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In dit boek geeft de auteur, dr C. van der Waal (1919 - 1987), in
leven vrijgemaakt gereformeerd theoloog en predikant in Zuid Afrika,
zich moeite om duidelijk te maken dat heel de Schrift, Oude en Nieuwe
Testament beide, doortrokken is van de verbondsgedachte. De bijbel en
het evangelie,ze zijn - zo stelt hij - verbondsmatig van aard. Os F.
van Deursen die voor dit boek een voorwoord geschreven heeft, geeft
de opvatting van vdW zo weer, dat Gods verbond volgens hem de enige
hermeneutische sleutel tot de Heilige Schrift is (p. 11). Dezelfde
Van Deursen schrijft dat vdW's studie verplichte literatuur zou
(~~oeten zijn voor theologiestudenten (p. 12). Dat laatste is voor mij
. de reden geweest om het boek op ons TSB programma te zetten, met de
ge~nteresseerde vraag of deze dingen alzo zijn. Mijn oordeel is dat
het zeker om een lezenswaardige studie gaat die in zijn hoofdstrekking zonder meer bij te vallen is, maar ik wil er toch een paar wat
uitgebreidere, kritische opmerkingen over maken. Men beschouwe dus
wat nu volgt als een kritiek van binnen die bij te vallen hoofdstrekking uit en niet van buitenaf. Binnen de vrijgemaakt-gereformeerde
traditie waarin ik zelf ook sta en wil staan, is er een geweldig
sterke nadruk op het verbond komen te liggen. Mij bekruipt wel eens
de gedachte, de laatste jaren zelfs in toenemende mate, dat,we daarin
met een overaksentuëring te maken hebben. Het boek van dr vdW heeft
mij van die gedachte niet afgebracht, - om het maar wat onderkoeld te
zeggen. Het is bij het lezen en herlezen niets minder dan een kristallisatiepunt van mijn zorgen hieromtrent geworden.
I, 1) Onder verbond verstaat dr Van der Waal de relatie van God met
zijn volk, zoals die gekenmerkt is door belofte, bevelen bedreiging
van Gods kant en het verplicht worden tot geloof en bekering van onze
(~ijde. VdWaal is niet zonder reden sterk onder de indruk van de vrij'blijvendheid waarmee het evangelie in de westerse wereld gebracht
wordt, dwz zonder dat de keerzijde van de blijde boodschap van dreiging en vloek aan het woord komt, en hij denkt dit getij te keren
door met nadruk op het verbondsmatig karakter van de Schrift - ook
van het Nieuwe Testament! - te wijzen. Dat verbondsmatige moet het
verplichtend karakter van de evangelieverkondiging garanderen. Het
verbondskader dat vdW in de gehele bijbel meent te ontmoeten, werkt
hij uit aan de hand van wat door opgegravingen aan verdragsteksten
uit de wereld van het oude Nabije Oosten (met name die van het oude
Assyrië) bekend geworden is. Daarin gaat het over verdragen die door
de suzerein aan zijn vazallen worden opgelegd, eenzijdige verbonden
dus waaraan de vazallen hun dynastieke bestaan te danken hebben en op
grond waarvan zij aan hun heer verplicht worden. Duidelijk komen
daarin de dingen naar voren die vdW ook voor het heilig verbond
wezenlijk vindt. In deze teksten treedt namelijk een bepaald verdragsschema naar voren dat (aldus vdW en vele andere met hem) terugherkend kan worden in de bijbelse teksten die over het verbond van de
Here God met Israël handelen. Volgens vrij algemene konsensus zag die
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verbondsstruktuur er in de politieke wereld van die dagen als volgt
uit: 1) Preambule, waarin de suzerein zich bij naam en toenaam bekend
maakt, 2) Historische proloog waarin de weldaden die de vazal aan
zijn heer te danken heeft, worden opgesomd, 3) Bepalingen, waaraan de
vazal zich te houden heeft, 4) Zegeningen van het verbond, die de
vazal in het vooruitzicht worden gesteld in geval van gehoorzaamheid
en vervloekingen waarmee hij wordt bedreigd in geval van opstand, 5)
Aanroeping van getuigen, zoals goden, hemel en aarde, of wind en
wolken, die moeten toezien op de naleving van het kontrakt en
tenslotte 6) Bepalingen inzake bewaring en openbare voorlezing van
het verdrag (zie vdW p. 31ev).
I, 2) Maar nu ademen deze verdragen, hoewel ze soms wel eens betuigingen van genegenheid bevatten van de kant van de suzerein naar zijn
vazal, in het algemeen een grimmige sfeer. Het zijn echte no-nonsense
kontrakten, er valt met de heer op geen enkele wijze te spotten. Hanteer je deze vazallenverdragen als model voor het verbond van de Here
(~od met zijn volk (zoals vdW doet), dan is het onvermijdelijke gevolg
-"dat ook het heilige verbond er wat zakelijk, politiek, militair en.
zelfs grimmig uit komt te zien. Het boek van vdW dient daarvoor als
doorlopend bewijs. De beslissende vraag is natuurlijk of de bijbel
zelf ons in deze voorstelling van het verbond onder het beeld van een
vazallenverdrag voorgaat. Spreekt de Schrift zelf zo, dan treft mijn
kritische aantekening geen doel .. Maar nergens in de bijbel vinden we
dat dat expliciet gebeurt. Geen plaats is er in de Schrift te noemen
waar het vazallenverdrag als gelijkenis of metafoor van het verbond
gebruikt wordt. De bijbel gebruikt voor het verbond beelden die dichterbij het alledaagse leven staan, zoals de relatie tussen man en
vrouw of tussen vader en zoon, maar nergens is de Here God de grootvorst wiens volk uit vazallen bestaat of zelf in zijn geheel een
vazal is. In Deuteronomium, het bijbelboek waar die gelijkenis tussen
het verbond van de Here God met Israêl en de politieke vazallenverdragen het duidelijkst in het oog springt (Hoofdstuk 28, waar de
overeenkomsten in de verbondsdreigingen soms bijna letterlijk zijn! al proef ik bij Mozes meer deernis bij het beschrijven van wat Israël
in geval van verbondsongehoorzaamheid overkomen zal), heet het toch
(~eel huiselijk: 'Kinderen zijt gij van de HERE uw God ... ' (14 : 1).
--De Here God is Israëls Vader (32 : 6, en dat hele hoofdstuk door);
'Koning' heet Hij in dit boek slechts éénmaal (33 : 5). Dat vdW de
termen koning en vazal in zijn boek heel vaak gebruikt om er de twee
partijen in het verbond mee aan te duiden, berust dan ook mi op een
overvraging van het gegeven dat inderdaad die oude vazallenverdragen
een struktuur vertonen die het verbond tussen God en zijn volk kan
verduidelijken. Deze struktuur echter zal heel algemeen geweest zijn
en voor iedere overeenkomst gegolden hebben. Ze wordt ook door de
werkelijkheid van de verdragssluiting zelf al min of meer aangegeven.
Zo bijzonder is ze dus niet. Ik zou daarom willen onderscheiden
tussen de gevonden verdragsstruktuur, die voor het verstaan van wat
de bijbel met 'verbond' bedoelt leerzaam kan zijn, èn de toepassing
daarvan in het politieke, zoals we die in de bedoelde vazallenverdragen tegenkomen. En op de gebruikmaking van het laatste gegeven~
om de werkelijkheid van het verbond te doorlichten, zou dan dus wat
af te dingen zijn.
I, 3) Wat het overbrengen van de heerser-vazal-relatie op de ver2

bondsverhouding tussen God en ZlJn volk ook wel ernstig in de weg
staat, is het feit dat het volk Israël waarmee het verbond van God
gesloten wordt, een kollektiviteit is. De vazallenverdragendaarentegen worden met telkens één vazal gesloten. In de situatie dat
tijdens een krisis in de verhouding het ene deel van het volk aan het
verbond trouw blijft en het andere niet, voorziet de metafoor van het
vazallenverdrag dus niet. Terwijl dat in het heilige verbond een
essentiëel gegeven is (zie de profetische restgedachte). De enige
plaats in de Schrift waar je van èen vazallenverdrag, overgebracht in
de religieuze sfeer, zou kunnen spreken (of zwakker: eraan zou kunnen denken), is Psalm 2. Daar spreekt God als de souvereine heerser
de koningen der aarde toe en waarschuwt hen zich verstandig te gedragen en zich te buigen onder de beschikking die Hij ten aanzien van
zijn gezalfde zoon getroffen heeft. Daar is de sfeer inderdaad
grim~ig ('zeer licht ontbrandt zijn toorn'), al is er ook een zaligspreking voor wie willen schuilen bij deze nieuwe koning. Maar van
een verdrag of verbond tussen God en die koningen wordt toch niet
(-;gesprok~n; ,het, is er zelfs v~r vandaan. Als er al van een verb<?~d
. sprake 1S 1n d1e psalm, dan 1S dat het verbond tussen God en Z1Jn
gezalfde koning (zie de halve verbondsformule 'Mijn zoon zijt gij! '),
waar die koningen der aarde zich bij aan moeten sluiten, op straffe
van anders verloren te gaan. Maar een vazal kun je de zoon moeilijk
noemen, daar is zijn verhouding tot God te close voor. In Ezechiël 17
wordt koning Zedekia herinnerd aan het vazallenverdrag waarin hij met
Nebukadnesar staat. Dat wordt wèl een verbond genoemd. De Here God is
er getuige van geweest en door middel van de profeet komt Hij uit
kracht daarvan op tegen de trouwbreuk van Zedekia. Verderop in dat
hoofdstuk vergelijkt dan de Here wat Hijzelf met het Judese koningschap gaat doen met wat eerder Nebukadnesar gedaan had: een stekje
van de hoge ceder afplukken en dat op de hoge berg Israëls planten om
zo over Israël een nieuwe messiaanse vorst te bestellen. Hier deed
zich een goede gelegenheid voor om voor deze verhouding tussen God
als heerser. en de messiaanse koning als vazal,net als voor de
verhouding tussen Nebukadnesar en Zedekia, het woord verbond te
gebruiken, maar dat gebeurt niet. Nergens wordt de relatie koningvazal gebruikt om er het verbond mee te verduidelijken, nergens is ze
( pr een metafoor voor. Niet voor het verbond van God met het volk en
~···ook niet voor het verbond van God met koning David (bij welk verbond
het beeld eigenlijk nog het best zou passen).
I, 4) Het huwelijksverbond daarentegen is in de bijbel een heel vaak
gebruikt voorbeeld voor het heilige verbond. Zo wordt in Jeremia 3
het verbond voorgesteld onder het beeld van God als vader van zijn
dochter Israël (de vader-dochter-verhouding als beeld voor het huwelijk, zie Jeremia 3 : 4 en 19-20 en misschien I Kor. 7 : 36/7) en van
God als bruidegom-vriend van zijn vrouw Israël. Ook Hosea 2 is op die
leest geschoeid. We vinden in dit laatste voorbeeld niet het woord
verbond, maar wel wordt de verbonds- of toebehorendheidsformule
gebruikt. De Here zal tot Lo-Ammi zeggen: 'Gij zijt mijn v6lk' en hij
zal zeggen: 'Mijn God' (vers 22). (Vergel ijk de zo bekende formule:
'Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn'.)
En in Ezechiël 16 : 8 lezen we: 'Toen kwam Ik voorbij en zag u, en
zie, de tijd der liefde wa~ voor u gekomen; Ik spreidde de slip van
mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een
verbond met u aan, luidt het woord van de Here HERE; zo werdt gij de
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mijne'. Zowel het woord verbond als de (halve) verbondsformule ('Zo
werdt gij de mijne') komen hier voor. Wat de vader-zoon-verhouding
betreft, Israël heet in Ex. 4 : 22 Gods eerstgeboren zoon, Deut. 14
1 (en ook Deut. 32 : 5) spreekt van 'kinderen (letterlijk 'zonen')
van de Here God, in Hosea 11 : 1 heet Israël Gods zoon en Paulus zegt
in Rom. 9 : 4 van de Israëlieten: ' ... hunner is de aanneming tot
zonen ... ' In Jeremia 31 : 9 wordt de verbondsformule in die zin
gebruikt: 'Want Ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn
eerstgeborene'. De vader-zoon-metafoor wordt trouwens vaker in het
kader van het Davidverbond dan in dat van het volksverbond benut. Van
dat Davidverbond is in Psalm 89 : 29 sprake en in de daaraan voorafgaande verzen klinkt de toebehorendheidsformule: 'Hij zal tot Mij
zeggen: Gij zijt mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. En
Ik, Ik zal hem stellen tot een eerstgeborene, tot de hoogste van de
koningen der aarde'. Men ziet, de verbondsgedachte maakt ruimschoots
gebruik van deze familiemetaforen. Maar een formule als: 'Ik zal
Israël tot een groot-koning zijn en Israël zal Mij tot een vazal
c~zijn', ontbreekt. Men zou kunnen tegenwerpen dat Israël toch wel Gods
'knecht heet, maar 'knecht' is voor 'vazal' een veel te algemeen woord
dat bovendien veel meer tegenover 'heer' dan tegenover 'koning'
staat.
I, 5) De verbondsgedachte, zoals de Schrift daar in de relatie tussen
God en Israël mee werkt, lijkt mij haar oorsprong dan ook niet zo
duidelijk te hebben in de politieke wereld van die dagen. Althans
niet in de eerste plaats. Ze is eerder gevoed geworden vanuit de
familiaire liefdesverhoudingen van huwelijk en gezin. Wanneer er
getrouwd werd, zei de man van zijn vrouw: zij is van mij en ik ben
van haar. Dat was een rechtsformule, maar ze had ook een diepe wortel
in het gevoel, getuige het woord dat we in het Hooglied enige malen
tegenkomen: Ik ben van mijn geliefde en mijn geliefde is van mij
(Hgl. 2 : 16; 6 : 3; 7 : 11). Dat het huwelijk een verbond (berit)
genoemd wordt, weten we uit Mal. 2 ; 14 en Spr. 2: 17. Ook de vaderzoon-verhouding kon behoefte hebben aan een juridische vastlegging,
bijvoorbeeld in erfeniskwesties, maar ging toch ook terug op een
natuurlijke en door dik en dun blijvende genegenheid. Deze verwant(".~chapsver~oudingen hebben.~us voor het "heilige verbond mo~el ~~sta~n.
--(Dat kun Je wat het huwellJk als beeld betreft ook nog dUldellJk Zlen
aan de term voor de verbondsontrouw: afhoereren.) Dat heeft een
element van affektie in het verbond gebracht. Vandaar ook dat wanneer
de verbondsverhouding door ontrouw van de menselijke partner geschonden was, het voor de Here van het verbond vanwege zijn sterke liefde
nog niet afgelopen was. Soms werd er dan gedreigd met blijvende
scheiding (Jeremia 3 : 1vv), maar op een andere plaats klinkt weer de
vraag: 'Waar is toch de scheidbrief uwer moeder, waarmee Ik haar
verstoten zou hebben ... ?' (Jes. 50 : 1). Ook Hosea 1 legt een
aangrijpend getuigenis af van de doorgaande trouw van de Here, dwars
tegen Israëls ontrouw in, en van liefde die door niets in de geliefde gaande gemaakt wordt. Bij een vazallenverdrag echter treden in
geval van trouwbreuk alleen maar de sankties in werking. Dat precies
geeft er het harde en het voor het echte verbond onbruikbare aan. Het
komt mij dan ook voor dat, zoals zo vaak in de bijbelwetenschap, de
Entdeckersfreude met die opgravingsgegevens van de vazallenverdragen
wat aan de haal is gegaan, met als resultaat een verrigidisering van
het verbond. De zachte tonen verdwijnen daardoor uit de melodie. 'Hoe
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zou Ik u prlJsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u
prijsgeven als Adama, u maken als Zeboïm? Mijn hart keert zich om in
Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende
toorn niet ten uitvoer brengen, Ik zal Efraïm niet verderven. Want Ik
ben God en geen mens, heilig in uw midden, en Ik zal niet komen in
toorngloed' (Hosea 11 : 8 en 9). Dit soort taal is in een vazallenverdrag in geen velden of wegen te bekennen. Natuurlijk wil ik niet
ontkennen dat God Israëls koning is en dat dat ook wel verbondstaal
mag heten. In het verbond staat God immers hoog boven het volk; een
pariteitsverdrag (p. 61) zul je de verhouding tussen de Here en
israël inderdaad nooit kunnen noemen. Maar specifieke verbondstaal is
dat spreken over de koning niet en bovendien moet waar dat gebeurt,
de koningsgedachte geassociëerd blijven met het genadige koningschap
van God over zijn volk. De model koning vinden we dan ook meer in
Psalm 72 dan bij de Assyriërs uitgeschilderd. Bij vdW is de koningsmetafoor veel te nadrukkelijk aan de verbondsgedachte vastgeknoopt,
is mijn indruk. Dat heeft in het boek gezorgd voor termen als 'ulti(~atum',
'mandaat', 'imperiale decreetstijl' , 'groot-koninklijke
~. verbondsmatige stijl', en dat soort vrijgemaakt verbondsjargon meer.
(De nestgeur is hier wel erg sterk.) Blijft echter staan dat in de
vazallenverdragen van de wereld van het Nabije Oosten een verbondsstruktuur zichtbaar wordt die, afgezien van de politieke toepassing
die ze daar krijgt, ons helpen kan een beter inzicht te krijgen in
het wezen van het verbond. En vdW heeft gelijk: tot dat wezen behoort
het verplichtend en niet-vrijblijvend karakter van de genadige
relatie waarin de Here zijn volk tot zich heeft geplaatst. Ook het
ongelijkheidsbeginsel valt daarbij te noemen. Een sterke uitdrukking
als dat God het verbond heeft voorgeschreven (Hebr. 9 : 20; zie ook
Psalm 105 : 8), stelt dat duidelijk in het licht. Maar of dat nu
betekent dat die verbondsstruktuur achter elke boom in het oudtestamentische bos vermoed moet worden en dat we (bijvoorbeeld) de verhouding tussen de Here God en Adam als die van een verbond, en dan nog
wel een vazallenverdrag, moeten voorstellen (p. 60 ev), dat waag ik
te betwijfelen. In een zeer algemene zin heeft die verhouding in het
paradijs iets verbondachtigs, dat is waar, maar vdW overdrijft in de
uitwerking daarvan schromelijk. En dat werkt kontraproduktief.

(
II, 1) Een boek dat zo sterk het verbondsmatige karakter van de
Schrift, en ook van het Nieuwe Testament, beklemtoont, moet, dacht
ik, een verklaring kunnen geven voor het feit dat er, waar het het
verbond betreft, tussen het Oude en het Nieuwe Testament een
belangrijk verschil is. Het Oude heeft het veel vaker dan het Nieuwe
over het verbond. VdW schenkt daar jammer genoeg geen aandacht aan.
In het Oude Testament komt het woord berit 287x voor, in het Nieuwe
Testament het woord diathèkè 28x. Dat is in een verhouding van tien
op één, wat met de verhouding in grootte tussen het Oude en het Nieuwe Testament niet overeenkomt. Ik weet wel, in het Oude Testament
zijn al die gevallen meegeteld waarin 'verbond' een profane betekenis
heeft, waar in het Nieuwe Testament bijna geen voorbeelden van zijn,
maar dat neemt de disproportionaliteit toch niet weg. Daar komt nog
dit bij. Ga je na, hoe en in welke verbanden het Nieuwe Testament
over het verbond spreekt, dan moet je in veel gevallen het woord archafsch gebruiken: in archaïsche verbanden. Laat ik daar wat voorbeelden van geven. Hand. 7 : 8 heeft het over 'het verbond der
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besnijdenis', Openb. 11 : 19 over 'de ark des verbonds' (waar Hebr. 9
: 4 'de tafelen des verbonds' nog naast zet), Paulus zegt in Rom. 9
4 van de Israëlieten dat 'hunner is de aanneming tot zonen en de
heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de
beloften', in Hand. 3 : 25 zegt Petrus tegen de Joden van Jeruzalem:
'Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw
vaders gemaakt heeft', 'Om te gedenken zijn heilig verbond', zingt
Zacharias, 'de eed die Hij zwoer aan onze vaders .. . ', in Ef. 2 : 12
stelt de apostel vast dat wij heidenen eertijds zonder Christus
waren, 'uitgesloten van het burgerrecht Israë7s en vreemd aan de
verbonden der be70fte (dat is: de verbondssluitingen die zo kenmerkend waren voor de bedeling van de belofte)' en in Gal. 3 : 17
tenslotte heeft Paulus het over 'het testament waaraan door God
tevoren rechtskracht verleend was'. Dat zijn stuk voor stuk terugkijkende zinswendingen waarin het verbond sterk geassociëerd wordt
met het oude Israël. Dat ;s niet steeds het geval, ik weet het. Daar
zijn immers ook de teksten die spreken van het nieuwe verbond, en dat
(-\waarl ijk niet aan de rand van het Nieuwe Testament. Immers met name
'bij de instelling van het heilige avondmaal. Maar ook de term 'nieuw
verbond' is een terugkijkend woord en beschrijft de nieuwe relatie
tussen God en zijn volk naar analogie van het oude verbond. Verder
wordt ook in de brief aan de Hebreeën (10 : 29) gesproken over het
bloed des verbonds waardoor wij geheiligd zijn. De beeldspraak is
weliswaar ook daar terugwijzend naar de verbondssluiting bij Horeb,
maar de brief heeft het over een aktuele situatie. Al zijn er dus
situaties van aktualiteit waarin het woord 'verbond' gebruikt wordt,
toch wordt de relatie tussen God en de zijnen in het Nieuwe Testament
betrekkelijk weinig met het woord 'verbond' aangeduid. Waarom staat
er bijvoorbeeld in Ef. 2 : 19 niet: 'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen of bijwoners meer, maar kinderen des verbonds'? Aangezien toch
eerst was vastgesteld (vs 12) dat de Efeziërs vreemd waren aan de
verbonden der belofte? Wat een prachtige gelegenheid dan om te zeggen
dat de nieuwtestamentische gemeente nu was toegetreden tot het
verbond met God! Maar ze wordt niet gebruikt. Wat zou daarvan de
oorzaak kunnen zijn? Zou dat niet komen doordat de notie van het
verbond deelt in de geslotenheid die het hele Oude Testament eigen is
c~n dat het v~rbond daardoor teveel een Israëlitische aangelegenheid
~1S? Wanneer ln de Talmoed gesproken wordt van 'de zonen van het
verbond', dan zijn zonder meer de besneden Israëlieten bedoeld. Het
verbond heeft inderdaad vanwege het verbondsteken van de besnijdenis
een gesloten en haast nationaal karakter, waardoor het woord minder
geschikt is om er de open gemeente van het Nieuwe Testament mee te
benoemen. Het kàn wel (zoals we gezien hebben), maar dan gebeurt dat
wanneer de band van de gemeente met het Israëlitische verleden wordt
benadrukt. Meer per analogie, dus. Maar in Ef. 2 (om daar nog even op
terug te komen) lijkt het of de notie 'in Christus' die van het
verbond vervangen of verdrongen heeft, of misschien beter gezegd:
schuil doet gaan (zie de verzen 13, 21 en 22, en trouwens de hele
perikoop van vss 11 - 22).
II, 2) Dat laatste zou heel goed kunnen. Bij een andere gelegenheid
heb ik wel eens uiteengezet dat het verbond van God met Israël, dat
op het eind van de richterentijd in een terminaal stadium gekomen was
(zie bijvoorbeeld Psalm 78), als redmiddel de levenwekkende kracht
van het het Davidverbond in zich gekregen heeft. Wanneer de Here God
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in 11 Samuël 7 dat Davidverbond bekend maakt ('Ik zal hem tot een
vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn', vers 14) en David
daarvoor een innig dankgebed opzendt, dan karakteriseert de koning
dat wat gebeurd is, als volgt: 'Gij (HERE) hebt (nu) uw volk voor
altijd bevestigd tot uw volk, terwijl Gijzelf hun (altijd al) tot een
God ~aart' (vers 24). Dat wil zeggen: Aan U, Here God, heeft het niet
gelegen dat het verbond van de Sinaï op wankelen stond en aan het
eind van de richterentijd aan de grond liep, maar het volk Israël was
steeds de zwakke schakel in de ketting geweest. En daar gaat nu,
konstateert David, iets aan gedaan worden. De Here God zal nu zelf de
ware verbondspartner geven. Die zal de tempel bouwen en zo de garant
zijn van het Immanuëlgeheimenis waar het verbond op teerde. Dank U
wel! Sindsdien is er in het verbond van God met zijn volk inderdaad
een lamp beginnen te branden die gaandeweg alles overscheen: de
Davidbelofte met daaraan annex het Immanuëlgeheimenis van "Sion. De
krachtige uitstraling van dit dubbelpaar David-Sion had tweeërlei
effekt. Enerzijds bracht dit licht een krisis teweeg in het volk. De
r"wolkseenheid bra~ erop stuk, te b~ginnen bi~ ,de ~fsc~~iding ~an
~ Jerobeam. De Davldbelofte en de Slonswerkel'Jkheld Z1Jn Israel als
een zwaard door de ziel gegaan, velen tot een val en een opstanding. Maar de andere kant was dat bij dit vervagen van de verbondsgrens (immers, binnen het verbond kon men ook heiden zijn, zie Psalm
50 : 16ev!), de heidense volken nu ook binnen het gezichtsveld
kwamen. Om het in de taal van het Troostboek te zeggen: de Knecht des
HEREN (aanduiding van degene die in de David-belofte bedoeld was)
werd tot een verbond voor het vo7k en tot een 7icht voor de naties
(Jes. 42 : 6). Tot een verbond voor het vo7k, doordat Hij de restgemeente van Israël om zich heen verzamelde, (het geknakte riet en de
rokende vlaspit, Jes. 42 : 3), en tegelijk tot een 7icht voor de
naties, doordat Hij zelfs de kustlanden op zich liet hopen (~es. 42
4). Van Sion valt hetzelfde te zeggen. Enerzijds was het de plaats
van heil voor de arme rest (Jes. 14 : 32; Psalm 132 : 15) en onderging de Sionswerkelijkheid dus een versmalling, maar anderzijds ging
tegelijk een verbreding daarmee gepaard en was Sion het toekomstige
verzamelpunt van de volken (Jes. 2 : 1 - 5). Degene dus die èn in
Israëls troon èn in Israëls tempel werd voorafgeschaduwd fungeerde
( ~aandeweg duidelijker als het kritische midden van het verbond. In
-Jes. 55 : 4 en 5 wordt de restgemeente van Israël, die zich om de
lijdende Knecht des HEREN geschaard heeft, als volgt toegesproken:
'Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David. Zie, Ik heb hem (de Davidszoon) tot een getuige
voor de naties gesteld, tot een vorst en gebieder der naties. Zie een
volk dat gij niet kendet, zult gij roepen en een volk dat u niet
kende, zal tot u snellen terwille van de HERE uw God en van de
Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft'. De werkelijkheid
die door het verbond was aangeduid, begon zich (zo blijkt hier) meer
en meer in die Knechtsgestalte te koncentreren. Het verbond van God
met Israël, - het bestond hierin dat God zijn belofte aan David
nakwam. Eveneens, de boodschap over hem, zoals de profeten die
brachten, - dat wàs gewoon het verbond. Zoals we dat kunnen zien in
Jes. 59 : 21: 'En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt
de HERE: Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden die Ik in uw mond
gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw
kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE,
van nu aan tot in eeuwigheid'. Dat wil zeggen dat het verbond van God
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met ZlJn volk hierop neer kwam dat God de stem van de profetie niet
liet zwijgen onder het volk. Paulus heeft deze laatste tekst uit Jes.
59 ook gebruikt, in Rom. 11 : 26 en 27. Tenminste, het geraamte en de
woorden ervan, want hij geeft er een andere invulling aan. 'De Verlosser zal uit Sion komen', zegt hij, 'Hij zal goddeloosheden van
Jakob afwenden, en dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden
wegneem.' Om dit als volgt te omschrijven: 'Over verbond gesproken',
zegt Paulus tegen de Joodse verbondsdrijvers die denken dat vanwege
dat verbond 'heel Israël zalig zal worden', 'dit is Gods verbond dat
Hij ons de Verlosser geschonken heeft in wie wij mogen geloven'.
Jesaja noemt dus in hoofdstuk 55 het vervullen van wat aan David
beloofd was (de toeloop der volken) het verbond van de Here met
Israël, en in hoofdstuk 59 het feit dat God de stem van de profetie
blijvend in Israëls oren laat klinken, Gods verbond met zijn volk, en
Paulus gaat van die stem van de profetie naar de inhoud van hun
verkondiging: de boodschap over de Verlosser uit Sion, en hij noemt
dàt Gods verbond met de zijnen. En zo kan met zeker recht gezegd
é~'worden dat Christus de werkelijkheid van het verbond vervult en zo
-bok enigszins overschijnt. Het verbond wordt nu het (nieuwe) verbond
- 'in zijn bloed' (I Kor. 11 : 25). Hij 1S inderdaad het verbond voor
het volk. En dat brengt dat andere: licht voor de naties te zijn, met
zich mee zodat de beslotenheid die aan het verbond zo eigen was, in
Christus opgeheven is, toegankelijk als Hij is voor Joden en Grieken,
voor kerkmensen en niet-kerkelijken.
11, 3) Het mi te grote gewicht dat vdW aan de verbondsgedachte hecht,
heeft gevolgen. Inderdaad zit er bij hem een zekere geslotenheid in
heel de bijbel. Adam bijvoorbeld is een verbondsmens en 'niet zomaar'
een verbijzondering van het species homo sapiens. En de eerste hoofdstukken van de bijbel zijn een historische proloog bij het evangelie
dat voor het verbondsvolk is (p. 59/60). En ik maar blij zijn dat uit
het begin van de bijbel blijkt dat God meer pijlen op zijn boog heeft
dan Israël. 'Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn',
- daar is Genesis 1-12 het fundament voor. Natuurlijk erken ik dat de
verhouding tussen God en Adam dezelfde struktuur vertoont als die
welke voor het verbond karakteristiek is, in zoverre namelijk die
yerhouding niet vrijblijvend is. Maar voor dat niet-vrijblijvende heb
-'je in strikte zin het verbond niet nodig. Ik heb er trouwens ook geen
bezwaar tegen te zeggen dat God met Adam in een verbond stond. Jesaja
24 : 5 en misschien ook Hosea 6 : 7 impliceren wel zoiets. Maar er
wordt daar mi in analogie gesproken: Zoals Israël zelf het verbond
kende, zo stelde het zich ook de verhouding tussen God en mens in
meer algemene zin voor. Men moet met de uitwerking van dat gegeven
sober zijn en we moeten de historische kleur die er aan het verbond
zit, eerbiedigen. Zeker is er geen reden om een tegenstelling te
maken tussen de mens in het algemeen en de verbondsmens, zoals vdW
doet. Het is niet voor niets dat Adam Adam heet: mens. Om voor Gods
benadering met zijn evangelie in aanmerking te komen, is niet meer
nodig dan dat. Onnodig worden op de manier van vdW tegenstellingen
tussen de gereformeerde en de evangelische kijk op de bijbel geschapen. De evangelischen, die inderdaad wat minder verbondsdriftig zijn
dan wij, hoeven in hun evangelieverkondiging helemaal niet van vrijblijvendheid beticht te worden. Wel denk ik dat ze door het minder op
de voorgrond stellen van het verbond opener zijn en voor de buitenstaanders gemakkelijker toegankelijk dan wij.

C
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11, 4) In dezelfde lijn (van geslotenheid) ligt wat vdW op p. 130
schrijft: 'We dienen daarom steeds in het oog te houden, dat het
Nieuwe Testament niet 'algemeen' spreekt, zich niet richt tot de
mensheid in het algemeen, maar tot broeders, tot bondelingen. De lijn
van Israël wordt voortgezet, de didachè, de onderwijzing, gebruikt
typische verbondswoorden. Het begin is altijd vanuit Jeruzalem. Uit
Sion zal de wet uitgaan (Jes. 2 : 3), dit is met vlammende letters
boven het Nieuwe Testament geschreven en de vroege kerk heeft dat
terdege begrepen'. Wie zal ontkennen dat in het NT de lijn van Israël
wordt voortgezet? Hèt gaat alles zeer zeker van Sion uit. Maar
betekent dat nu ook dat de kerk het verbond met die geslotenheid die
voor Israël zo kenmerkend was, overneemt? Want dat proef ik in dat
'niet algemeen', niet universeel. Ik stel hier graag dit woord van
Paulus tegenover: 'Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens
terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder
mens in Christus volmaakt te doen zijn' (Kol. 1 : 28). Ieder mens,
(~ie hij ook is. Het is een heerlijk laagdrempelig woord. Inderdaad
- algemeen en universeel.
11, 5) Nog zo'n uitspraak op p. 117/8: 'Hierbij moet tevens geaccentueerd worden, dat het evangelie begint op te treden binnen de
kring van het verbond. Juist omdat de aangesprokenen kinderen van het
verbond zijn, is het evangelie zo verplichtend. Het evangelie komt
niet met een algemeen menselijke moraal, maar met een appèl op hen
die ingelijfd zijn in Gods volk'. Het begint dus steeds in het
verbond. Maar kan vdW ook aangeven wanneer dat ophoudt en wat er, met
dat het ophoudt, in de prediking van het Nieuwe Testament verandert?
Begon Paulus anders te preken toen hij de synagoge losliet en zich
uitsluitend tot de heidenen keerde? Als een katechisant een ongelovig
vriendje meebrengt naar de les, dan benader ik hem niet anders dan de
rest, verbond of geen verbond. De reguliere katechisanten zijn vanwege de voorafgaande bemoeienis van de Here God wel rijker dan het
gastje (hun voorrecht is velerlei in elk opzicht, Rom. 3 : 1/2), maar
God heeft hen niet meer lief. Er is maar één evangelie. Het is zo
mooi dat Johannes, die het vaak over de Joden heeft en daardoor de
schijn wekt binnenkerkelijk te blijven, moeiteloos door dat Jodendom
weet heen te stoten naar de wereld. 'Alzo lief heeft God de wereld
gehad ... ' De Joodse wereld? Dat maken wij ervan. Wereld is wereld,
zoals Adam Adam is. De geschriften van Johannes kun je zeker niet
verbondsmatig noemen, al betekent dit bepaald niet dat ze vrijblijvend zijn.
11, 6) Wat is dan het verbond? Het is de heilige ruimte waarbinnen
wij voor Christus worden gezet, precies zoals dat in het oude Israël
al het geval was met het stralende David(Sion)verbond binnen het
Sinaiverbond. Binnen het Sinaiverbond kon de Israëliet niet om het
David(Sion)verbond heen, hij moest kiezen, voor of tegen. Maar het
verschil met toen is dat Christus als de gekomen vervulling van èn
David èn Sion zo'n krachtige uitstraling heeft dat elke verbondsbegrenzing van Hem uit gerelativeerd wordt. En het is dus vanwege dat
stralende licht van Christus dat het verbond in het Nieuwe Testament
een geringere rol speelt dan in het Oude. Het verbond is het v66rlaatste, niet het laatste; het is het heilige, niet het heilige der
heiligen. Je kunt er fijn mee terugkijken, het verleden in, om dan op
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te merken hoe de Here God trouw blijft aan zijn begonnen werk aan
ons, maar gaat het over heden of toekomst dan lijkt de voorstelling
wat terug te treden. De werkelijkheid van 'in Christus' komt dan meer
naar voren, met voorstellingen die metterdaad verder gaan dan die van
een verbond: Christus als hoofd van de gemeente als zijn lichaam, één
plant met Christus worden en bij Johannes: in de Zoon blijven (15 :
3) en samen met de Zoon in de Vader blijven (17 : 21). Om het met een
variant op Paulus' woord uit Gal. 3 : 20 te zeggen: 'Het verbond is
niet van één; God echter is één'. Deunio mystica overtreft het
verbond en grijpt vooruit op het moment dat God zal zijn alles en in
allen. Dat kun je niet meer verbondsmatig noemen. Toch kunnen wij tot
aan die dag het verbond en de verbondsgedachte niet missen, die gaan
zelfs mee de eeuwigheid in, daar heeft vdW weer gelijk in(r·I~I~~).
11, 7) Aan twee plaatsen in het Nieuwe Testament waar de oude ver-

bondsformule voorkomt kan ik laten zien hoe het Nieuwe Testament met
de notie van het verbond omgaat. In zijn tweede brief aan de Korin('fiêrs, in een verband waarin Paulus de gemeente scherp van de wereld
---afgrenst, citeert de apostel Lev. 26 : 11 /12 en Ez. 37 : 27, waar de
belofte van de goddelijke inwoning gedaan wordt, waarop het verbond
berust: 'Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn
en zij zullen mijn volk zijn' (11 Kor. 6 17). Op die werkelijkheid is
dan vervolgens het vermaan gebaseerd-om zich van de wereld en het
wereldse te onderscheiden en zelfs af te scheiden. Dan volgt opnieuw
de belofte van de aanneming met daarop aansluitend de verbondsformule, maar nu in andere vorm: ' ... en Ik zal u tot Vader zijn en
gij zult Mij tot zonen en dochters zijn' (11 Kor. 6 : 18). Je kunt
hier merken hoe het oude Sinaiverbond ('Ik zal u tot een God zijn en
gij zult Mij tot een volk zijn') door het Davidverbond wordt heengetrokken ('Ik zal hem tot een Vader zijn en hij zal Mij tot een Zoon
zijn'). Het resultaat is dat het vo7k een meervoud is geworden van
zonen en dochters, dat wil zeggen van individuên die ieder op grond
van een eigen geloofsbeslissing en -keuze met de Zoon in relatie zijn
getreden en zo in diens zoonschap delen. Andere leden van dat~elfde
volk deden dat niet. Reeds de otische profeten laten zien dat met het
ontstaan van de restgedachte de individualisering binnen het volk
( zijn intrede deed. Men is niet langer volksgewijs gemeente. Bij
~thristus als het kritische en dynamische midden van het verbond kàn
dat ook niet anders. Dat meervoud 'zonen en dochters' trouwens,
waarmee Paulus een nadere uitwerking geeft van het begrip 'volk' dat
hij eerder gebruikte, en met behulp waarvan hij zelfs een eigen, in
het Oude Testament niet te vinden, verbondsformule kreêert ('Ik zal u
tot een Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn'),
stemt nauwkeurig overeen met het steevaste gebruik van de apostel om
de gemeente als een meervoud van 'broeders' aan te spreken. Natuurlijkkent hij het kollektief van de ekklesia als lichaam van Christus, maar dat vertaalt zich bij hem niet in de wijze waarop hij zich
tot de gemeente richt. Niet in het enkelvoud maar in het meervoud
doet hij dat. Het is pas heel laat in het Nieuwe Testament dat de
gemeente als een kollektiviteit wordt aangesproken. 'En nu vraag ik
u, vrouwe ... ' (11 Joh. : 5), andere voorbeelden ken ik niet. De
(huis?)gemeente voorgesteld als een vrouw met kinderen, als een
gezin. Misschien dat het aanspreken van de gemeente in zijn 'engel'
(zoals in de brieven van de Openbaring gebeurt) ook een blijk van die
kollektificering is.
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II, 8) Hoe is dit te verklaren? Misschien als volgt: De grenzen van
de gemeente staan in de tijd na de eerste verspreiding van het
evangelie min of meer vast en een eerste periode van konsolidatie en
stabilisatie is aangebroken. Het na-nieuwtestamentische tijdperk
begint te lopen, dat een gelijkenis gaat vertonen met dat van het
Oude Testament. Het besef als kerk uit persoonlijk toegetredenen te
bestaan slijt uit. De kollektieve volks- en verbondsgedachte wint
veld (kinderdoop!) en de toebrenging tot Christus geschiedt volksgewijs (bekering der Saksen, bijvoorbeeld). Dit blijft zo de hele
kerkgeschiedenis door min of meer van kracht. Tot de tijd van heden
toe, want nu lijkt een periode aan te breken die sterk doet denken
aan de tijd van Jezus en het Nieuwe Testament: strukturen worden
opgebroken, de verbondsgedachte verliest haar kracht, restanten van
de kerk blijven over en groeperen zich per persoonlijke beslissing
rondom de Christus, op het allernauwst met Hem verbonden, oude kerken
kalven af, nieuwe gelovigen treden vanuit ongedachte hoek toe en het
(-~nkelvoud 'moeder' maakt weer plaats voor het meervoud 'broeders (en
- zusters)'. Een noodsituatie, dat wel! Niemand behoeft deze toestand
te idealiseren. Het is een tijd van 'Sauve qui peut!'. Maar al wordt
de kerk op deze wijze uiterlijk minder, Christus 'wast'. De nieuwtestamentische tijd zou dan in kwalitatieve zin een herhaling op grote
schaal, op wereldschaal, van de oudtestamentische periode zijn. Men
zie daarvoor de van mij zo bekende figuur van de twee op elkaar gezette driehoeken, de onderste klein (het Joodse bestel), de bovenste groot (de wereldkerk; model 'kerstboom').
II, 9) Er is in het Nieuwe Testament (zoals ik al zei) nog een tekst
die de oude verbondsformule bevat en weer in een vorm die nieuwtestamentisch is, Openb. 21 : 3: ' ... en zij zullen zijn volken zijn en God
zelf zal bij hen zijn'. VdW (p. 191) wijst erop dat het laatste
stukje ook anders vertaald kan worden (zoals de Willibrordvertaling
doet): ' ... en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn'. Dat is zeker te
overwegen, omdat zo de verbondsformule er duidelijker uitkomt. Het
opmerkelijke aan deze vorm van de verbondsformule is dat 'volk' in
het meervoud staat: 'volken'. Weer dat meervoud, waarmee het Nieuwe
( ~estament probeert recht te doen aan de veranderde situatie dat niet
- langer één volk het volk van God is. In de eindvoltooiing zal blijken
dat een veelheid van eigensoortige volken deel uitmaakt van de gemeente. De beslotenheid van het verbond en haar beperking tot Israël
hebben niet het laatste woord. Maar, eerlijk is eerlijk, de verbondsgedachte wordt door dat meervoud in Openb. 21 : 3 niet sterker. Een
verbond met één volk, dat is duidelijk, maar een verbond met de
volken, wat is daar het eigene nog van? Vooral als je erop let hoe
die andere volken in dat ene volk binnenkomen of het zelfs gedeeltelijk vervangen, klemt die vraag. 'tk zal hen tot naijver verwekken
door wat geen natie is, door een dwaas volk zal Ik hen krenken' (Dtr.
32 : 21, Rom. 10 : 19). Hier wordt toch het 'huwelijk' tussen God en
Israël open- en zelfs opgebroken. Je kunt wel zeggen dat zo weer een
nieuw verbondsvolk ontstaat, maar de verbondsgedachte komt er toch
niet helemaal ongeschonden vanaf. Blijkt hier misschien niet dat het
verbond als vorm haar helderheid niet door heel de bijbel heen tot
het einde toe heeft weten te behouden en dat de nieuwtestamentische
werkelijkheid met het oudtestamentische beeld van het verbond slechts
zo goed en zo kwaad als dat gaat, benaderd wordt? Ook hier zou je dan
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misschien het gebruik van het verbond weer als analogie aantreffen.
Het lijkt wat ondankbaar van me dat ik zo met opmerking na opmerking
aan de gang was, op de belangrijke bijbelse notie van 'het verbond'
wat af te dingen, maar vergeet niet dat ik bij dit tweede punt bezig
ben geweest een verklaring te vinden voor het feit dat we het verbond
in het Nieuwe Testament minder vaak tegenkomen dan in het Oude. En om
nog een misverstand af te snijden: Niemand moet denken dat ik me als
nieuwtestamentisch christen bij de oudtestamentische gelovige ten
achter gesteld voel als een tweederangs kind van God, want de notie
'in Christus', waarvan ik het vermoeden heb uitgesproken dat die de
voorstelling van het verbond enigszins vervangt en waarin zich de
verbondswerkelijkheid in ieder geval koncentreert, dekt de aangewezen
tekorten ruimschoots toe.
lIl, 1) Het te grote gewicht dat vdW hecht aan de verbondsgedachte
heeft gevolgen, zei ik hiervoor. Dat is vooral ook te zien in
('hoofdstuk X van het boek: DE STICHTINGSPERIODE VAN HET NIEUWE
.. 'VERBOND. Daarin wordt met name deze stelling ontwikkeld: 'We hebben
dus op grond van de Schrift een speciale periode te onderscheiden,
die gelokaliseerd moet worden tussen pinksteren en de verwoesting van
Jeruzalem' (p. 153). Of: 'Het is daarom van levensbelang voor de kerk
in de gehele wereld dat de speciale verbondsbedeling van 30 - 70 n.
Chr. voortaan in rekening gebracht wordt' (p. 173). Wat bedoelt vdW
hiermee? Wel, het verbondsmatige karakter van de bijbel, en ook van
het Nieuwe Testament, dat door vdW zo sterk benadrukt wordt, brengt
met zich mee dat de Schrift en dus ook het Nieuwe Testament primair
gericht is tot het volk van het verbond, Israël dus. Het Nieuwe
Testament is voorop een ultimatum aan Israël dat tot aan het jaar 70
nCHr nog verbondsvolk is. En dus moet de hele nieuwtestamentische
tijd als een Israëlitische verbondsperiode te onderscheiden zijn. Dit
'brengt nogal het één en ander met zich mee.
a) Zo is een herdatering van de nieuwtestamentische kanon vereist,
waarvoor de hulp wordt ingeroepen van de befaamde John A. T. Robinson
die met zijn boek 'Redating the New Testament' alle boeken van het
('~ieuwe Testament in de tijd vóór 70 nChr plaatst (p. 158). Zelfs de
/Apokalyps wordt zo vroeg gedateerd, zij het ook dat vdW daarvoor in
de argumentatie afwijkt van Robinson (p. 159).
b) De eschatologische rede van Matt. 24 (en parallelle teksten) moet
geheel tegen de achtergrond van het rampjaar 70 nChr gelezen worden.
Het beschrijft een werkelijk komen van Christus ten gerichte tegen
Israël, zij het ook dat de beschrijving termen hanteert die herinneren áan een wereldkatastrofe, zoals bij de profeten ook al gebeurt.
(Dat wordt trouwens al in het IXe hoofdstuk verhandeld, p. 131ev).
c) Het slot van Markus 16 is echt en de daarin voorzegde tekenen
moeten samen met die welke in het begin van het evangelie genoemd
worden, binnen de horizont van het verbondsgericht tegen Israël
worden verstaan (p. 166ev).
d) Ook in de bekende perikoop van Rom. 9 - 11 overstijgt de apostel
de 70-nChr-grens niet. 'Romeinen 11 heeft het over de Joden die toen
nog als verbondsvolk golden, (maar?) door het verbondsmatige evange12

lie aangesproken en bedreigd werden om van de rechten van het verbond
vervallen te worden verklaard' (p. 157).
e) Van de tongentaal moet, niet alleen in het Jeruzalem van Handelingen 2 maar zelfs tot in het Korinthe van I Kor. 14 toe, gezegd worden
dat het een teken voor het ongelovige Israël was (p. 160ev).
f) Het optreden van de antichrist in II Thess. 2 wordt parallel
gesteld aan wat Matt. 24 beschrijft en dus ook toegepast op wat in
het Jeruzalem van 70 nChr voorviel: 'mens der zonde' // 'gruwel der
verwoesting'. Leg je II Thess. 2 eschatologisch uit dan komt dat
doordat je de verbondsmatige samenhang met Matt. 24 niet ziet (p.
141 ) .
g) In de Openbaring gaat het om het grote verschil tussen 'ecclesia
en synagoga'. 'Het boek spreekt op grandioze wijze van een bediening
van het verbondsgericht aan Israël' (p. 142 en 159).
lIl, 2) Elk van deze stellingen wil ik kort bestrijden. Maar eerst
een woordje over die speciale periode van 30 - 70 nChr waar vdW de
vinger bij legt. Natuurlijk is dat tijdperk in het Nieuwe Testament
te onderscheiden en het zal ook wel zo zijn dat de meeste geschriften
van het Nieuwe Testament toen ontstaan zijn, maar tegelijk moet je
zeggen dat héél het Nieuwe Testament die periode overstijgt. Voortdurend merk je dat in het grote geding tussen God en Israël rond
Jezus Christus de wereld mee betrokken is. Het 'tua res agitur' is
een ervaring die iedere bijbel lezer overkomt, en wel 66k in een
onmiddellijke en niet steeds door Israël bemiddelde zin.
Nu de afzonderlijke punten:
ad a) De datering van de boeken van het Nieuwe Testament hangt samen
met de uitleg die er aan gegeven wordt. Opmerkelijk vind ik de
stellingname van iemand als Robinson wel, maar om er nu zo op te
leunen als vdW doet, lijkt me niet juist. Een zelfstandige bewijs~racht komt bij vdW aan dit argument niet toe. Het is zijn exegese
~die over de datering van bijvoorbeeld Openbaring beslist, en niet
omgekeerd.
ad b) Het lijkt me voor geen tegenspraak vatbaar dat er in de
eschatologische rede van Matt. 24 voorzeggingen staan di.e rond het
jaar 70 nChr gerealiseerd zijn en andere van welke dat niet gezegd
kan worden. De ene groep aan de andere te konformeren, in welke
richting dan ook, is willekeurig. Mi komen we het verschijnsel van
het 'door elkaar heen' het meest na, als we rekening houden met de
kwalitatieve overeenkomst tussen de tijd van de verwoesting van
Jeruzalem en die van het einde van de wereld (nogmaals verwijs ik
hier naar de figuur van de kerstboom; noem je de top van de kleine
driehoek a en die van de grote a-getreept, dan kan het niet al te
zeer bevreemden dat er door elkaar heen uitspraken over a en agestreept gedaan worden).
ad c) Ik vind het niet terecht dat aan een hoofdstuk als Markus 16 de
openheid ontnomen wordt die er kennelijk in zit. Waarom eigenlijk die
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beperking tot de eerste tijd? Zijn er geen zendelingen die ervaringen
hebben opgedaan die met wat hier beloofd is, in lijn zijn? Waarom
niet toegegeven dat de Here in situaties van beginnend geloof wonderlijke dingen kan laten gebeuren? En wanneer een vers als het 17e als
volgt vertaald / verklaard wordt: 'Als tekenen zullen deze dingen hen
(de apostelen) volgen, op voorwaarde dat ze geloofd zullen hebben',
dan breekt me de klomp. Ik kan dat van geen kant meemaken.
ad d) Met veel van wat vdW bij de uitleg van Rom. 9 - 11 zegt kan ik
hartelijk instemmen. Ook ik ben van mening dat het hele Israël dat
zalig wordt restgewijs moet worden verstaan. Maar dat Paulus' spreken
in dit gedeelte het karakter heeft van een ultimatum' dat met het jaar
70 nChr afloopt en dat dus het overblijfsel der verkiezing in de
tegenwoordige tijd slaat op het bekeerde Israël tot aan de verwoesting van Jeruzalem, dat wil.er bij mij niet in .. Een gedeeltelijke
verharding is over Israëlgeko~en én dat duurt debele tijd dat de
volheid der heidenen binnengaat, door, zo 6m~chrijf·ik Ro~. 11.: 25
(-,(ook bij de uitleg van het beroemde 'totdat' stem ik met vdW, p .
. '156/7, in). 'De genade gaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk',
zegt Paulus (Rom. 11 : 29). Ik beken mij op grond van één en ander
tot 'de mening dat de Joden nog enigszins verbondsvolk zijn' (p. 158)
Enigszins; ze zijn naar de verkiezing beminden om der vaderen wil
(vers 28). Gods verkiezingsliefde bereikt hen niet rechtsreeks, maar
via de vaders, precies zoals dat eertijds met het tienstammenrijk het
geval was, terwijl God Juda in David en in Sion liefhad (vergelijk 11
Kon. 13 : 23 met I Kon. 15 : 4 en 21 : 7, 8). Ik denk niet dat dat
zwakke verkiezingslicht in het jaar 70 opgehouden is Israël te
beschijnen.
ad e) Dat wat in Handelingen 2 over de tongentaal gezegd wordt een
teken was voor Israël, is zonneklaar. Liever zeg ik: Dat was het 66k.
De eerste betekenis was natuurlijk dat de hoorders moesten verstaan
dat het in het gepredikte heil om iets onuitsprekelijks ging: de taal
brak erbij uit zijn voegen. Maar stellig stak er ook iets in van 'hun
tot een getuigenis'. Bij de Korintiërs lijkt mij deze kant van de
zaak afwezig. Dat de spits van I Korintiërs 14 op Israël gericht
( staat en dat de glossolalie in de Korintische gemeente funktioneert
-~n het verbondgeding tussen God en zijn volk Israël, maakt vdW op uit
de tekstaanhaling van Paulus uit Jesaja 28: 'Door lieden van een
andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken
en toch zullen zij naar Mij niet luisteren'. En bij 'dit volk' maakt
hij dan deze opmerking: 'Het gaat hier niet om een etnos, een volk in
het algemeen. De gojim zijn niet in geding, maar het volk Israël.
Door tongentaal, begeleidend verschijnsel van het evangelie, werd dus
het volk Israël aangesproken. Dat was de functie sinds pinksteren. In
dat raam van het verbondsultimatum fungeerde het' (p. 164). Mij
echter lijkt deze aanhaling uit Jesaja een associatieve speelsheid
van de apostel. In feite hebben tongentaal en het spreken in een
vreemde taal (wat in Jesaja 28 bedoeld is) immers niets met elkaar
uitstaande. Maar Paulus wil zeggen: Uit het feit dat er in het
koeterwaals tegen je gebrabbeld wordt kun je geen eenduidig positieve
gevolgtrekkingen maken. Dus kalm aan nu maar met jullie stoffen op de
glossolalie! Ze kon nog wel eens het omgekeerde van geloof bij jullie
bewijzen! Kijk maar naar het Israël van destijds. Wat de tongentaal
betreft, ik wil de mogelijkheid daartoe, ook voor de na-nieuwtesta14

mentische tijd niet afsnijden. Net zo min als voor de overige tekenen
van het Nieuwe Testament. Inderdaad behoren deze dingen tot het
zwavelkopje van de lucifer dat als het ware ontploft om het houtje in
een rustig vlammetje (het onooglijke liefdesvlammetje van I Korintiers 13!) te krijgen, maar wie zegt dat de Geest deze tekenen in weer
een nieuwe situatie niet nog eens kan geven? Dergelijke verschijnselen zijn voor mijn besef meer situatie- dan tijdgebonden. Ik heb eens
een zendingsfilm uit China gezien waar alles van het begin aanwezig
was. Tot zelfs dodenopwekkingen toe. Mijn gemeente die meekeek, was
ontsteld en ik heb erover moeten preken om ze weer rustig te krijgen.
Dit kon niet! Maar het kan wel - in een beginsituatie! Het beeld van
de lucifer heeft me geweldig geholpen.
ad f) De parallellisering van 11 Thess. 2 met Matt. 24 heeft mij niet
overtuigd. Behalve dat de horizont van Matt. 24 voor mij niet enkel
Joods is (zie boven), maakt vdW mi ook de fout dat hij de verdrukkingen waarover in I en 11 Thessalonicenzen gesproken wordt, als van de
(~oden afkomstig uitlegt (p. 141). Onjuist, want in I Thess. 2 : 14
. schrijft de apostel: ' ... omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt
gehad van uw eigen volksgenoten als zij (= de Judese christenen) van
de Joden ... ' Ondubbelzinnig worden hier de heidenen als de verdrukkers aangewezen. Ook in 11 Thess. 1 komt de verdrukking van de zijde
van 'hen die God niet kennen' (vers 8). Tenslotte kun je van geen
enkele Joodse leider, hoe bont die mensen het ook gemaakt hebben
gedurende de opstand, zeggen dat hij zich in de tempel Gods heeft
gezet om aan zich te laten zien dat hij een god was (11 Thess. 2 :
4). Zoiets godslasterlijks zou door het Jeruzalemse publiek onmiddellijk doorzien en afgewezen zijn. Het zich zetten in de tempel Gods
om zich als god te afficheren zal betekenen dat deze aartswetteloze
over wie Paulus het heeft, het verschijnsel van de re7igie annexeren
zal om daaraan een blasfemische invulling te geven.
ad g) De tournure tenslotte om heel Openbaring om het verschil tussen
de kerk en de synagoge te laten cirkelen, vind ik niet geslaagd. Daar
heb je teveel uitleg, om niet te zeggen: inleg, bij nodig. Ook het
beeldend karakter van het boek verzet zich tegen een al te konkreti(.$erende exegese. Het is waar dat in de brieven van de Apokalyps de
vervolging van de gemeente door de synagoge (die dan synagoge des
satans heet, 2 : 9), ter sprake komt, maar diezelfde satan heeft ook
in Pergamum zijn troon (2 : 13) en daar blijkt weer niets van een
Joodse betrokkenheid. Gelukkig ziet vdW zelf het boek ook niet helemaal opgaan in zijn Joodse achtergrond (Zo maakt hij een uitzondering
voor hoofdstuk 20 dat over de definitieve komst van Christus spreekt)
en geeft hij het advies om 'te rekenen met het feit dat sommige
uitspraken gerealiseerd zijn en andere niet' (p. 144). Daar kan ik me
goed in vinden.
111, 3) Afsluitend wil ik zeggen dat ik helemaal mee kan gaan in de
hoofdteneur van het boek: een protest tegen de vrijblijvendheid
waarmee de bijbelse boodschap wordt gebracht. Inderdaad heeft de
bijbel een struktuur van belofte en verplichting en derhalve behalve
een toezeggende ook een dreigende zijde. Maar de poging om de hele
Schrift zo nadrukkelijk in een verbondsmatig kader te zetten is daarvoor mi niet nodig. Ze is ook niet geslaagd. Het heeft tot overdrij15

vingen geleid. En overdrijvingen van iets goeds wekken irritaties op.
Wat wordt er eigenlijk verduidelijkt als we te horen krijgen (p. 61v)
dat de woorden 'goed' en 'kwaad' eigenlijk verbondstermen zijn? Of
dat (p. 114v) de brieven van Paulus een verdragsschema volgen? Toegegeven, de verbondsgedachte is nergens in de Schrift geheel afwezig,
maar ze treedt toch lang niet altijd even sterk op de voorgrond.
Zelfs is er met de werkelijkheid van Christus voor ogen een besef van
de ontoereikendheid van de voorstelling. Zo past met name de toebrenging van de volken er niet zo goed in. Ook zit er in de verbondsgedachte zelf een tweepoligheid waar het Nieuwe Testament bij tijd en
wijle bovenuit stijgt. Verder, dat het Nieuwe Testament met het
gezicht naar Israël staat, geloof ik niet. Die these is echter wel
een rechtstreeks gevolg van het eenzijdise verbondsdenken dat de
schrijver aanhangt. Want wie verbond zegt, zegt Israël. Maar Israël
is niet G6ds enige en laatste woord. Verbond ook niet. Het verbond is
.een kader. Maat daarbinnen gaat het om de ontmoeting met Christus die
-.d~tkader weer overstijgt. Vetbondsprediking vandaag? Ik zeg liever:
(';::~~ i stuspre~ i ~ i ng .Verb0r:'~spred i ki ngkan ;onder ,ons zo kil-zake 1 ijk
Z1Jn, zo welnlg persoonllJk~warm, zo ratloneel,zo remonstrants en
joods ook~ In vrijgemaakte en ook wel nederlandsgereformeerde verbondsprediking kan Christus zo jammerlijk tot een verzwegen vooronderste'ling geworden zijn. Terwijl Hij er behalve vooronderstelling
ook het lichtende en alles overschijnende midden van is. En wat dat
kil-zakelijke betreft, daar is dit boek zelf ook niet aan ontkomen.
'Christus heeft een ijzeren staf' ,lezen we tweemaal in het boek (p.
150 en 190), - het zou er de titel van kunnen zijn. En bovendien:
vanwege die ver doorgevoerde vorst-vazallen-metafoor is het nog eens
te meer een hard boek geworden, een hard boek over een hard verbond.
De barmhartigheid roemt tegen het vazallenverdrag, zo welde als spontane reaktie bij mij op toen ik de laatste bladzij had omgeslagen.
(Na de studiedag van 22 oktober 1994 heb ik, mede gehoord de bespreking, nog enkele verbeteringen, aanvullingen en verduidelijkingen in
de lezing aangebracht.)
(~rs

H. de Jong
"Zeist, oktober 1994
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