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OVER DE WRAAK VAN GOD
CAUSERIE N. A. V. DE DISSERTATIE VAN H. G. L. PEELS, 'DE WRAAK VAN GOD', DE
BETEKENIS VAN DE WORTEL NQM EN DE FUNCTIE VAN DE NQM-TEKSTEN IN HET KADER
VAN DE OUDTESTAMENTISCHE GODSOPENBARING, Zoetermeer 1992.
Zoals jullie weet, ben ik kersvers terug uit Afrika. Mijn bedoeling was
eigenlijk om daar de zaak van mijn lezing op schrift te brengen. Maar toen
wi j in Afrika kwamen bleek dat ze ons voor een veel omvangri jker programma
hadden ingeschaald dan wij hadden voorzien. Ik moest hard aan het werk om
mijn eigen colleges voor te blijven. Dat is ook allemaal wel zo'n beetje
gegaan maar daardoor is er van het op schrift brengen niets gekomen. Vandaar dat hier naast mij een apparaat staat waarmee het gesprokene wordt
opgenomen. Zo kan het later nog schriftelijk worden vastgelegd. (Dat is dus
inmiddels gebeurd, met allerlei korrekties, toevoegingen en uitwerkingen.
Toch heb ik er de spreektaal niet helemaal uit weg kunnen krijgen.)
Ik heb als volgende inleidende opmerking dat ik het boek van Ohmann dat op
het programma staat aangekondigd niet eens bi j me heb. Dat zi t nog in de
koffer die is achtergebleven op het vliegveld van Parijs. Dat is wel
vervelend maar niet onoverkomelijk. Ik heb dat boek van Ohmann in het begin
van het jaar gelezen, eigenlijk met de gedachte dat het mij even sterk
boeien zou als zijn publikatie over Hooglied, waar ik wel van gecharmeerd
ben geweest en waar ik ook met jullie over gesproken heb. Dat is toch een
beetje tegengevallen, wat mij betreft. Het is een goed boek, laat ik dat
voorop stellen. Het is een goed boek, maar het ietwat briljante van dat
andere over Hooglied heb ik er toch wel in gemist. Ik kan het jullie echter
wel ter lezing aanbevelen. Het is een gedegen werk, dat mag je ook.verwachten van deze oudtestamenticus, het is echt een hulpmiddel voor je studie en
terecht dat het op de lijst is gekomen van ons programma. Maar om het nu te
bespreken - ik heb er gewoon weinig op af te dingen of aan toe te voegen.
Ik betrek in de bespreking, en daar gaat nu eigenlijk de meeste aandacht
wel naar uit, ook het proefschrift van H.G.L. Peels dat pas verschenen is
en waarop deze Apeldoornse oudtestamentikus cum laude de doktersgraad aan
de school van zi jn kerken behaald heeft, 'De Wraak van God I, met de
ondertitel 'De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten
in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring
Ik wist dat di t
proefschrift eraan kwam en Jaap Dekker is zo vriendelijk geweest om de heer
Peels te benaderen of ik dat proefschrift mee mocht nemen naar Afrika toe.
Dat heeft kunnen gebeuren. Op deze plaats mi jn hartel i jke dank daarvoor. Ik
heb het bi j me gehad en ik heb daar in de schaarse momenten in Bangui ook
veel in zitten lezen. Dat komt ruimschoots aan de orde omdat ik met Peels
vooral in discussie wil gaan. Zijn boek geeft daar veel meer aanleiding toe
dan de publikatie van Ohmann.
I.
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Wij zijn grootgebracht, allemaal hoop ik, bij de gedachte dat de toorn van
God en de wraak van God en van zijn verbond werkelijkheden zijn waarmee wij
dienen te rekenen. Als kind heb ik vaak in de kerk gezongen: 'Maar zo zijn
kinderen ooi t mi jn zuiv' re wet verlaten, zo 't richtsnoer van mi jn recht
ter reeg'ling niet kan baten, zo zij ontheiligen 't geen Ik heb voorgeschreven, dan mogen zi j gewis voor mi jne straffen beven!' (Psalm 89 vers
13 OB). Dat is eigenlijk de geestelijke sfeer waarin onze generatie in de
vrijgemaakte kerken is groot geworden. En dat is een goede zaak, ik ben er
nog al tijd dankbaar voor. En ik zeg er maar direct bij dat het goed is dat
ook het kerkl ied di t gegeven van de toorn van God behartigt. Daarvoor moet
je vooral wel in het psalmboek zijn want de gezangen, ook die uit het Liedboek, laten op dit punt toch echt verstek gaan. Ik zal ze niet als 'Sirenische minnel iederen' typeren (zoals de heer Klok deed met de evangel ische
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gezangenbundel die in 1806 in de vaderlandse kerk was ingevoerd; ds Hendrik
de Kok schreef er een voorwoord voor dat hem in zijn ambt van predikant bij
die kerk noodlottig werd), dat zeker niet, maar de verbondsdreiging komt er
toch te weinig in tot uitdrukking. Het is goed om gezangen te zingen maar
het is ook goed om het psalmboek bij te houden. Het is de ruggegraad van de
gemeentezang. Vandaar ook mijn keuze zo pas aan het begin van onze bijeenkomst voor psalm 85, waar zo indringend over die toorn van God wordt
gesproken. Het is een realiteit en het is als het ware de omzoming van het
evangelie. Als je die omlijsting eraf haalt dan kan het evangelie wel eens
als een boodschap van genade overkomen die eigenl ijk meer met een goei igheid van God dan met zi jn goedheid te maken heeft. Je verwondert je dan
niet meer over het feit dat Hij ons aksepteert. Dat wordt zo gewoon dat je
dat gaat omdraaien en de vraag gaat stellen of wi j Hem nog wel zullen
aksepteren. Dat is het einde van God in ons leven. Jullie kermen dat rijtje
van mIJ wel: Hoe is het gegaan in christel ijk Europa en Nederland? Eerst
was God goed, toen werd Hi j doodgoed en nu is Hi j dood. Dat i s de geestel i jke ontwikkel ing geweest. Doordat die goedheid van God niet omzoomd
werd door het gegeven van de toorn is ze eigenlijk in goeiigheid ontaard.
Terwi j 1 de notie van de toorn van God plat gezegd wi 1 zeggen, dat de Here
God wel goed is maar niet gek. Daar komt het op neer.
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We hebben het nu over een kant aan de bijbelse boodschap die in het Oude
Testament heel nadrukkelijk naar voren komt en in het Nieuwe Testament niet
afwezig is. Zo moet je het eigenlijk formuleren. Dat geeft de overeenkomst
maar toch ook wel een verschi I aan tussen deze beide delen van de Schrift.
Di t verschi I dat het Nieuwe Testament daarin toch een andere toon aanslaat
(niet een tegengestelde maar wel een andere toon!) dan het Oude Testament.
Een woord als in Psalm 7 : 12 bijvoorbeeld spreekt van God die te allen
dage toornt. Zo'n uitspraak kom je in het Nieuwe Testament niet tegen. Of,
ander voorbeeld, dat de zoon van Psalm 2 zeer 1 icht zi.in toorn laat
ontbranden. Dat is in die tekst niet bedoeld als een karaktereigenschap van
'gauw aangebrand zi jn' (dat is het natuurl i jk op zich zelf genomen wel en
zo kun je de uitdrukking dan ook vertalen) maar hier is het een karakteristiek van de zoon die door de situatie is bepaald. Psalm 2 immers eindigt in
een ultimatum: 'Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u
tuchtigen, gij rechters der aarde. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en
gi j onderweg niet te gronde gaat, want zeer I icht ontbrandt zi jn toorn.
Welzalig allen die bij hem schuilen!' Een prachtig voorbeeld uit het Oude
Tes tament , deze Psam 2, van hoe eigenl i jk het evangel ie tevoorschi.in komt
ui t de sfeer van de brandende toorn van God. Vanwege het getergde geduld
van de Here God staat alles op scherp maar midden ui t die dreigende
donkerte klinkt de evangel i eboodschap: 'Welzalig allen die bij hem schuilen'. De omraming van toorn voorkomt dat de genade van God een goedkope en
een vanzelfsprekende genade wordt. Ook hierin is het Oude Testament
voorbereidend op het Nieuwe. Je ziet deze dingen ook kostelijk verwoord in
de e~rste paragrafen van de Dordtse Leerregels (I, 1 - 3).
Ik wil even associatief doorgaan op een onderdeel van Psalm 2, waarover ik
een aardig vermoeden te bieden heb. In het Hebreeuws frappeert het eigenlijk dat er staat 'nassequ bar', 'kust de zoon', met opeens daar dat
Aramese woord 'bar', 'zoon', in plaats van 'ben'. De psalm gebruikt het
woord 'ben' ook: '(Hi j heeft tot mi j gezegd:) mi jn zoon zij t gi j' (vs 7),
en dan staat er het Hebreeuwse woord 'beni'. 'mijn zoon' en niet 'beri',
het Aramese equivalent. Het woord 'ben' wordt dus gebruikt in Psalm 2 maar
ineens is daar in vs 12 het woord 'bar', het Aramese woord voor 'zoon'. Ik
denk dat het zo verklaard moet worden dat we in Psalm 2 met beelden te
maken hebben die ontleend zijn aan de politieke werkelijkheid van die tijd,
een volkerenopstand ter gelegenheid van de opvolging van de regerende
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groot-vorst door ZIJn zoon. Dat was, in de Assyrische tijd bijvoorbeeld,
een kri t iek ogenbl ik. De vader-vorst werd oud en zou moeten worden opgevolgd door de zoon, en dat was het moment waarop de vazallen en hun
volken in beweging kwamen. Nu of nooit! Waarom woeden de volken en zinnen
de naties op ijdele raad? De koningen der aarde stellen zich op en de machthebbers spannen samen. (Het gaat) tegen de vorst en tegen zijn zoon. Maar
de regerende vorst 1acht erom in zoverre de bedoel ing van zi jn onderdanen
geen doel zal treffen. Hij maakt zich er ook boos om dat die mensen zich
verstouten om deze rebellie tegen hem gaande te maken. Maar dan is daar het
geruststellende gegeven: 'Ik heb mijn koning gezalfd' (vs 6). Dus het is
allemaal al geregeld. De opstand is dan ook nutteloos want de suksessie is
al verzekerd. Di t pol i tieke beeld wordt door de psalm gebruikt voor het
wereJdregiment van de koning die de Here God zich op de Sion voorzien
heeft. Aan deze zoon worden de einden der aarde toegezegd en dan komt op
het slot van het lied dat ultimatum dat de onderdanen onder druk zet de
nieuwe vorst te aanvaarden. Ik houd het er nu op dat de ui tdrukking
'nassequ bar' een soort adagium is geweest in die ti jd waarmee ui t de
hoofdstad van het Assyrische rijk de vazallen werden opgeroepen om de
opvolger te aksepteren en te verwelkomen. 'Nassequ bar!', en dat dan gezegd
in de lingua franca van die tijd, de Aramese taal, die door de diplomatie
van die dagen gehanteerd werd. Vandaar dat 'bar' dat hier opeens opduikt.
En 'nassequ'. dat kan ook als een Aramese werkwoordsvorm (imperativus)
worden gelezen. Dus dan is het niet alleen het 'bar' dat Aramees is maar de
hele ui tdrukking staat in die taal. 'Nassequ bar!' als een soort adagium
aan de vazallen om vrede te sluiten met de nieuw benoemde koning.
Nu, dat was even een omwegje. Ik noemde Psalm 2 als heel kenmerkend voor
het feit dat eigenlijk het evangelie vanuit de omlijsting van de toorn
geboren wordt en naar bui ten komt. Dat is in het Nieuwe Testament dus
minder het geval maar als we de methode gebnliken dat we het Nieuwe Testament vanui t het Oude lezen dan is in het Nieüwe Testament het stralende
einde van die tweede psalm dominant: 'Welzalig allen die bij de Zoon
schuilen'. Dat is het zonnige van het Nieuwe Testament tegen de donkere
achtergrond van het Oude. Dat valt op veel meer plaatsen op. Ik denk
bi jvoorbeeld aan Jesaja 61, dat profetenwoord waarin gesproken wordt van
het ui troepen van een jaar van het welbehagen van de Here en een dag van
wrake voor onze God. Dat wordt in Lucas 4 zo aangehaald dat wel het jaar
van welbehagen van de Here genoemd wordt maar die dag van de wrake van onze
God ongenoemd blijft. Dat is ook het punt waar Peels bij stilstaat en die
maald dan de opmerking dat die toorn waar de profeet Jesaja het over heeft
ni et in het niets verdwenen is maar alleen maar wordt ui tgesteld. Vanwege
de genadeopenbaring van God in Christus wordt die toorn niet afgesteld maar
uitgesteld. Hij wijst erop dat op het eind van het evangelie van Lucas (in
onderscheiding van het begin waar de wraak is ui tgevallen) de Here zelf
toch over die toorn begint te spreken. Dat is in hoofdstuk 21. Die toorn is
dus niet verdwenen maar alleen maar ui tgesteld. Di t is juist gezien. Dat
kun je vergelijken met het evangelie naar Johannes dat in het begin heeft:
'Alzo lief heeft God de wereld gehad ... '. en dan wordt daar de hele wereld
beschenen met de stralende. briljante liefde van God en op het eind komen
WIJ bij diezelfde Johannes het woord tegen: 'Ik bid niet voor de wereld .. '.
Dan verschi jnt ineens de wereld in een ander 1 ichtomdat de genadeperiode
een einde kent. De voorbede van Christus voor de wereld eindigt en beperkt
zich tot hen die het woord van de apostelen geloven. Zo' n zelfde ontwikkeling zit er dus ook in Lucas. In het begin valt dat woord over de wraak van
God weg maar aan het eind komt dat toch bij Lucas terug. Dus, zegt Peels,
dat wordt uitgesteld. Niet 'afgeschaft' maar 'opgeschort' (p. 260 v). Dat
is een goede opmerking.
Maar ik zou toch van iets meer nog willen spreken dan van uitstel. Het is
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waar dat het thema van de wraak van God in het laatste boek, dat van de
Apokalyps, weer heel indrukwekkend aanwezig is, er wordt veel over de toorn
van God in het boek Openbaring gesproken, haast op oudtestamentische wijze.
Dus dat stelt Peels in het gelijk. Maar ik denk dat je toch ook mag zeggen
dat als het aan God lag die toorn van Hem voorgoed geblust zou zijn.
Uitstel ja, maar de uitstraling van de genade is zo overweldigend groot dat
de toorn door de genadeboodschap van het evangel ie al s het ware weggeschenen wordt. Alleen met een donker glaasje kun je dat hapje uit de zon
nog zien. Wat God betreft zou voorgoed van toorn en wraak geen sprake meer
behoeven te zijn. Dus dat zou ik als aanvulling willen geven op wat Peels
daarover zegt. Ui tstel ja, maar wat God betreft ook afstel. En dat de
gemeente werkelijk mag zingen, en nu citeer ik de OB van psalm 85: 'Gij
vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is
geblust'. Wi j moeten een zeer, zeer hoge dunk hebben van het verzoenend
werk van Jezus Christus. En niet omdat wij mens-optimistisch zijn maar
omdat wij van Christus' werk zo vol zijn, zeggen wij de apostel na: God wil
alle mensen, alle mensen behouden. Omdat er bij de Here God een weg is, is
er bij Hem die wil, die sterke wil. Het is dus heel diep bedoeld en uiterst
serieus te nemen dat Gods toorn in het Nieuwe Testament, vergeleken met het
Oude, zich terugtrekt. Dat kun je niet serieus genoeg nemen. Ik durf dan
ook de bewering aan dat de gemeente een zwak behoort te hebben voor de leer
van de alverzoening. Ze mag die leer niet aanhangen maar het behoort de
kerk zwaar te vallen haar af te wijzen. We mogen het evangelie dan ook niet
met een stok achter de deur verkondigen. Althans, aanvankei i jk niet. Het
woord 'uitstel' kan daartoe leiden maar het is niet goed. Of zou de leer
van de dubbele predestinatie misschien verhinderen dat we het woord
'uitstel' vervangen door 'van Godswege afstel'?
Niettemin kan de gemeente of kan de gelovige zozeer onder de indruk zijn
van het onrecht dat er in de wereld gebeurt dat de boodschap van de wraak
van God een evangel ie wordt. Zoal s Kui tert het zegt: dat de boef geen
eeuwige voorsprong op zijn slachtoffer krijgt. Dan wordt dus de boodschap
van de wraak van God een evangelie. Dat is ook een kant van de zaak. Als we
dan maar wel weer meteen bedenken dat de wraak van God inderdaad een wraak
van Gód is, naar het woord dat in het Nieuwe Testament ui t het Oude wordt
aangehaald: 'Mij komt de wrake toe, Ik zal het vergelden'. Ik zou dat als
volgt willen omschrijven: Als de Here God wraak oefent dan doet Hij dat op
goddelijke wijze, dan kunnen er dingen gebeuren die je verrassen, dingen
namel i jk waarin zi jn 1 iefde ook weer verrassend voor de dag treedt, ook
tegenover degenen die die wraak ten volle hebben verdiend.
Ik moet hier iets vertellen dat ik als kind heb meegemaakt en dat altijd
een geweldige indruk op mij heeft gemaakt. In ons ouderlijk huis waren wij
met ons zes,sen als kinderen. En er was in huis ook een ongetrouwde oom.
Mijn oom Jan. Op een gegeven dag wilde mijn moeder naar Scheveningen waar
ze geboren was, naar de familie. En ze wilde één van de kinderen meenemen
maar ze wist niet goed welk kind. 'Jan', zi j ze tegen haar zwager die ook
wel hand- en spandiensten in de huishouding verrichtte, 'ga jij er maar één
vangen boven'. Het was vroeg in de morgen en er klonk op dat moment een
oorverdovend kabaal van de zolder want we waren in een kussenoorlog
gewikkeld met elkaar. Mijn oom loopt de trap op, hoort dat geraas aan en er
schiet hem een plan te binnen. Hij komt met boze stappen naar de slaapkamer
toe en vraagt 'Wie is de schuldige van deze herrie!?'. Ik was in die tijd
de jongste en allemaal wezen ze mij aan. Niet ten onrechte, trouwens. En al
spartelend en gillend werd ik onder de arm genomen en afgevoerd. Maar op de
trap zei oom Jan tegen mi j: 'Je lTIag met je lTIoeder mee!' Dat deed mi jn
verdriet natuurlijk wel ophouden en ik weet nog dat ik heel plagerig
achterom keek toen de anderen ons van boven ui t het raam zagen vertrekken.
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Het was geniaal bedacht van mijn oom. Dat hij als het ware de. straf
gebruikte als middel om iemand genadig te zijn. En ik heb dat altijd
onthouden. Als bij mensen zulke verrassende wendingen al mogelijk zijn ....
Wij moeten zulke dingen toch van iemand hebben. Di t komt van hogerhand,
denk ik. Zulk vermogen om iets negatiefs in iets positiefs te verkeren, dat
hebben we niet van onszelf.
Terug nu naar het onderwerp. Al s de Schri ft zegt: 'Mi j komt de wrake toe,
Ik zal het vergelden, zegt de Here', dan moeten we rekening houden met een
verrassings-effect bi j de Here God dat Hi j ook ten opzichte van de vaten
des toorns, om zo te zeggen, nog een plan kan bedenken dat pos i tief
ui tval t. Wi j moeten dus ook bi j dat bekende woord van de dreigende wraak
nog heel groot blijven denken van de liefde van God. Het onmogelijke kan in
de raad van de Here tot mogel i jkheid worden. Ik lees dat eigenl i jk in
Deuteronomium 32 al, het bekende hoofdstuk dat een en andermaal over de
wraak van God spreekt en die nu enkele malen aangehaalde tekst ook bevat.
Het hoofdstuk kri jgt in het boek van Peels dan ook terecht een brede
behandel ing (p. 108 - 120). Ik wi 1 hem nu wat narekenen en met een eigen
uitleg komen, afwijkend van de zijne. Deuteronomium 32 is een lied dat
langzaam toewerkt naar de wraak van God over zijn verbondsvolk dat met
gunsten overladen zich toch zo verschrikkeli jk ondankbaar heeft gedragen.
Langzaam gaat het naar die wraak toe. De passage vanaf vers 32 is werkelijk
huiveringwekkend: 'Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom
en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter
zijn hun trossen. Hun wijn is slangenvenijn en wreed addervergif. Is het
niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers? Mij komt de wraak
toe en de vergelding, tegen de ti jd dat hun voet zal wankel en, want de dag
van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Want de
Here zal zi jn volk richten en Zich ontfermen over zi jn knechten' (vss 32 36a). Maar behalve dat dit huiveringwekkend is (die vergelijking met Sodom
en Gomorra nietwaar?) is het tegel i jk ook verrassend. Dat 'want' in vers
36, dat verwacht je eigenlijk niet. Juist omdat er in dat vers iets over
ontferming gezegd wordt. Dan kun je zeggen (en Peels doet dat eigenlijk):
Nu, dat is toch niet zo verbazend? De ontferming is voor het eigen volk van
God en dat aangekondigde oordeel, dat is voor de volken. Peels zegt dat met
meerdere ui tleggers, dat die wraak van de Here God voor de volken bedoeld
is. Maar ik dacht dat je hier moest zeggen dat de wraak zich keert tegen
het eigen volk van God, maar dat die ontlading op zo' n wi j ze plaatsvindt
dat er ook ontferming inzit over zijn knechten.
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Mi jn voornaamste argument voor deze keuze i s dat de strekking van het
gedicht als geheel om deze uitleg vraagt. Ging het hier om Gods wraak tegen
Israëls vijanden dan zou het lied zijn eigen opgebouwde gedachtengang niet
voortzetten maar afbreken. Die gedachtengang is deze dat het volk voor zijn
ondankbaarheid tegenover al Gods zegeningen moet boeten. God neemt zich
voor het zeer streng te straffen en voorziet dat het amechtig onder zijn
kastijdende hand zal wegkwijnen (vss 23 vv.). 'Eigenlijk', zegt God, 'zou
Ik hen moeten wegvagen, een einde moeten maken aan hun gedachtenis onder de
stervelingen, - ware het niet dat Ik de hoon van de vijand vreesde, dat hun
tegenstanders het zouden misverstaan en zouden zeggen: onze hand was
verheven, niet de HERE heeft dit alles gedaan' (vss 26 en 27). God zou hun
eigenlijk de genadeslag moeten geven, maar het instrument waarmee Hij dat
zou moeten doen deugt niet. Over die deugnieterij van de mensen die God
voor zijn straffend handelen gebruikt wijden de verzen 28 - 31 uit. Maar de
ondeugdzaamheid van het strafinstrument maakt de gestraften natuur 1 ijk nog
niet deugdzaam. Daar komt het gedicht in de vss 32 - 33 dan ook op terug in
een kenschetsing van het volk die ik hierboven als huiveringwekkend
typeerde. De vergelijking met Sodom em Gomorra (bij de profeten vaker op
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Israël toegepast: Jesaja 1 : 10; Jeremia 23 : 14; Ezechiël 16 : 46 vv) is
immers rondui tonhei lspellend. Die steden zi jn verwoest. En vs 34 zegt dan
ook: 'Is het niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers?' Dit
'het' (Hebreeuws hu) wijst tegelijk terug en vooruit. Het wijst terug naar
het voornemen van vs 26 om korte metten met Israël te maken. Het wijst ook
voorui t naar de vss 35 vv waar het godde! ijke wraakplan ontvouwd wordt.
Eerst de zin: 'Mij komt de wraak toe en het vergelden'. De vijand deugt
niet als wraakinstrument , het is de bij I die zich tegen hem die ermee
zwaait verheft (vg! Jesaja 10 : 15 vv). Weet je wat?, zegt God daarom, Ik
ga het zelf doen! 'Mi j komt de wrake toe'. Er I igt enige nadruk op dat
vooropgestelde 'Mij' (Hebreeuws li). Dat krijgt in vs 39a nog een enorme
versterking: 'Ziet nu dat Ik, Ik het ben, daar is geen God behalve Mij'.
Vandaar mijn omschrijving: Ik ga het zèlf doen. Wanneer je deze nadruk op
'Mij' ontkent blijf je zitten met de ietwat vreemde wijze waarop de Here
God zijn wraakplan aankondigt. De vertaling moet immers zijn en blijven
'Mi j komt de wraak toe' (met of zonder nadruk op 'Mi j , ). En het kan ni et
anders, die zin roept de vraag op: Aan wie komt die wraak dan niet toe? En
deze vraag wordt onzinnig als het hier over de wraak aan de vijanden zou
gaan, want aan wi e zou die anders toekomen dan aan de Here God? Aan Israël
misschien? Maar daar ging het in het voorgaande toch helemaal niet over? De
Here God neemt dus de zaak tegen zijn volk zelf ter hand. En wel op het
moment dat het op sterven na dood is (vs 35b, c en d, waar op het gedeel te
van de vss 22 - 25 wordt teruggewezen). Dan zal Hi j het de genadeklap
geven. Aanmerking moet gemaakt worden op de vertaling van vs 36a volgens
het NBG: 'Want de HERE zal recht doen aan zijn volk'. Dat klinkt te
posi tief en deze wergave is dan ook ingegeven door de strekking van het
parallelle halfvers dat erop volgt: ' ... en zich ontfermen over zijn knechten'. Maar de figuur van het parallellismus membrorum die we hier tegenkomen hoeft niet te impl iceren dat de twee hel ft en van het vers synoniem van
betekenis zijn. De twee helften kunnen zich ook antithetisch verhouden. Ook
is het mogelijk dat de gedachtengang van het eerste deel zich in het tweede
deel met een nieuw gegeven voortzet. Het parallellisme is dan aanvullend
bedoeld. Zo zal het hier zijn. 'Want de HERE zal zijh volk richten (Hebreeuws din)', zo is derhalve beter te vertalen, waarbij eerst nog even in het
midden gelaten wordt of dat 'richten' positief dan wel negatief bedoeld is,
het kan nog twee kanten opgaan: straffend en verlossend. Beide kànten
zuIl en trouwens bedoeld zijn. (Zie voor di t tweezi jdige karakter van het
'richten' I Samuël 2 : 10: 'De HERE richt (Hebreeuws: jadin) de einden der
aarde'). Maar het is duidel i jk, wanneer God straffend en verlossend· richt
darr is zijn hart bij het laatste: het verlossend richten, of, zoals de
tekst zegt: de ontferming, door het gericht heen, over zijn knechten. De
wraak van God neemt dus - en dat is het verrassende! - de vorm aan van een
scheidsgericht, een louteringsgericht waarbij het zilver (de knechten) van
de slakken (de verstokten) wordt gezuiverd. Met als ui tkomst (zoals de
latere profeten zeiden): 'Een rest zal zich bekeren' (Jesaja 10 : 22) of:
'Het overschot zal behouden worden' (Romeinen 9 : 27). De Here God gaat
Israël de genadeklap geven, maar het is in een heel bijzondere zin een
genadeklap: er zi t ontferming in. In di t louteringsgericht heeft Israël
toch wel echt te maken met het meest eigene van God dat Hi j nameli jk in
zijn toorn aan de ontferming denkt (vgl Habakuk 3 : 2). Kom daar nu eens om
bij de goden der volken! Geen wonder dan ook dat het lied juist hier de
onverge 1 i j ke I ij ke Here God nog eens tegenover de af goden st e I t , op een
wijze die smalens is voor die afgoden: 'Wanneer Hij ziet dat hun kracht
vergaan is, van hoog tot laag allen hun einde hebben gevonden, (dus op het
dieptepunt van zijn richtend handelen) dan zal Hij zeggen: Waar zijn hW1
goden, - de rots waarbij zij schuilden -, die het vet van hun slachtoffers
aten, de wijn van hlffi plengoffers dronken? Laat hen opstaan om u te redden
zodat gij bescherming vindt' (vss 36c - 38). De gulle geef-God, daar weten
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de neem-goden niets naast te stellen. Een God die ZIJn gekrenkte trots zo
wreekt dat Hij door zijn straf genade mengt en heil bewerkstelligt, IS
absoluut sui generis. Je denkt hier aan de regel ui t Gezang 130 : 4: 'Zijn
oordeel is genade'. Maar toch, hoewel dat in een euforie van bewondering zo
gezegd kan worden, is het gevaar te groot dat je op deze manier het oordeel
dialektisch laat omklappen in genade. Dan is alle dreiging eruit weg en is
elke bijbelse gerichtsprediking muizengebrul. Het gaat om oordeel èn
genade, genade in het oordeel. Vs 39 formuleert di t geheimenis nog een
keer: 'Ziet nu dat Ik, Ik het ben, daar is geen God behalve Mij. Ik dood en
doe herleven, Ik verlxijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit
mi jn macht'. Opnieuw is de vertal ing van het NBG niet onberispel i jk. In
plaats van 'Er is niemand die redt (Hebreeuws: jatstsil) uit mijn macht' is
het voorzichtiger wat meer neutraal te vertalen: 'Er is niemand die ui t
mi jn hand rukt of grist'. Het gaat immers om een God die doodt èn doet
herleven, die verbrijzelt èn geneest? In dat verband is 'redden' te
eenduidig posi tief. Het gaat om een tweeledig handelen van God waaraan
niemand ontkomt. Men kan wel zeggen dat God bi j één en dezelfde persoon
beide doet: doden zowel als daarna weer doen herleven, verbrijzelen zo goed
al s vervolgens weer genezen (zie daarvoor Hosea 6 : 1 vv.) maar dat slui t
niet ui t dat de twee tegengestelde handelingen ook over verschillende
personen verdeeld kunnen worden. Ik zou daartussen hier niet durven kiezen.
Beide mogelijkheden lijken mij ter zake. Want ook bij de ontferming over de
knechten gaat God door het gericht met ze heen. Ze hebben dus niet uitsluitend met het doen herleven en het genezen te maken, ook met het doden en
verbri j zelen. Zo is dus de passage van de vss 35 - 39 te verstaan als een
gedachteneenheid waarin het eigenaardige tweeledige wraakplan dat zowel
bestraffing als lJegenadiging behelst wordt aangekondigd.
Als ik het goed zie hebben we in vs 40 vv met iets anders te doen. Met een
plechtige eed wordt nu een volgend wrekend komen van de Here God ten
gerichte voorzegd dat geen spatje genade meer zal kennen. Het parallellisme
in vs 41cd is dan ook in tegenstelling tot dat van vs 36ab synoniem te
verstaan: beide delen duiden een negatief gerichtshandelen van God aan. Nu
dus geen louteringsgericht meer maar enkel een vernietigingsoordeel waarbij
het bloed van Gods knechten aan zijn tegenstanders gewroken zal worden (vs
43). Je vraagt je af hoe dat tweede wraakgericht zich tot het eerste
verhoudt. Daar laat het gedicht zich niet duidel i jk en met zoveel woorden
over ui t.· Maar 1 igt het niet voor de hand te denken aan een nieuwe tegenstelling die na het eerste louteringsgericht onder allen die er kennis van
nemen ontstaat? Zal de reaktie van velen op de genade die God in het
gericht over zijn volk betoont niet zodanig zijn dat er een nieuwe vijandschap groeit van degenen wier oog boos is omdat God goed is (vgl Matteus 20
15) en die de zon van Gods ontferming niet in het water kunnen zien
schijnen? We moeten deze tegenstanders van de genade (en de begenadigden!)
niet alleen zoeken onder de buitenlandse vijanden van Israël maar ook onder
de Israëli eten zelf, voorzover deze ni et tot Gods knechten (wi lIen)
behoren. Zij met elkaar groeien uit tot Gods tegenstanders bij uitstek (zie
vs 43c). Zeker, er zal ook een positievere reaktie zijn, een blijdschap
onder de volken om deze genade die immers voor álle zondaars een perspektief opent. Deze heidenen mogen zich verheugen over (volgens Paulus in
Romeinen 15 : 10 'met') Gods volk en worden in deze vreugde ook zelf tot
volk Gods. Samen met het overblijfsel van Gods oude volk zullen zij door de
poort van de verzoening die het eerste louteringsgericht geopend heeft heen
het nieuwe Godsvolk vormen. Maar di t is naar de maatstaven van het gedicht
wat te ver vooruit gekeken. In vs 43 tenminste, het laatste vers van het
lied, zijn het volk op zijn bodem en de toejuichende naties nog onderscheiden. Het vernieuwde Israël, opgebouwd ui t de rest, de knechten die Gods
ontferming hebben mogen ervaren (de ontferming over de knechten ui t vs 36b
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heet in vs 43 verzoening!) en teruggekeerd op zi jn bodem (vs 43cl) wordt
gewroken over het onrecht en de haat die het van de andere Israël ieten
ondergaan heeft (vs 43b, c). De jubelende naties worden opgeroepen in di t
geding partij te kiezen (vs 43a) en staan als ze daaraan gehoor geven heel
dicht bij het Godsvolk. Dat wel. Paulus die met zijn vertaling 'met zijn
volk' in plaats van 'om zijn volk' (zie boven) de heidenen bi j het volk van
God rekent trekt een lijn door die wel degelijk in het gedicht zelf zit. De
apostel was daarin trouwens niet origineel, de LXX deed di t al vóór hem.
Het Hehreeuwse woordje 'et (nota accusativi en prepositie) gaf er ook
gerede aanleiding toe. En zo gaan clan volgens het profetische perspektief
dat hier zij het wat vagelijk ontsloten wordt, de mensen over de hele
wereld na het louteringsgericht dat zich aan Israël voltrekt in twee kampen
uiteen, in vrienden en vijanden van de genade. En het zijn nu de vijanden
van die genade die door de tweede wraak bedreigd worden. Op deze manier kan
men zich het verband tussen de eerste en de tweede wraak denken. Maar nog
eens, heel duidelijk wordt dit alles niet gezegd. En als dit lied werkelijk
van Mozes is zoals de tekst zegt mag niemand zich over die vaagheid
verbazen. De man Gods keek hier dan immers wel zeer ver voorui t. Slechts
vagelijk zien we er de kontoeren van het Nieuwe Testament (Christus' eerste
en tweede komst) in doorschemeren.
Deuteronomium 32 is zeker geen gemaldç:elijk gedicht. Welke uitleg je ook
kiest, niet elke beslissing is voo IA ieder overtuigend hard te maken. Wel
denk ik dat bi j mi jn verklaring di t 1 ied in zi jn geestel i jke strekking het
meest intakt gelaten wordt. De profetische röntgen-foto van Israëls
geschiedenis die erin getoond wordt voert de lezer ontegenzeggel i jk in een
impasse. Hoe moet het nu verder als de Here God vindt dat Hij aan de
gedachtenis van Israël een einde moet maken maar dit vanwege de hoon van de
vijanden die Hij daarvoor moet gebruiken toch niet over zich kan verkrijgen? Dat probleem komen we in het boek Deuteronomium al eerder tegen. Bi j
de overgang van hoofdstuk 9 naar hoofdstuk 10. Ook daar een dreigend
verdelgingsgericht (Dtn 9 : 20) en ook daar de notie dat God dat vanwege
zi jn band aan de aartvaders (vs 27; di t element komt in Deuteronomium 32
niet naar voren) en vanwege de volken rondom (vs 28) niet kan maken. De
gelukkige oplossing wordt daar dan gevonden in de insteIl ing van de verzoeningsdienst (Dtri 10 : 1 vv) die ui teindelijk op de plaats die de Here
God verkiezen zou als een kritisch midden in het volk zal staan (Zie mijn
'Deuteronomium' bij de betreffende hoofdstukken). Zo nu is ook in Deuteronomi um 32 de ui tweg ui t de impasse aangegeven in de aankondiging van het
louteringsgericht (in vs 43 een verzoenend handelen van God genoemd) dat
schieding zal maken tussen volk en knechten. En de klimax van het lied is
dan te vinden in de passage die de wraak van God als een louteringsgericht,
gedompeld in de verzoening, aan ons voorstel t. 'Want de HERE zal zi jn volk
richten en zich over zijn knechten erbarmen', is de meest opvallende zin in
het hele gedicht en heeft dan ook een verre ui tstral ing gekregen en een
zelfstandig bestaan ontvangen, zoals blijkt uit de aanhaling ervan in Psalm
135 : 14. Het volk als totaliteit wordt door het gericht aan gruzels geslagen, maar dat is niet enkel negatief. Zo wordt het immers mogelijk dat
losse eenheden (de knechten) ontferming ontvangen. Het gericht als óók
genadebetoon, dat is het geheimenis van dit machtige hoofdstuk. Als de HERE
zich wreekt kunnen er verrassende dingen gebeuren. Alle reden dus om onder
alle omstandigheden de wraak inderdaad maar aan Hem over te laten, zoals
ook Paulus ons aanspoort (Romeinen 12 : 19).
We moeten dit laatste steeds voor ogen houden als het over Gods wraak gaat.
Peels benadrukt dat ook sterk in zijn boek. En volkomen terecht. De wraak
is bi j God alleen in vei I ige handen. Het is bekend dat in de Psalmen
gebeden, soms zelfs geschreeuwd wordt om de wraak van God over de vijanden.
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En ui teindel i jk ziet de Schrift achter die vi janden de hateli jkheid van de
duivel. Dat komt in het Nieuwe Testament duidel i jk in 1 Petrus 5 naar
voren, waar staat dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Dat is
een woord dat herinnert aan Psalm 22 waar David zi jn vi .landen met een
brullende leeuwen ook nog ander gedierte vergelijkt. Het is een vingerwijzing, dacht ik, dat wij die vijanden in deze richting mogen zoeken, dat
ze zich tenslotte koncentreren in die ene vijand, de duivel. Ook dat sch~pt
een genaderuimte voor hen die eerst als vijanden zijn aangewezen: mensen
van vlees en bloed. Peels heeft het in zi jn boek ook over het verschi jnsel
van de vloekbede in het Oude Testament. En hij maakt een mooie opmerking (p
92): 'De vraag wie de vi jand in de Psalmen precies is, zal wel nooi teen
geheel bevredigend antwoord krijgen. Belangrijker is de vraag hoe de vijand
is. Niet de identiteit maar het imago van de vijand is exegetisch het meest
relevante gegeven. Het is niet toevall ig dat het beeld van de vi jand zoals
de Psalmen dat schilderen (p. 191) een beeld is van de opperste goddeloosheid en de ui terste kwaadaardigheid. Het door en door kwade, het
anti-goddelijke springt in deze tekening in het oog. De vijanden zijn
terdege mensen maar de aard van hun vi jandigheid openbaart iets van het
mysterium iniqui tatis en heeft een ti jd en plaats transcenderende tendens.
Nieuwtestamentisch gezegd: in de oudtestamentische vloekbede wordt men iets
gewaar van de strijd tussen het ri jk Gods en het ri jk van de boze'. In het
verlengde van deze opmerking I igt de mi jne over Psalm 22 : 14 die in 1
Petrus 5
8 aangehaald wordt in die typering van de duivel als een
brullende leeuw. Dat is een Schriftgebruik van het Oude Testament in het
Nieuwe die leerzaam is en een bewijs van de spiritualiserende transformatie
waarover de auteur Peels schrijft.
Ik ga nu iets zeggen in het algemeen over het boek van Peels. Dat ik het
een goed boek vind. Een in een goede stijl geschreven boek. Een boek dat
prettig leest. Het is evenwichtig. Het is voorzichtig. Het heeft veel goede
kwaliteiten. Het is echt een proeve van bekwaamheid. Zoals ik begon te
zeggen hebben wi j eigenl i jk van hui s uit in onze tradi tie affini teit met
het onderwerp van de toorn van God en ik mag hier herinneren aan de
Vri jmakingsstri jd waarin dat gegeven van de verbondswraak heel krachtig
naar voren is gekomen. Je kunt daar verschillende voorbeelden van noemen:
de schriftverklaringen van ds I.de Wolff (De Geschiedenis der Godsopenbaring) , van ds C. Vonk (De Voorzeide Leer) en natuur I i jk de werken van A.
Janse zi jn van dat gegeven vervuld dat we ernstig rekening moeten houden
met het feit dat God toornen, straffen kan en dat dat een verdieping is van
het verbond en een verwondering wekt over de genade di e de Here ons
bewijst. Ik moet zeggen dat in het boek van Peels daar op geen enkele wijze
naar verwezen wordt. Naar wat toen als het ware weer boven water is
gekomen, levend is geworden in onze kring. Daar spreekt Peels met geen
woord over. Dat komt omdat Peels zijn dissertatie geschreven heeft met het
gezicht naar de kri tische bijbelgeleerdheid toe. Die heeft hij in de
picture. En dan konstateert hij (en dat doet hij terecht) dat in de doorsnee theologieën van het Oude Testament dit gegeven van de wraak en van de
toorn van God volstrekt onvoldoende belicht wordt en zelfs verwaarloosd. En
je kunt vermoeden waar dat in zit, dat is toch wel een niet wi 11 en weten
van deze zijde van het evangelie. Het is een niet openstaan voor deze
werkelijkheid. Dus dat hij dat konstateert is helemaal terecht. Maar daar
blijft het ook wat bij. Met zijn gezicht staat hij naar die kritische
bijbelgeleerdheid toe. En dat heeft het gemis, de blinde vlek veroorzaakt
waardoor hij eigenlijk niet spreekt over wat 66k geleefd heeft, wel niet in
de wereld van de wetenschap maar bij de kerkelijke buren. Dat zal dan
terecht gekomen zijn in publikaties die misschien in zijn ogen te weinig
akademisch zijn, dat zou een oorzaak kunnen wezen. Maar ik vind dat het een
blinde vlek is die aan een kerkeli jke hogeschool toch eigenl i jk niet voor
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zou mogen komen. Aan een kerkelijke hogeschool die een alternatief probeert
te zijn van de kri tische bijbelgeleerdheid. En begrijp me goed, Peels is
volstrekt niet een wolf die meehuilt met die wolven in het bos, hij verzet
zich tegen die kri tische bijbelgeleerdheid en levert ook goed weerwerk
daartegen. Maar de schaduwkant daarvan is dat hij een blinde vlek heeft en
eigenl i jk geen aandacht heeft voor wat in andere delen van de christel i jke
kerk (zelfs bepaald dicht bij huis) duidelijk een dramatische rol heeft gespeeld. Daar verwijst hij eigenlijk met geen enkele van zijn vele, vele
noten heen. Dat vind ik wel een omissie, een kwalijk te nemen gebrek aan
een proefschrift dat verdedigd wordt aan een kerkel i jke hogeschool of
universi tei t.
In het algemeen moet ik trouwens zeggen dat ik de aandacht voor de kri tische bijbelgeleerdheid te groot vind. Je kunt die niet verwaarlozen, daar
pleit ik natuurlijk niet voor, maar een over-aandacht kan er toch wel eens
toe leiden dat je meer over teksten dan in teksten leest. Dat is mijnerzijds ook een punt van kritiek geweest op de dissertatie van dr Paul. Dat
boek, zo vond ik, gaat meer over wat over Deuteronomium gezegd is dan over
het boek zelf. En dat heeft tot gevolg dat wat het boek zelf en zi jn ui tleg
betreft er weinig verrassends in te vinden is. Dat de hele aandacht
gevangen wordt door het gesprek met degenen die over Deuteronomium een
bepaalde opvatting hebben. Zo vind ik ook bij Peels dat in het algemeen
gesproken de aandacht te zeer gevangen is door de kri tische bijbelgeleerdheid. Bij zijn uitleg van teksten bekruipt mij wel het gevoel dat het
gesprek meer met de exegeten dan met de tekst gevoerd wordt. En dat wil ik
hier dan wel met grote nadruk in het midden leggen dat exegese iets anders
is dan een gesprek voeren met andere exegeten. Exegese is vooral in gesprek
komen met de tekst zelf.

(

Ik wil daar nu een voorbeeld van geven. Dat betreft de ui tleg die gegeven
wordt over Exodus 21,20-21. Dat is op pagina 59-65 van het boek. In de
tekst staat het volgende: 'Wanneer iemand zijn slaaf of zijn slavin met een
stok slaat, zodat deze onder zi jn hand sterft, zal deze zeker gewroken
worden. Slechts indien hij een dag of twee in leven blijft, zal hij niet
gewroken worden, want het is zi jn eigen geld'. Deze tekst komt bi j Peel s
ter sprake omdat hier van de wraak gesproken wordt. En hij behandel t
suksessievelijk en systematisch alle teksten in het Oude Testament waarin
de wraak van de Here God of van de mensen aan de orde komt. Nu, dat is dan
ook de reden waarom deze tekst in zijn boek behandeling krijgt. En hij doet
dat dan zo. Sommigen zijn van mening, zegt hij, dat de reden voor deze
bepal ing te zoeken is in de gedachte dat bi j enig ti jdsverloop tussen
tuchtiging en sterven de directe samenhang tussen een en ander niet meer
geheel duideli jk zou zi jn. De "heer van de slaaf kan daarom niet aansprake1 i jk worden gesteld voor eventuele komplicaties na een tuchtoefening die
voor de slaaf de dood ten gevolge hebben. Deze opvatting is ook de mijne.
Peels geeft dan als zijn eigen uitleg: 'Het is echter eerder waarschijnlijk
dat vers 20 en 21 het onderscheid 'opzettelijk - onopzettelijk' op het oog
hebben'. Sterft de s laaf onder de handen van de tuchtigende heer dan is er
opzet in het spel, maar blijft de slaaf nog een paar dagen in leven dan
gaat het om een onopzettelijke doodslag. Dat begrijp ik niet. Inderdaad
wordt in de wet van Mozes wel het onderscheid opzettel i jkjonopzettel ijk
gehanteerd maar bij di t geval acht ik dat niet op zijn plaats omdat je ook
onopzettelijk een slaaf zo kunt tuchtigen dat hij ter plekke dood blijft.
Het 'onder de hand' sterven is geen bewijs van opzet. Dat heeft zelfs met
opzet/geen opzet niet veel te maken. Ik vind dus die eerste optie volgens
welke de wetgever bedoelt dat de directe samenhang tussen tuchtoefening en
sterven beslissend is voor de vraag of er strafvervolging tegen de heer zal
worden ingesteld, ja dan nee, veel en veel waarschijnlijker. Voor strafver10
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volging moet die samenhang duidel i jk zi jn. En wanneer die minder duidel i jk
word t dan gunt de wetgever de overtreder de 'benef i t of the doubt', het
voordeel van de twi jfel. Het betreft hier namel i jk een zeer del ikate zaak.
Je hebt hier eigenlijk met twee sferen te makerl. Je hebt de sfeer van het
pub1 ieke recht waarin doodslag strafbaar wordt gesteld en wel in principe
met de doodstraf. En de sfeer van het private recht waarin de heer eigenaar
is van de slaaf en ook absolute zeggenschap over hem heeft. Dat laatste is
voor OrtS moeilijk te vatten maar in die tijd lag dat zo. De slaaf behoorde
tot het bezit van de heer, 'het is zijn geld', hoor je de tekst zeggen. Dat
wi 1 zeggen: hi j heeft er de volledige beschikking over. Nu botsen hier in
het geval dat geregeld moet worden die twee sferen op elkaar. Enerzijds de
sfeer van het publ ieke recht waarin de doods lager gerechte I i jk wordt
vervolgd en anderzijds de sfeer waarin de zeggenschap van de heer over zijn
slaaf absoluut is. Die sferen botsen hier, en wat doet nu de wetgever? Die
beslui t tot een kompromis. En hij stelt derhalve alleen het meest stuitende
strafbaar. Het meest stui tende, dat namelijk de heer zijn slaaf op de
plaats zelf waar hij hem afranselt doodt. Per ongeluk of expres, dat doet
er niet toe, maar dit is het meest schrijnende. En daarvoor wordt de heer
door de rechter gepakt, dat kan niet ongestraft bli jven. Wanneer er dan
verder staat dat dat zal gewroken worden, dan legt Peels dat zo ui t dat de
doodstraf moet vol hokken worden. Dat is mijn tweede aanmerking op deze
uitleg. Ik dacht dat de wetgever met deze vage strafbepaling juist in het
midden wil laten hoe zwaar er gestraft moet worden, gezien het kompromiskarakter van de bepaling. Dat er in een zekere verlegenheid wordt gezegd:
het moet gewroken worden. Hoe, dat weet ik niet, maar het mag niet zomaar
passeren. Het verschil tussen opzettelijk\onopzettelijk mag hier ter sprake
komen en in het vaststellen van de strafmaat een rol spelen, alles tot je
dienst, maar dit mag niet ongewroken voorbijgaan. Er moet iets gebeuren van
strafvervolging in di t geval, het meest schri jnende name I i jk dat een heer
zij n slaaf ter plekke doodt. Want wanneer er daarna nog een paar dagen
overheen gaan waarin de slaaf niet sterft, dan is dat schrijnende verdwenen
en kan de dood ook aan iets anders worden toegeschreven. En in dat geval
treedt de wetgever terug, het is een privaatrechtelijke kwestie waar hij
niet op ingrijpt. Echt een kompromisbepaling dus. En nu vind ik dat Peels
bi j het bespreken van deze tekst wel wat veel auteurs ter sprake brengt. Ik
l-w·b ze geteld: zevent ig in getal. En hi j komt dan toch met een ui tI eg
waarvan je moet zeggen: had eens wat meer over de tekst zèlf nagedacht. Had
je het geval eens ingedacht, zou je dan niet verder gekomen zijn? Nu wordt
het gesprek met de tekst wel een beetje overwoekerd door het gesprek met de
ui tleggers van de tekst. En dan kom je tot de konklusie dat het noemen van
zo'n 70 auteurs geen garantie is voor een soepele en waarschijnlijke
verklaring van de tekst. Het verschi jnsel dat de wetgever aan de verdachte
zoiets als het voordeel van de twi j fel geeft komen we ook nog tegen in
Exodus 22 : 2 - 3a en Deuteronomium 22 : 23 - 27.
Laten we nu naar een heel ander gedeel te van het Oude Testament gaan. In
het boek Esther, in hoofdstuk 8 : 13, komen we ook een passage over de
wraak tegen die door Peels in zijn boek besproken wordt (p. 79 v.). De
wraak van mensen nu, niet die van God. Het gaat over de Joden die van
Ahasveros verlof krijgen zich op hun tegenstanders te wreken. /iliasveros
laat dit schriftelijk aan de Joden overbrengen en de genoemde tekst zegt:
'Een kopie van di t schri jven moest in alle provinci es als wet worden ui tgevaardigd en aan alle volken worden bekendgemaakt zodat de Joden tegen die
dag klaar zouden staan om zich op hun vijanden te wreken' (vertaling
Peels). Nu suggereert Peels bij zijn behandeling van deze tekst over de
wraak een beetje (vooral door het Luther-ci taat op p. 80 noot 5 ) dat
degenen di e vragen hebben bi j het boek Esther en z' n moraal door het
antisemitische hondje gebeten zijn. Nu is dat natuurlijk wel vaak zo
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geweest in het verleden, er is n.a.v. het boek Esther verschrikkelijk op de
Joden gescholden, dat valt niet te ontkennen. Maar ik denk dat je toch moet
onderscheiden tussen het antisemi ti sch reageren op teksten als deze en het
gewoon stellen van de vraag: Is wat het boek Esther vertel t ethisch
aanvaardbaar? Ik stel die vraag en dat doe ik niet om over het boek te
oordelen of over de Joden van toen te oordelen of ook maar over iemand die
getergd naar de wraak gri jpt te oordelen. Verontschuldigend zegt Salomo
immers in de Prediker (7 : 7, volgens de St Vert.) dat gestadige onderdrukking zelfs een wi j ze dol zou maken. Dus een ieder die \Vi 1 oordelen matige
zich. De Schrift doet dat zelf ook, nietwaar? 'Men verachte de dief niet
als hi j steelt om zi jn maag te vullen' (Spreuken 6 : 30). Daarmee is
natuur! i jk de zonde tegen het achtste gebod niet goed gesproken maar deze
uitspraak matigt toch wel het oordeel en leert te letten op omstandigheden.
Zo is dat in feite ook bij Esther het geval. Je moet niet gaan oordelen of
veroordelen. Maar de vraag mag gesteld worden: beantwoordt de moraal/ethiek
van het boek aan het gegeven waar Peels toch heel sterk mee werkt (en
terecht!) dat wij de wraak aan de Here moeten overlaten. 'Mij komt de wrake
toe, ik zal het vergelden'. Hier is het toch zo dat het Joodse volk zelf de
wraak ter hand neemt. Geheel in overeenstemming met de rest van het boek
waarin het Joodse volk op geen enkele wijze tevoorschijn komt als het volk
van de Here, ik bedoel dat het zichzelf zo niet beleeft en ziet. Ik denk
dan ook dat het boek Esther, - ik zou het niet uit de Bijbel kwijt willen,
begrijp mij goed (ik ben niet als Luther die het boek wilde schrappen met
Judi th samen: 'Denn sie judenzen mir zu sehr und haben vie1e andere Unart',
- dat hoor je mij niet zeggen), maar als men zegt: Het boek Esther staat in
de bijbel en dus is de moraal ervan voor ons verplichtend of op z'n minst
verdedigbaar, dan moet ik bij die konklusie afhaken. Ik denk niet dat dit
boek om zijn morele boodschap een plaats heeft gekregen in de heilige
Schrift. Er moeten bui ten de moraal of ethiek van het boek om redenen te
noemen zi jn waarom Esther deel ui tmaakt van de kanon en dus in de bi jbel
funktioneert. Ik noem iets als bijvoorbeeld deze boodschap: Het Joodse volk
zelf mag dan de goede kijk op zichzelf kwijt zijn, zijn vijanden niet! En
dat is dan een waarschuwing voor het volk van God van alle tijden, dat wij
zelf de goede kijk op onszelf kwijt kunnen raken maar dat ook dan de wereld
weet wie wij zijn. Dan denk ik aan wat in Esther 3 : 8 staat, de woorden
waarmee Haman zi jn zi jn vernietigingsplan aan Ahasveros voorlegt. 'Toen
zeide Haman tot koning Ahasveros: Er is een volk, dat verstrooid en
afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk, en
zijn wetten verschillen van die van alle volken, maar de wetten van de
koning volbrengt het niet, zodat het de koning niet betaamt het met rust te
laten'. Hier zie je de wereld die zich door het volk van de allerhoogste
bedreigd voel t vanwege het eigene dat di t volk heeft. Terwi j I het Joodse
volk zoals het in het boek Esther naar voren komt, precies dat eigene-vanGodswege uit het oog verloren lijkt te hebben en het zicht op zichzelf als
volk van de Here kwijt is. Het is echt kenmerkend dat de naam van God er
niet in gevonden wordt. Het boek Esther, voorzover het daarin over het
Joodse volk gaat, komt mij voor (zoals je dat wel eens ziet) als een bruid
die alleen, zonder bruidegom, gefotografeerd wi 1 worden. Zonder bruidegom,
dat wil zeggen: zonder de Here God. Zo ontmoet je eigenlijk in het boek
Esther het Joodse volk: de bruid alleen gefotografeerd. Als bijvoorbeeld
Mordechai naar zijn gedrag gevraagd wordt, waarom hij niet buigt voor
Haman, zegt hij niet: Dat mogen wij niet van God. Maar dan zegt hij na lang
zwijgen: ik ben een Jood (3 : 4). En dat volstaat. Dat is toch vrij hautain
om je zo te verantwoorden over je gedrag. Het Jood-zijn als enige reden.
Het is daarom (nog eens) niet toevallig dat de naam van God in het boek
ontbreekt. We maken hier kennis met een volk dat verregaand gesekulariseerd
is. Nog wel religieus, maar met een religie zonder God. Het feit dat Esther
in de kanon is opgenomen verplicht ons daarom niet om de morele boodschap
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die er ui tspreekt over te nemen. De moraal die erui t spreekt kan wel
samenhangen met die gesekulariseerc1heid. Het is toegestaan, dacht ik, dat
je over die moraal vragen hebt. En dat je die moraal ook bijvoorbeeld
konfronteert met de grondlijn uit de bijbel die zegt dat we wraakneming aan
God moeten overlaten. En dat is niet om te oordelen, om de staf te breken
over het Joodse volk, maar dat is gewoon om ernst maken met de lijn die er
in het geheel van de Schrift zit. Ik wijs er dus op dat de morele boodschap
van een boek niet beslissend is voor zijn plaats in de kanon. Het is het
niet-moralistische karakter van de bijbel dat mij tot deze stelling brengt.
Niet het anti-moralistische maar het niet-moralistische karakter van de
Schrift. Waardoor het mogelijk is dat een boek is opgenomen geworden met
een boodschap die niet voldoet aan de hoge eisen van het geheel van de
Heil ige Schrift. Maar ook zo fmlldioneert het boek Esther wel. Het boek
bevat een waarschuwing, ook voor ons: Vergeet nooit wie je bent! Maar je
kunt je niet voorstellen dat in het Nieuwe Testament, na de openbaring van
de wraak van God op Golgotha, de moraal van het boek Esther nog als
boodschap aan de gemeente wordt meegegeven. Dat wij dus de wraak in eigen
hand zouden kunnen nemen.
Peels neemt het voor de morele boodschap van het boek op (met een veel te
fors citaat van G. Ch. Aalders op p. 80, noot 4) en verwijst m.i. te
gemakkelijk de kritici van deze boodschap naar de bankjes van de antisemiet. Dat hoeft er niet in te zi tten. Dat is wel een beetj e voor de hand
liggend om dat vandaag te gebruiken. Maar dat is dan een oneigenlijk
gebruik maken van de gevoel igheid die er vandaag op di t gebied is. Die
gevoeligheid is te begrijpen en niet fout maar het is een gegeven dat wel
eens te gemakkeI i jk een oneigenl i jke rol kan spel en. Ik ben van mening dat
Peels daar niet helemaal aan is ontkomen in zijn uitleg van Esther 8 : 13.
Ik zou meer voorbeelden kUlli1en geven maar daar laat ik het nu bi j. Ik zal
voorlezen wat Peels op h~t eind van zijn boek als konklusie formuleert van
wat zi jns inziens de wraak van God is. 'Zo kan de wraak van God omschreven
worden al s de straffende vergelding van God . die in koninkl i jke
soevereinitei t - trouw aan zijn verbond - richtend en 5 trijdend opkomt voor
de eer van zi.in naam, waakt over de handhaving van zijn recht en werkt aan
de Ferlossing van zijn volk' (p. 266). Dat vind ik een hele goede defini tie
en toch heb ik er een aanmerking op. Ik vind namelijk dat Peels de wraak
van God wel heel erg in het juridische heeft getrohlcen. Daar is zeker reden
toe om het juridisch aan te pakken en daar is Peels ook volledig in
geslaagd. Maar, ik denk dat je bij de wraak tot in de definitie toe ook een
plaats moet inruimen voor de verontwaardiging. Dat emotionele element in de
wraak is aan de aandacht van Peels zeker niet ontsnapt. Zie daarvoor pp.
169 en 246, maar juist op die laatste pagina grenst Peels de wraak m. i. te
sterk tegen de toorn van God af. 'Het affektieve moment dat in de toorn van
God meekomt, ontbreekt bij de notie van Gods wraak, die een meer jurididche
lading heeft'. Maar ik vind die affektieve verontwaardiging zo inherent aan
de meeste wraakteksten dat ik zeg: dat element zou eigenlijk in de definitie moeten worden opgenomen. Dat er een stuk verontwaardiging zi t in bet
feit dat God wreekt. Het boek van Peels heeft op di t punt iets verdedigends
en vertoont daardoor een vleugje moralisme naar God toe. 'God maakt zich
boos', dat schijnt niet gezged te mogen worden. En toegegeven, dat is ook
vreemd gezegd. 'Toornen' is een woord dat we niet kmmen missen. Ik zou er
zeker niet voor pleiten dat te vertalen met 'zich boos maken'. Want in de
uitdrukking zich boos maken spreekt eigenlijk een stukje kwaad geweten van
onszelf. Wi j kunnen niet anders boos worden dan dat we ook een beetj e over
de schreef gaan. De tekst 'Word toornig en zondig niet' (Psalm 4 : 5;
Efeziërs 4 : 26) is echt een raadsel. Ga er maar aan staan! Omdat wi j in
geweten weten dat ons dat niet lukt is ons synoniem voor toornen boos
worden. Wat natuurl i jk een ethische categorie introduceert. Dat op God toe
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te passen kan niet. Dus 'God wordt boos I is oneigenl i jk gesproken en komt
niet in aanmerking om als vertaling gebruikt te worden. Maar die emotionele
verontwaardiging zi t in de wraak opgesloten. Als Kain zeven maal moet
worden gewroken dan denk ik dat het juridische toch wordt overstegen. In de
rechtspraak gaat dat 'zevenmaal' immers te ver. Er zi t dan ook iets
bezwerends van de kant van de Here God in. Ik verwi j s naar Psalm 79 waarin
ook dat zevenmaal terugkeert in de mond van Gods volk dat om wraak schreeuwt. En daar is ook het juridische kader niet evenwicht scheppend aanwezig.
Ik bedoel Psalm 79,12 'Vergeld onze naburen in hun boezem zevenvoudig de
smaad waarmee zij U bejegenen, 0 Here'. Ik ben het helemaal met Peels eens
als hi j zegt: daar zi t iets van het juridische in, het is niet zomaar dat
God wraak neemt. Maar ik ben van mening dat hi j te weinig oog heeft voor
het fei t dat door de verontwaardiging bi j de wraak het recht overstegen
wordt.

(

Dus samengevat: het is een boek dat ik zeer kan aanbevelen, het is in goede
stijl is geschreven. Het leest prettig, het is evenwichtig en voorzichtig.
Veel teksten worden in overzichtelijk verband zorgvuldig behandeld. En wat
de kritiek betreft:
-Ik mis enige aandacht voor wat in de christelijke kerk ook heeft
gespeeld t.a.v. de wraak van God, met name wat in onze kringen geleefd
heeft.
Ik vind dat Peels zijn boek teveel geschreven heeft met zijn gezicht
naar de kritische bijbelwetenschap toe waardoor hij daar een beetje
teveel aandacht aan besteedt.
Dat het gesprek met de teksten zelf wel eens dreigt te ontaarden in
een gesprek llIet de uitleggers van die teksten.
Dat wraak van God wel wat erg in het juridische wordt getrokken.
-Het inzicht ontbreekt dat als God de wraak ter hand neemt er dan dingen
kunnen gebeuren die het normale wraakpatroon doorkruisen.

BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN

(

Veel vragen draaien toch wel Olll hetzelfde. Het spreken van de bijbel over
de Here God, pan-causaliteit en schijnbare willekeur/onrechtvaardigheid.
Ik zet in bij een voorbeeld over Gods toorn bij de volkstelling van David.
Ik ben van mening dat 2 Samuel 24 eigenl i jk gedateerd moet worden tussen
wat in 2 Samuel 5 wordt geschreven en in 6. In 5 dat David Jeruzalem
verovert en in 6 dat hij de ark overbrengt naar Sion. Daartussenin heeft de
telling plaatsgevonden met als nasleep de ontdekking van Sion. Het is goed
aarmemel i jk te maken dat die dingen op een tijdstip gebeurd zi jn aan het
begin van Davids regering, vlak nadat hij de rest van het rijk van Saul
overgenomen had. Een geëigend moment voor een (militaire) telling. De
telling wordt verder ook nogal opvallend gesitueerd in het Overjordaanse
waar Isboseth Saul was opgevolgd. Over die streek worden de meeste details
gegeven. En een volgend argument is dat de ziener Gad wordt genoemd, die in
het begin van Davids leven een rol heeft gespeeld, en niet Natan. En een
argument temeer is dat we hier Joab tegenkomen als een minder cynische man
dan waartoe hi j zich later ontwikkeld heeft. En dan nog di t argument: Het
hoofds tuk begint met een typering (2 Sam 24, 1) De toorn des Heren ontbrandde weer tegen Israël' die zo op het eind van het boek Samuël een beeld
oproept van Davids regering dat zonder meer onjuist is. Dat vind ik op het
eind van Davids leven toch niet zo'n goede zin, zo kun je toch Davids
regering niet- typeren. Ik denk dat we in die telkens opvlammende toorn van
God te maken hebben met een erfenis van Sauls regering. Dat God misnoegd
was over het volk vanwege wat er bi j de regering van Saul allemaal was
I

14

(

c

gebeurd. Zo kun je dat hoofdstuk aan het begin van Davids leven eigenlijk
beter plaatsen dan aan het eind. En het is nu bij die gelegenheid van de
telling dat Sion ontdekt is. Als plaats waar de pest stopte op de dorsvloer
van Arauna. Wat later bleek de plaats te zi jn waar Abraham zi jn offer had
gebracht CI! Kronieken 3 : 1). En vanaf dat moment is toen in Davids leven
die eigenaardige bezetenheid voor Sion op gang gekomen, een brandende ijver
voor Sion die niet meer weggegaan is, waarvan op het allerduidelijkst Psalm
132 getuigt. Als je namelijk zegt: David koos Jeruzalem als hoofdstad en
heeft daar de ark neergezet dan leg je het initiatief daartoe helemaal in
handen van David. Dan is het eigenlijk David geweest die Sion verkoren
heeft. En de Here God zou zich daar dan achteraf bij aangesloten hebben.
Dat verdraagt zich moeilijk met Gods verkiezend handelen wat toch een
souvereine daad van Hem is. Nee, het is anders. David heeft wel zelf deze
stad gekozen, veroverd in ieder geval, maar hij heeft toen een geweldige
ontdekking gedaan: Hé, di t is een. bijzondere plaats vanwege het stoppen
daar van de pest. Dat heeft een geweldige beweging in Davids leven losgemaakt, een inspanning om nu daarheen de ark van het verbond te brengen.
Naar die plaats van genade waar de plaag zijn einde vond.
Goed, maar dan weten we dat Kronieken dit verhaal ook vertelt en dat die in
di t verband satan noemt. Ons hoofdstuk 2 Samuel 24 zegt dat de Here David
tegen Israël opzette en zei: Ga, tel Israël en Juda. En het opmerkelijke in
Kronieken is dat satan daar een rol bi j speelt. Men zegt wel, men durfde
later die harde ui tspraak niet meer aan dat de Here David tegen Israël
opzette en bedeelde toen satan met die rol. Ik denk niet dat je deze
teksten zo tegen elkaar moet ui tspelen. Ik ben van mening dat beide
zegswi j zen naast elkaar recht van bestaan hebben en dat de satan eigenl i jk
een instrument is waarmee de Here zijn volk behandelt. Het kan verkort
gezegd worden: De Here deed het. En het kan wat uitvoeriger gezegd worden:
De Here deed het door satan. Dat strijdt niet met elkaar maar vult elkaar
aan. Daar raken wi j iets dat bi jvoorbeeld ook in het boek Job voor ons
staat. Dat aan God dingen worden toegeschreven die vri j ingri jpend zijn en
wij niet zo durven overnemen. En in het voorwoord is over satan gesproken.
In de hele discussie speelt hij geen rol. Het is nu alsof het voorwoord wil
zeggen: Je moet eigenl i jk rekenen met God die een tegenstander heeft. Dan
verklaart dat niet alles maar dat vult het beeld wel aan. Ik heb daar wel
eens over gesproken op de kring hier. Dat ik het boek Job wijsheid vind
gevat in een profetisch kommentaar die de figuur van de satan introduceert
en dat het gesprek tussen God en satan zo een achtergrond verschaft
waartegen je die harde ui tspraken niet all een van de vrienden maar ook van
Job zelf moet plaatsen.
Je zou ook kunnen denken aan Klaagliederen waar in hoofdstuk 3 toch dingen
aan God worden toegeschreven waarvan je zou kUlli1en zeggen: Is God een demon
of is Hij de lieve Heer in de hemel?
Ja, dat zi t in de bi jbel. Of we dat nu aardig vinden of niet, dat· zi t
samen. God is raadselachtiger dan wij in onze beeldvorming zouden willen
toestemmen. Ik ben het dan ook wel met Peels eens als hij een
tussenstandpunt inneemt. We kunnen het beeld van God niet afronden. In
verband met het optreden bijvoorbeeld van de Here door Kores, er staat toch
inderdaad dat hij het licht schept en de duisternis. Het goede vormt en het
kwade. Mede hierom. Kores is bij ons onthouden gebleven vanwege ZIJn
hei lzame rol maar we moeten niet vergeten dat de bi jbel over Kores ook
spreekt als over een verdrukker, een tiran, die volkeren verplettert en
onder de voet loopt (Jesaja 41 : 1 - 3; 45 : 1). Wij moeten oppassen dat we
hem omdat hij iets voor het volk van God betekent heeft, niet inkleuren als
alleen maar een positieve figuur. Hi j past ook in de ri j van de grote
tirannen. Maar God heeft hem wi llen gebruiken en heeft hem daarvoor zelfs
Messias willen noemen, precies zoals koning Hazaël van Damaskus door Eliza
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gezalfd (I Koningen 19 : 15) is om voor God een bepaald werk (dit keer een

strafgericht over Israël) te vol trekken. Ook die Hazaël was dus een soort
gezalfde. Je kunt die titel daarom niet gebruiken om Kores in een uitsluitend posi tief licht te stellen. Dat doen we met die Hazaël ook niet. Kores
heet gezalfde en er zijn meer termen uit de wereld van Davids huis die op
Kores worden toegepast. "Mijn herder' (Jesaja 44 : 28), 'de Here heeft hem
lief' (Jesaja 48 : 14), wat de kroonnaam van Salomo was (II Samuël 12 :
25): Adonai ahavo, Jedidja. Dat wordt op Kores toegepast en als je daar
alleen op let dan komt Kores helemaal in een posi tief 1 icht te staan. Maar
er is ook een ander beeld in datzelfde Jesaja van Kores dat ook negatieve
zi jden vertoont. En ik schri j f het daaraan toe dat in de Kores-passage
zulke teksten vallen als: 'Ik ... die het licht formeer en de duisternis
schep, die het heil bewerk en onheil schep (Jesaja 45 : 7). Ik denk dat het
een stuk moei te heeft gegeven voor Israël: Moet nou zo i emand gebruikt
worden om ons te bevri jden? Ik denk dat er ook twist is geweest van het
volk met zijn God over Kores (zie daarvoor Jesaja 45
9 vv). Er is
ongenoegen bij het volk geweest, dat God zo'n middel gebruikte als bevrijder. God is minder overzichtelijk dan wij voor wenselijk zouden houden. Er
i s veel dat wi j onverklaard moeten laten. En dat maakt dat het op ons
inderdaad de indruk van onberekenbaarheid en wi llekeur maakt. Dat kunnen
wi j niet wegwissen. Ik vind daarom ook dat Peels ietwat te braaf afrekent
met het 'demonische' in de wraak van God (p. 250 vv).
Ik vind verder dat Kui tert er in zi jn jongste boek goede dingen over zegt.
In navolging van zi jn krachtig pleidooi voor de onbegri jpel i jkheid van God
die toch geen afbreuk doet aan zijn betrouwbaarheid wil ik erop wijzen dat
in datzelfde Jesaja 4S waar we het zopas al over hadden ook staat dat God
wel het kwaad schept maar niet ten kwade schept. 'Niet tot een baaierd
heeft Hij de wereld geschapen' (vs 18). Ook al heeft Hij de hand in het
kwaad, zijn bedoeling, zijn heenwerken is naar iets anders. Naar het goede.
Nu, daar moet het geloof ik bij blijven. We komen niet verder. Uiteindelijk
is de Here te vertrouwen maar Hi j hiet geen Hendrik - zei mi jn grootvader
als hi j wi lde protesteren tegen een al te grote verirouwel i jkheid die in
knushied en kneuterigheid dreigde te ontaarden.

(

I.

T.a.v. modernere weergaven van woorden als toorn en woede het volgende. Dat
ik woede afwijs is niet het geval. Alleen het zich boos maken dat zou ik
niet als vertal ing wi 11 en kiezen maar woede vind ik wel een bruikbaar
woord. Ook niet ouderwets trouwens. Ik denk dat er in de psychologie meer
voor woede plaats i s dan in vroegere tijden. Dat woord vervreemdt ni et.
Maar over i gens , i s he t zo onoverkome 1 ijk da t IV 1 J ten aanz i en van Hem
woorden gebruiken die niet doorsnee zijn? We moeten t.a.v. Hem toch dingen
onder woorden brengen die volstrekt uniek zi jn? Al s ze in het voetbal
termen gebruiken die verder nergens voorkomen waarom zou het geloof dat
recht dan ontzegd moeten worden? Dat zijn dingen waar inderdaad een
negatieve kant aan zit, maar vijl ze maar eens weg. Ik weet niet of dat
winst is. Het zou kunnen zijn dat wij God toch te moreel benaderen. Ook dat
de duivel genoemd wordt is niet ter verklaring, maar daarmee is ons wel een
scheldadres verschaft. Dat wi j nodig hebben om af te reageren. Om te
reageren op de dingen die gebeuren. '0 God, verdoem hem!' In de dialogen
van Job zie je dat God tegenover God wordt gesteld. In Job 16 : 20-21: 'Ook
al bespotten mi j mi jn vrienden, nochtans richt zich mi jn oog schreiend op
God, opdat Hij de mens recht doe tegenover God, en recht doe tussen de mens
en zijn naaste'. We vinden hier dus een beroep op God tegen God. Ga er maar
aan staan! Wie het begrijpt mag het zeggen. Maar we moeten zulke dingen
vooral laten staan. Trouwens dit komt in het Nieuwe Testament terug. En wel
in 2 Timotheus 1 : 16-18: ' ... daar hij mij dikwijls heeft verkwikt en zich
voor mijn ketenen niet heeft geschaamd. Integendeel, toen hij te Rome
gekomen was, heeft hi j mi j i jverig gezocht en mi j ook gevonden; de Here
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geve hem, dat hij barmhartigheid bij de Here 'linde op die dag'. Daar
verschi jnt de Almacht ige ook in een dubbelrol, van aanklager-rechter en
verdediger. De Here moet ons helpen tegen de Here. Ik kan deze dingen niet
rijmen, maar ik wou ze niet wegwerken.
Lucas 4 is ook ter sprake gebracht. Waar Peels had gesproken over ui tstel
en waar ik had aangevuld: wat God betreft afstel. Alice vraagt: pleit het
er niet tegen dat dit vóór Pasen is gezegd? Dat zou toch alleen na Pasen
gezegd kunnen worden? Ik vind echter dat in de delen van het evangel ie
altijd het geheel aanwezig is. Dus dat schept de mogelijkheid om ook over
de teksten van vóór Pasen te preken op of na Pasen. Het geheel is in de
delen besloten. Het is bekend dat in de evangelies alleen rond de geboorte
van Christus wordt gezongen. Het eigenaardige is dat bij Pasen geen enkele
gezang in het evangel ie kl inkt. Die gezangen aan het begin gri jpen op het
eind voorui t. En zi jn ook vol van het einde. Er was ook bepaald niets
onzekers aan of ui t zou komen waarvan werd gezongen. Ik denk dat je
inderdaad kunt zeggen dat Christus
komst D-day is. Alles moest nog
gebeuren maar er werd gezongen alsof het werk gedaan was. En dat is Pasen
in de tekst. Goede Vrijdag zit er ook in. Het evangelie is vanui t het
bereikte resultaat geschreven en het schrijft er ook naar toe. Het zit er
beiden in.
I
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Tot slot nog iets over de exegese. Onthoud dat je bij exegese vooral je
boerenverstand gebruikt. Een verstand dat niet bevlekt is door allerlei
meningen van anderen. Dat je pril voor de tekst gaat staan. Dat je je niet
te gauw in de reden laat vallen door kommentaren. Ik ben niet tegen het
gebruik van commentaren. Kom nou! Maar het is wel eens ontmoedigend dat je
als eenvoudige dominee zoveel exegetische literatuur moet verwerken om bij
de tekst te komen. In die zin ontmoedigend dat je zegt: Nu, dan ben ik
zeker geen exegeet. Het ontbreekt me aan tijd en lust. Het is best je te
laten helpen door anderen bi j het verklaren van de tekst maar houd daarin
maat. Wij hebben een directe toegang tot de Schrift. Anders wordt het iets
talmoedisch als je niet oppast. Tenslotte komen we bij de tekst en de
energie is al verbruikt. Wat voor alles nodig is: Dat je een ijverig lezer
van de Schrift bent. Een schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen zal
vanui t zi jn schat, en dat is de schat van de schriftkennis , nieuwe en oude
dingen te voorschijn brengen. Dat is niet aan het intellekt beloofd. Maar
dat is beloofd aan degene die de Schrift werkelijk kent en bij vernieuwing
leert kennen. En er nooi t mee ophoudt en dat eigenl i jk boven het hoogste
van zijn vreugde stelt. Schriftkennis, dus dat je een tekst hoort in het
kader van het geheel en dat er steeds een druk verkeer is tussen het deel
en het geheel. Dat het heen en weer flitst. En dat zo de Schrift haar eigen
uitlegster is. Dat moet je serieus nemen. En dan gaat het niet alleen om
het tekstverband maar ook om het schriftverband. Ik heb jullie geleerd dat
teksten die ui t het Oude Testament in het Nieuwe worden aangehaald niet
zozeer rekenen met het tekstverband maar veelmeer met het verband van de
hele Schrift. Dat Paulus als het ware nieuwe teksten maakt. Hij verbuigt,
verbouwt teksten. Hij is zo thuis in de schriften dat hij vanuit het geheel
het materiaal bij elkaar zet en zo een tekst-vehikel voor zoveel mogelijk
Schriftinhoud in elkaar zet. Dat bevestigt mijn overtuiging dat schriftui tleg een zaak is van de schriften kermen. En zo op een tekst toetreden.
Dan hou je inderdaad minder tijd over voor kommentaren. Je moet daarin
selektief te werk gaan.
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