al onze naasten moeten
liefhebben.
Het boek begint met een verhandeling over Israël en liefde. Daarna gaat
het breedvoerig over standpunten van

Luther t.a.v. Israël.
Het Judaïsme, Jodenhaat, antisemitisme
komen uitgebreid aan
de orde. Als je daarna
(H 6 en 7) meegenomen wordt en de
lijnen van het genadeverbond uiteengezet
worden, is dat erg
mooi om te lezen.
Tenslotte wordt de
conclusie getrokken:
Gods beloften van
genade aan Israël zijn niet ingetrokken.
Ze zijn alleen verbreed of uitgebreid
naar alle volken en dat blijft zo tot aan
de Wederkomst. (blz. 188 en 189)
Een boek voor bijbelkenners. Of hen
die dit willen worden! (TSW)

Steven Paas, Liefde voor Israël nader bekeken, Voor het Evangelie zijn alle volken gelijk, 2015, Brevier, Kampen, ISBN 978 94 91583-72-8, 207 pag., € 18,50
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De lotgevallen van de familie Jakobz

A

ls je over het gezin
van aartsvader
Jakob nadenkt, zul je
daar noodzakelijkerwijs
ook de moeders Lea en
Rachel tegenkomen.
Vanaf Genesis 29 gaat het
uitgebreid over het wel
en wee van dit groeiende
gezin; in het bijzonder hoe
het deze zusjes vergaan is.
Opvallend is dat rond
het hele gedoe (want dat
was het) Jakob zelf nauwelijks in beeld
is. Had hij het te druk met werk, het
verwerven van rijkdom, had hij het niet
meer in de hand of lag het aan zijn
slappe karakter en vond hij het allemaal
wel best zo?
Lea, de niet-beminde, die Jakob door
bedrog van Laban was opgedrongen en

Rachel, waar hij verliefd
op was, hadden het er
maar druk mee: kinderen
baren, zelf of via een slavin, tegen elkaar opbieden
wat dat betreft, jaloezie,
geloof en afgodendienst,
omgaan met van huis uit
meegekregen leugen en
bedrog. Aan de hand van
dertien momenten in het
leven van beide vrouwen
krijg je iets mee van de
sfeer waarin de 12 aartsvaders opgroeiden. En die was meestal niet best, maar

wel tekenend voor het leven van de in
zonde gevallen mensheid. Dat God met
dit gezin verder wilde, juist via hen tot
de verlossing van de mensheid wilde
komen! Wat een wonderlijke wegen gaat
onze God soms, toen en nu nog steeds.
Wie het nogal bevindelijke en de vele
letterlijke citaten van Calvijn, Mattieu
Henry en diverse predikanten voor lief
neemt, heeft hier een prima bijbelstudie
aan over een verrassend onderwerp.
(RSB)

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree, Lea & Rachel volgen, Bijbelstudies voor
vrouwen, deel 4,2015, De Banier, Apeldoorn 2015, ISBN 978 94 6278
1948, 93 pag., € 8,95

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt
voor persoonlijke studie

www enzo

www.steunpuntbijbelstudie.nl/wat-biedenwij/open-ontdekkend-bijbellezen
Open|Ontdekkend Bijbellezen via de website van de
Bijbelstudiebond, een speciaal voor jongeren ontwikkelde
website waar ze de diepte in kunnen gaan. Hierover praten
en toe te passen in hun leven. Speciaal voor groepen om
elkaar te stimuleren! Een inspiratiebron.

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Huib Noordzij |

En zó voort

Schokkende uitspraken
In de aanloop naar de herdenking van 500 jaar Reformatie - in 2017 - krijgen
uitspraken van Luther over de joden aandacht in de media. Want wat Luther
over de joden heeft gezegd is niet mis. Vooral na de moord op zes miljoen joden
komen Luthers uitspraken keihard aan. De Protestantse Kerk in Nederland en
de lutherse synode hebben eerder dit jaar de gewraakte uitspraken met klem
afgewezen. Hoe kijken wij daar tegenaan?

V

ooropgesteld dat - zoals
vaker in het leven - bepaalde
gebeurtenissen niet verdedigbaar
maar wel verklaarbaar zijn. De eeuwen
door werden joden in Europa gehaat.
Tijdens de kruistochten (ca. 1100 tot
ca. 1300) werden in Europese steden
joodse wijken leeggeroofd en de
bewoners vermoord. Tijdens de zware
pestepidemie in Europa, de Zwarte
Dood in de veertiende eeuw, kregen de
joden de schuld en werden ze hier en
daar al vermoord nog voordat iemand
was besmet.
Maar de eeuwenoude anti-joodse
traditie waarin Luthers opvatting
wortelde mag niet als excuus worden
opgevoerd voor zijn antisemitisme.
Overigens had Luther hard gestudeerd
op het Oude Testament en daarbij veel
geleerd van joodse auteurs. De joodse
taal en joodse geschriften hebben
Luther beïnvloed. In zijn denken en
spreken over Israël zat altijd een grote
spanning. Luther zag in de joden een
volk dat Christus, die de wet heeft
vervuld, niet kent en ook niet wil
kennen. Dat was in zijn tijd - waarin

kerk, staat en samenleving sterk met
elkaar verweven waren - ongekend en te
absurd voor woorden.
Daarbij komt dat Luther keihard kon
uithalen naar iedere tegenstander van
zijn grote herontdekking van het
evangelie van de genade door Christus
voor arme zondaren. Hij vond de
roomse kerk van zijn dagen nog erger.
Want “de joden hebben tenminste nog
de goddelijke wet, maar die papisten
maken hun eigen wetten en dat is veel
erger”. In een ander verband sprak
Luther dat de papisten zó erg zijn, dat
een goed christen nog eerder Joods zou
worden. Luthers afkeer van anderen
ging niet om etnische discriminatie,
maar kwam voort uit een heilige
verontwaardiging over hun ontkenning
van de waarheid van Gods Woord.
De afkeer van Luther van het Jodendom
wortelde niet alleen in een eeuwenoude
traditie. Hij moet het antisemitisme
ook in zijn omgeving hebben
ingeademd. Wat over Luthers
verhouding tot joden gezegd kan
worden, kan bijvoorbeeld ook van
Erasmus worden verteld. De grote

humanist wordt in brede kring
beschouwd als de grondlegger van de
moderne verlichte samenleving en als
het boegbeeld van tolerantie. Behalve
voor joden dan! Erasmus vergeleek het
Jodendom met de pest. Hij schreef aan
een inquisiteur: “Als het haten van
Joden het kenmerk is van authentieke
christenen, dan zijn wij allen
uitstekende christenen”.
Zonder de schokkende uitspraken van
Luther ook maar enigszins te willen
verdoezelen, dienen we alert te blijven
bij de aandacht die zijn antisemitisme
de laatste tijd krijgt. Vooral wanneer de
kritiek op Luther uit kringen komt waar
over het algemeen weinig sympathie
bestaat voor de huidige staat Israël.
Want door het uitvergroten van
onaanvaardbare uitspraken over joden,
kan de Reformatie zelf in een kwaad
daglicht worden gesteld. En daarvoor
hebben we te waken.

Huib Noordzij is auteur van o.a.
Handboek van de Reformatie en woont
in Barneveld
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Met vertrouwen de toekomst tegemoet

H

et is inmiddels 70 jaar geleden,
dat in Kampen aantrad
Professor Benne Holwerda. Hij was
oudtestamenticus. Tot het jaar van
zijn sterven (1952) heeft hij prachtige
colleges gegeven op zijn vakgebied.
Na zijn overlijden zijn er dictaten van
uitgegeven.
Het lijkt wel of de auteur deze voorganger heeft willen eren met zijn bijbelstudie over Gideon. Blijkens de literatuuropgave heeft hij ook aan genoemde
exegeet gedacht.
De ondertitel roept een vraag op. Vertrouwen? Bij oppervlakkige lezing zou
je zeggen: het vertrouwen was geregeld
zoek. Gideon moet steeds bevestiging
krijgen van God. En het dienen van
afgoden c.q. afgodsbeeldjes speelt ook
een rol. Als we de geschiedenis van
Gideon lezen komt echt niet als vanzelf
een reactie naar boven in de trant van:

wat was dat een gelovige man! Hadden
wij ook maar zo’n sterk geloof! Hoe het
wel zit, doet Ds. Van den Berg uit de
doeken. Waar het steeds om gaat, zo
ook hier: Let op God. Wat Hij doet. Hoe
Hij mensen inschakelt. Hoe Hij langs
wonderlijke weg steeds verlossing
geeft. Ook als mensen zich van hun
zwakke kant laten zien. God schakelt ze
zonder meer in. Hij maakt ze klaar voor
een geweldige taak. Hier kun je met
verwondering lang en diep nadenken
over God: Wie is Hij? De Almachtige!
Hoe werkt Hij? In de weg van genade
en bekwaammaking! Een boekje als dit
zet ons op het spoor van verwondering
en verootmoediging.
Ds. Cees van den Berg, Gideon, met
vertrouwen naar de beslissende slag,
Vuurbaak, Barneveld, ISBN 978905560
5156, pag. 96, € 9,90

Galaten, Christus alleen!

D

e brief aan de Galaten is volgens
de auteur van deze bijbelstudie
een tamelijk heftige brief. Paulus legt
niet als een afstandelijke leraar uit
hoe het zit en hoe het moet, maar
hij wil duidelijk vanuit zijn eigen
betrokkenheid en emoties de lezers
bereiken. Het gaat hem in alles om het
geloof en behoud van de lezers. Het
hoofdthema van de brief is ‘Christus
alleen’. Meijer bespreekt, na een
inleidend hoofdstuk, zeven aspecten
van dit thema, allemaal in relatie
met Christus: genade, vrijheid, wet,
verbond, geest, leven en eenheid.
Elk hoofdstuk begint met een warming
up: een klein verhaaltje en een openingsvraag waarmee de lezer in het onderwerp
belandt. Vervolgens wordt dit bespro-

ken onder het kopje de bijbel open. Dan
volgt focus op de tekst waarin een flink
aantal bijbelverzen toegelicht worden.
De gesprekspunten en vragen komen
hierna, en bij verdieping geeft de schrijver
nog wat extra informatie en denkstof.
Onder elk hoofdstuk staat een kerntekst
afgedrukt die uitnodigt tot reflectie op
wat het hoofdstuk heeft willen brengen.
Na de acht hoofdstukken volgt een
afsluiting. Dit korte hoofdstuk is bedoeld
voor een terugblik op de voorgaande
bijbelstudies. Opzet en inhoud vormen
een veelbelovende combinatie voor een
aantal mooie bijeenkomsten!
Ds. Roel Meijer, Galaten, Christus alleen,
de Vuurbaak, Barneveld, ISBN 9789055
605163, pag. 88, € 9,90
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Wie zijn de Messiasbelijdende
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Onderzoekt de Schriften, want
die zijn het die van Mij getuigen.
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hoef je geen bewijzen
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Vanuit Christus groeit het
hele gebouw, steen voor steen, uit
tot een tempel die gewijd is aan
hem, de Heer, in wie ook u samen
opgebouwd wordt tot een plaats waar
God woont door zijn Geest.
Ef. 2:21,22

