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PSALM 132: DA VlD EN SION

Psalm 132 is een theologische psalm. Met deze uitspraak zal ik niet bij iedereen overkomen. Voor sommigen zal
het een reden zijn hun aandacht meteen te laten verslappen omdat ze niet van theologie houden. Bij anderen gaat
het bezwaar dieper omdat ze vinden dat theologie wel over de bijbel kan gaan maar niet in de bijbel kan staan.
Theologie is daarvoor een te menselijk bedrijf, vinden ze, terwijl de Heilige Schrift niet het woord van mensen
maar van God is. De Heilige Geest bedrijft geen theologie. Toch, al kan ik voor dit bezwaar iets voelen, hoop ik
in het vervolg duidelijk te maken dat het zin heeft Psalm 132 een theologische psalm te noemen. Hij wordt
beheerst door twee thema's die in het Oude Testament een zeer belangrijke rol spelen, te weten 'David' en 'Sion'.
Deze twee onderwerpen worden in de psalm in hun onderlinge verhouding behandeld, en wel op zodanige wijze
dat niet naar een rechtstreeks rendement voor de praktijk van het geloofsleven wordt gezocht. In plaats daarvan
gaat het over de wijdere verbanden waarin deze twee thema's functioneren. De psalm wil in de eerste plaats de
bezinning dienen en zoekt zijn lezers vooral onder degenen die zich aangesproken voelen door het woord van
Psalm 111, 2: 'Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in scheppen'. Deze
belangstelling voor de wijdere verbanden waarin het heilswerk van God staat, noem ik bijbels-theologisèh van
aard.
Er is theologie in de christelijke gemeente, niet alleen in geschoolde maar ook in ongeschoolde vorm. Er zijn
gelovigen die dorsten naar kennis, die zich willen verdiepen in het heilswerk dat God voor ons gedaan heeft en
doet De bijbel zegt daar geen nee tegen maar stimuleert dat en geeft er voedsel aan. Vanouds is dat herkend.
Daarom heette de schrijver van het vierde evangelie 'Johannes de theoloog'. Men besefte terecht dat Johannes
meer dan de anderen erop uit was een diepe bezinning over de zending van Jezus Christus in de wereld gaande te
maken. Niet dat het daarbij om vrijblijvende beschouwingen zou gaan. De bezinning moet uitlopen op
bewondering. Zoals een architect. zijn schepping het liefst laat zien aan mensen die van bouwen enig benul
hebben om aan hen te vragen hoe zij vinden wat hij gemaakt heeft en van hen bewondering te oogsten, zo zoekt
de Heilige Geest in de gemeente naar bewonderaars voor wat God voor ons behoud gedaan heeft. Niet alle
gelovigen zijn daarvoor in de wieg gelegd. Er is immers verscheidenheid van gaven. De een heeft hiervoor
aanleg de ander voor weer iets anders.

(

Die verscheidenheid vind je ook in de Schrift zelf. Zo zijn er psalmen waarin de thema's 'David' en 'Sion' veel
pragmatischer (om zo te zeggen) aan de orde komen, veel minder bezinningsmatig. Psalm 84 is er zo een. Vanuit
een directe a~nleiding doet daarin de gelovige een beroep op het heil dat God in Sion en in de gezalfde koning
(David of diens zoon) gegeven heeft. Een 'ik' is aan het woord die zich van dat heil ver verwijderd voelt en er
zich begerig naar uitstrekt. In Psalm 132 is die aanleiding veel minder duidelijk aanwezig. Men zoekt daarin
tevergeefs naar een menselijk ik. Die gaat geheel schuil achter het onderwerp dat hij behandelt. Dat wijst op een
zekere afstandelijkheid die aan de bezinning eigen is. Ik denk daarom dat van onze psalm ook in het oude Israël
niet een al te druk gebruik gemaakt zal zijn, zomin als dat in de christelijke gemeente van nu het geval is. Hij
wordt zelden opgegeven in de liturgie. Het is echt een lied voor de fijnproevers. Die moeten trouwens niet bij
uitstek of bij voorbaat in de kringen van de hoogst begaafden gezocht worden of onder de meest ontwikkelden.
Zelf ben ik door een eenvoudige boerin op het spoor van deze psalm gezet. Dat was al in mijn eerste gemeente
(Gees-Nieuwlande, in Drente) en sindsdien heeft hij me niet meer losgelaten. Om de nagedachtenis van deze
zuster (aan wie ik trouwens meer inzicht te danken heb; ze was mijn Pietertje Baltus - als dat niet te pretentieus
klinkt) te eren wil ik haar naam hier noemen: Vrouw Engbers, de theologe. Ik wil niet eens zeggen: de amateurtheoloog, want de theologie in de diepste zin van het woord behoort aan de gemeente. De theologie die boekenmet-voetnoten schrijft is daarvan slechts een verbijzondering. En wanneer die specialistische theologie niet
gevoed wordt door de theologie van de gemeente, heeft ze geen been om op te staan en za] ze ook zeker
verdwijnen. Dit inzicht in het gemeentelijke karakter van de theologie dank ik aan mijn leermeester professor
Herman J. Schilder. Hij bedreef als geen ander de theologie in samenhang met de gemeente. Hij had trouwens
ook iets met de honderdentweeëndertigste psalm.
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Er is een bepaald belang dat ik met deze openbare les bedoel te dienen en dat is het christelijk lezen, op
gemeentelijk maar oók op academisch niveau, van het Oude Testament. In mijn boekje 'Handelingen 7' ben ik
daar ook al mee bezig geweest. Dat droeg immers als ondertitel 'Om het christelijk lezen van het Oude
Testament'. Het onderwerp blijft me boeien, juist omdat het zo'n aangevochten bestaan leidt. Is het Oude
Testament in feite niet joods en behoort het eigenlijk niet toe aan de synagoge? Houdt de christelijke kerk het niet
alleen maar aan om niet van het jodendom vervreemd te raken? Zo wordt het tegenwoordig wel gesteld. Ik kan
mij evenwel bij zulke voorstellingen niet neerleggen. Het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament nodig, dat
is voor iedereen gesneden koek. Het Nieuwe Testament is zonder het Oude niets en nergens. Zoals een windvaan
tolt in de wind als er alleen maar een korte kop en geen lange staart aan zit, zo is het Nieuwe Testament zonder
het Oude een slag in de lucht. Het wijst geen richting, het tolt. Het Nieuwe Testament is dus zonder het Oude niet
denkbaar. Maar ook het omgekeerde is waar, al is er vandaag theologische moed voor nodig dat neer te
schrijven. Toch doe ik het. Op zichzelf genomen loopt het Oude Testament uit op een impasse en het is pas het
Nieuwe Testament dat laat zien hoe erdoor die impasse heen toch een weg naar voren loopt. Zowel het een als
het ander, dat dus enerzijds het Nieuwe Testament het Oude nodig heeft en anderzijds het Oude Testament het
Nieuwe, hoop ik aan de hand van de honderdtweeëndertigste psalm te laten zien.

(

(

Om hierover al enigszins in bijzonderheden te treden geef ik al vast het volgende als (voor)schot voor de boeg. In
een toegevoegd aanhangsel kom ik er breder op terug en leg ik er een vloertje onder. Kort gezegd ben ik namelijk
van mening dat de problematiek die het hele eerste deel van de Heilige Schrift (het OT dus) doortrekt, je kunt
zelfs zeggen: de hele bijbel beheerst, - hoe wordt ha'adam (de mens) weer met ha'adama (de aardbodem)
verzoend en hoe worden die twee samen weer tot God teruggebracht? -, in de honderdtweeëndertigste psalm aan
de orde is en om zo te zeggen op de spits gedreven wordt. De twee thema's ervan, 'David' en 'Sion', nemen dat
dubbel-thema van den beginne - 'adam op de 'adama; het was de originele theoloog Frans H. Breukelman, die dit
thema met kracht aan de orde heeft gesteld - in een uiterste toespitsing op en brengen het tot. aan de grens van het
uiteindelijke. Tot aan, niet tot over die grens. Want het, Oude Testament, opgevat als heilsgeschiedenis, eindigt in
een impasse, een échec, een verlegenheid. Er moet iets gebeuren, maar wat? Er moet een doorbraak komen, maar
hoe? Het Oude Testament zelf heeft daar geen weet, maar slechts een vaag vermoeden van. 'David' die de mens
vertegenwoordigt moet nieuw worden en 'Sion' dat de aardbodem representeert moet zijn vervulling krijgen. Het
OT komt echter niet verder dan een tasten naar dit geheimenis en Psalm 132 brengt het tot aan de rand van de
oplossing. Het Nieuwe Testament komt het ons in Christus openbaren. In Hem komen de lijnen van 'adam en
'adama samen. Hij is de zoon van David en de vervulling van Sion. Dit is natuurlijk allemaal te kort en te
gedrongen gezegd. Het was ook alleen maar ter adstructie van mijn bewering dat het Oude Testament zonder het
Nieuwe nergens is en dat Psalm 132 in de wijdere verbanden van de 'adam op de 'adama staat.
Laat ik nu nader ingaan op de inhoud van Psalm 132. Het gaat me daarbij niet om een woord-voor-woord
exegese. Liever wil ik de gedachtengang van dit lied als geheel op het spoor komen. De psalm valt in twee delen
uiteen, waarvan het eerste stuk, de verzen 1 - 10, een bede behelst en over David gaat, en het tweede stuk, de
verzen 11 - 18, het antwoord op die bede geeft en hoofdzakelijk Sion tot onderwerp heeft. Laten we het eerst
over David hebben. David is in het geheel van het Oude Testament het instrument in Gods hand geweest om
Israëls uittocht uit Egypte te voltooien. Doel van die uittocht was dat Israël bij Sion, op de plaats van de rust
gebracht zou worden. In het lied van Mozes aan de Schelfzee lezen we: 'Gij leiddet in uw goedertierenheid het
volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede' (Exodus 15, 13), en: 'Gij
. brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die Gij, HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het
heiligdom, HERE, door uw hand gesticht' (Vers 17). De uittocht zou dus pas zijn voltooiing vinden als Israël bij
het heiligdom op de Sion zou zijn aangekomen. Ook in Psalm 68, 18 staat zoiets: 'De HERE is van de Sinaï het
heiligdom binnengegaan'. En om niet meer te noemen, Psalm 114 drukt hetzelfde in de verzen 1 en 2 als volgt
uit: 'Toen Israël uit Egypte toog, Jacobs huis uit een volk van vreemde taal, werd Juda tot zijn heiligdom, Israël
zijn rijksgebied'. Deze plaatsen volstaan om duidelijk te maken dat de gedachte dat Sion de eindhalte exodus
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stevig in de Schrift verankerd is.

(

Maar hoe zit het met Davids rol daarin? De tijd van de uittocht en de intocht enerzijds en de periode van Davids
regering anderzijds liggen toch veel te ver uit elkaar dan om in één adem genoemd te worden? Het hele tijdvak
van Jozua en de richters ligt daartussen. Toch is dat de tijd geweest dat het in Egypte begonnen
verlossingsinitiatief van God in het échec terecht kwam. De lange Psalm 78 laat dat duidelijk zien. En de
lotgevallen van de ark die door de Filistijnen werd buitgemaakt illustreren het. Maar met koning David komt er
een keer. David heeft zich vanaf het begin van zijn regering ingespannen om een plaats voor de ark te vinden:
Die ijver voor Gods huis heeft hem verteerd (Psalm 69, 10). Het moet in de vroege jaren van zijn koningschap
geweest zijn dat hem de plaats gewezen werd waar hij het heiligdom voor de ark van het verbond zou oprichten.
Meestal wordt het zo voorgesteld dat David om strategische redenen Jeruzalem tot hoofdstad van zijn rijk verhief
en daarmee ook de keus bepaalde voor de tempel. Dat mag voor wat de stad betreft zo zijn, maar niet wat
aangaat het heiligdom. Het ging zoals het al bij Mozes geschreven staat, dat het de Here God was die die plaats
. kiezen zou: 'de plaats die de HERE uw God verkiezen zal .. .', zoals het eenentwintig keer in het boek
Deuteronomium heet. Het was bij de telling en de daarop volgende pestepidemie, beschreven in TI Samuël 24,
dat hem het licht opging: Hier moet de rustplaats voor de ark komen. De Here God wees hem die plaats, door op
de dorsvloer van Arauna de plaag te laten stoppen. Met opgericht zwaard hield de verderfengel halt, zoals eens
Abraham precies daar met opgeven hand van het offeren van Izak afzag. Aan het feit dat de profeet Gad en niet
Natan bij deze gebeurtenissen een rol gespeeld heeft, kunnen we nog aflezen dat we hier in de aanvangsjaren van
, Davids regering zijn, al wordt het hele gebeuren ons verteld in het laatste hoofdstuk van het boek 11 Samuël, in
het gedeelte van de toevoegingen, waarmee een veel later tijdstip gesuggereerd wordt. In werkelijkheid echter
gaat het in het slothoofdstuk van het boek verhaalde aan de hoofdstukken 6 (opvoering van de ark) en 7 (Davids
plan tot tempelbouw) van TI Samuël vooraf. (Andere argumenten voor deze chronologische verplaatsing van 11
Samuël24, naast dat van het noemen van de profeet Gad ipv Natan: 1) De beginwoorden van het hoofdstuk: 'De
toom des HEREN ontbrandde weer tegen Israël' of zoals de St. Vert. beter zegt: 'En de toom des HEEREN voer
voort tegen Israël te ontsteken', passen niet op het einde van Davids regering, die toch als geheel een periode van
zegen geweest is. Ze passen wel op de beginjaren van David, toen deze geconfronteerd werd met kwalijke
erfenissen uit de tijd van Saul, waar hoofdstuk 21 nog een ander voorbeeld van vertelt: Sauls uitmoording van de
Gibeonieten. 2) Krijgsoverste Joab is hier nog niet de rigide en cynische man van later. 3) De telling begint in het
overjordaanse; naar dat regeringscentrum van de Saulide ging Davids eerste belangstelling uit.)
Maar in hetgeen er met de ark gebeurde en zou gebeuren was tevens de zaak van het gehele volk aan de orde. Dat
is niet zo bekend. Maar terecht heet het in Handelingen 7, 46 dat het David in zijn ijver voor de ark ging om het
vinden van een rustplaats voor het huis van Jacob. Het volk werd gedacht achter de ark aan te trekken naar de
plaats der rust. In Numeri 10, 33ev lezen we: 'Toen braken zij op van de berg des HEREN en trokken drie
dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des HEREN vóór hen uittrok, drie dagreizen ver, om voor hen een
rustplaats te zoeken. En de wolk des HEREN was overdag boven hen, wanneer zij uit de legerplaats opbraken.
Wanneer nu de ark opbrak, zeide Mozes: 'Sta op, HERE, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van
uw aangezicht wegvluchten. En wanneer zij bleef rusten, zeide hij: 'Keer weder, HERE, tot de tienduizenden der
duizenden van Israël'. Het is opmerkelijk dat in onze psalm die arkspreuk enigszins gewijzigd maar toch ad
sensum is overgenomen, nu toegepast op de inspanningen van David: 'Sta op, HERE, naar uw rustplaats, Gij en
de ark uwer sterkte' (Psalm 132, 8). Daaraan zien we dat David, zich inspannende om voor de ark een rustplaats
te vinden, daarmee tegelijk Israël naar zijn bestemming bracht en zo de voltooier van de exodus werd. Reeds in
Abrahams dagen was de plaats van de latere tempel al enigermate in beeld, zij het ook dat die plek later uit het
geheugen van de mensen verdwenen was. De verteller van Genesis 22 tenminste komt niet verder dan het vrij
vage: één der bergen in het land Moria (vers 2). Bij het ophouden van de plaag in de begindagen van Davids
koningschap kwam de plaats evenwel in alle duidelijkheid voor het voetlicht, vanonder de dorsvloer van Arauna.
We maken dat op uit 11 Kronieken 3, 1 dat terugkijkend zegt: 'Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te
Jeruzalem op de berg Moria, waar de HERE aan zijn vader David verschenen was; op de plaats die David
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daarvoor had bestemd, op de dorsvloer van de Jebusiet Oman'.
In Psalm 132 worden nu de inspanningen van David voor de ark breed uitgemeten. Ze fungeren hier als een
pleitgrond voor de voorbede, die in vers 10 aldus luidt: 'Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af, terwille
van uw knecht David'. Het is het waarschijnlijkst dat met die gezalfde Davids eerste opvolger Salomo is bedoeld.
Dat blijkt uit II Kronieken 6, 40 ev, waar Salomo in zijn gebed bij de inwijding van de tempel die hij gebouwd
heeft, de 132ste psalm aanhaalt: 'Nu dan, mijn God, laten uw ogen geopend en uw oren opmerkzaam zijn op het
gebed te dezer plaatse. Nu dan, sta op, HERE God, naar uw rustplaats, Gij en de ark uwer sterkte. Laten uw
priesters, HERE God, zich bekleden met heil en uw gunstgenoten zich in het goede verheugen. HERE God, wijs
uw gezalfde niet af, gedenk de gunstbewijzen aan uw knecht David'. Toch laat precies deze aanhaling zien dat bij
die gezalfde aan ook andere opvolgers van David gedacht kan worden, want de Hebreeuwse tekst, althans die
van de codex Leningradensis, heeft hier opmerkelijkerwijs het meervoud: 'gezalfden'. Dat lijkt me geen
tekstkritische, maar een theologische variant. Want het is weliswaar zo dat David en zijn directe opvolger Salomo
de eerst verantwoordelijken zijn geweest voor de bouw van de tempel op de Sion, maar deze tempel is meerdere
malen in verval geraakt en de gezalfde die daar wat aan deed, trad in zekere zin weer opnieuw in de rol van
David en Salomo. Ook voor zo'n latere gezalfde kon dan een profeet-voorbidder, de zegen van Boven afsmekend
over het werk van de tempelrestauratie, weer zeggen: 'Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af terwille van
David, uw knecht '. En alles wat in de verzen I - 9 over de moeiten van David voor de ark verteld wordt, kon
weer dienen als nadere ondersteuning van de woorden: 'terwille van David uw knecht'. Het was daaraan immers
duidelijk waaraan men dacht, als men Davids naam als pleitgrond voor deze voorbede gebruikte: aan de moeite
die David doorstond ('unnoto; in I Kronieken 22, 14 met behulp van dezelfde wortel zelfs 'ellende' genoemd),
aan de zware eed die David zwoer (vss 3 - 5), aan de bewogen kreten van het volk vóór en tijdens de opvoering
van de ark, waarin men de echo beluisterde van Davids ijver (vss 6 en 7) en aan de aansporing aan het adres van
de Here God, de ark, de priesters en Israëls vromen om samen het feest van de rust te vieren, waaraan, opnieuw,
Davids moeiten ten grondslag lagen (vss 8 en 9). Of de Here God dit alles maar in rekening wilde brengen, als
Hij dacht aan de gezalfde na David en diens inspanningen.
Op twee punten uit dit gedeelte wil ik nog even terugkomen. In de eerste plaats op vers 5: '... totdat ik een plaats
heb gevonden voor de HERE, een woonstede voor de Machtige Jacobs'. De uitdrukking over het vinden van een
woonstede voor de Machtige Jacobs is in een opmerkelijk afwijkende vorm nog in de rede van Stefanus
terechtgekomen. Van David wordt daar gezegd: 'Deze heeft genade gevonden bij God en gevraagd een
woonstede te mogen vinden voor het huis van Jacob' (Handelingen 7, 46). De godsnaam 'Machtige Jacobs' was
in de tijd van het NT niet meer in gebruik. De tendens bestond trouwens al langer om zulke typische eigennamen
van God te vervangen door meer algemene aanduidingen. In de LXX vind je dan ook gewoon 'de God van
Jacob'. Maar wat Stefanus (of Lucas) doet is toch nog verrassender: de woonplaats is niet langer voor God, maar
voor het huis van Jacob bestemd. Daar zit natuurlijk de theologie achter dat God geen woonplaats nodig heeft,
zoals in vers 48 dan ook met zoveel woorden gezegd wordt. Dit feit en het vreemde van die godsnaam hebben er
nu toe geleid dat men op een theologische variant kwam: de woonplaats diende niet voor de Machtige Jacobs,
maar voor het huis van Jacob. Ik noem dat een theologische variant, om te voorkomen dat iemand hem als
tekstvariant in het kritische apparaat van een Hebreeuwse Bijbeluitgave zou verwerken. Dat zou ten onrechte zijn;
er is theologisch met de tekst gespeeld. Maar duidelijk maken we daaruit op dat naar het inzicht van Stefanus of
Lucas Davids inspanningen voor de ark bedoeld waren om Israëls uittocht te voltooien en het volk op de plaats
van de rust te brengen. En de tweede opmerking betreft vers 8, waar een variant van de arkspreuk uit Mozes'
dagen (zie Numeri 10,35 ev) een plaats krijgt in het kader van Davids opvoering van de ark naar de Sionsheuvel.
Daaruit valt af te leiden dat de dichter van de psalm de ark inderdaad in één aansluitende beweging van Mozes'
tot Davids dagen begrepen ziet, zoals het in Psalm 68, 18 heet: 'Here, Gij zijt van de Sinaï het heiligdom
binnengegaan' .
Tot zover de degelijk onderbouwde vraag van het eerste gedeelte van de psalm: Wend om Davids wille het
aangezicht van uw gezalfde niet afl Dit gebed zal niet naar aanleiding van een concrete gebeurtenis zijn
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opgezonden. Voor iedere opvolger van David, die zich voor de bouw of het onderhoud van het heiligdom in
wilde spannen, was het zaak dat zijn ijver met de zegen van Boven gekroond zou worden. Dus kon dit gebed aan
elke messias na David in de mond worden gelegd, zelfs aan diegenen onder hen die er zich niet aan stoorden dat
het heiligdom in de versukkeling raakte. Die moesten zich dan maar tot dit gebed bekeren. Geen concrete
aanleiding dus gaf de stoot tot deze psalm; hij diende vooral de bezinning, heb ik eerder al gezegd. Daarmee
verdraagt zich zeer wel de gedachte dat dit gebed, zoals ook het antwoord erop, gefmgeerd is, dat wil zeggen :
niet de concrete werkelijkheid, maar de werkelijkheid in het algemeen rakend. Iedere Davidszoon zou dit gebed
aan het begin van zijn regering moeten bidden, opdat zijn inspanningen voor de tempeldienst om die in goede
banen te leiden gezegend zouden worden. Zoals ook iedere Davidide zich op het hier gegeven antwoord zou
behoren te oriënteren.

(

De profeet die hier als psalmdichter aan het woord is, begint nu het antwoord op dit gebed met een herinnering
aan de bekende belofte aan David en zijn huis. Kennelijk om daarmee te zeggen dat de Here God het gebed om
het aangezicht van zijn knecht niet af te wenden, zeker zal verhoren. We vinden deze belofte het eerst in II
Samuël 7, maar dan verder op vele plaatsen in de Schrift. De belofte kent tweeërlei vorm: een voorwaardelijke en
een onvoorwaardelijke. De voorwaardelijke vinden we bijvoorbeeld in I Koningen 2,4, waar David bij de
overdracht van de regering aan Salomo tegen zijn zoon zegt: (Wandel in Gods wegen,) 'opdat de HERE het
woord gestand moge doen, dat Hij aangaande mij gesproken heeft: Indien uw zonen op hun weg acht geven en in
trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken
aan een man op de troon van Israël'. Deze voorwaardelijkheid van de belofte past bij de condition humaine; aan
mensen kunnen eigenlijk niet anders dan voorwaardelijke beloften gedaan worden. Maar nu is deze
voorwaardelijke belofte op enkele plaatsen toch verpakt in een onvoorwaardelijke toezegging. Dat is
bijvoorbeeld het geval op die eigenste plaats van II Samuël 7, 14 en 15, waar over de Davidszoon dit wordt
uitgesproken: 'Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft
zal Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goedertierenheid
zal van hem niet wijken, zoals Ik haar heb doen wijken van Saul, die Ik voor uw aangezicht heb weggedaan.' Zie
ook Psalm 89, 20 - 38, waar deze passage uitvoerig dichterlijk wordt uitgewerkt. De woorden zijn in deze setting
zelfs zo gerangschikt dat de onvoorwaardelijkheid de voorwaardelijkheid omvat en overtreft. Ondanks het falen
van het huis van David, dat voor dat van Saul niet onderdoet en door de Here God zwaar bestraft is geworden,
blijft er op het punt van deze belofte een tegoed van het Oude Testament, zo blijkt hier. Onze Psalm 132 citeert
nu in de verzen 11 en 12· de belofte aan David ook in die twee vormen: 'De HERE heeft David een dure eed
gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal ~ op uw troon zetten' - dat is
onvoorwaardelijk. En vervolgens: 'Als uw zonen mijn verbond houden en mijn getuigenis, die Ik hun leer, dan
zullen ook uw zonen voor immer op uw troon zitten' - dat is voorwaardelijk. Het eigenaardige is hier nu evenwel
dat de voorwaardelijke belofte het laatste woord heeft en als het ware de onvoorwaardelijke belofte begrenst en
problematisch maakt. Wat zegt immers de onherroepelijke eed van de Here God eigenlijk nog, als ze toch aan de
onzekere voorwaarde van gehoorzaamheid gebonden is? Dat kan toch niet anders dan een impasse opleveren?
Die heeft zich later dan ook in alle evidentie voorgedaan. Opnieuw verwijs ik hier naar Psalm 89, die rondom
deze impasse cirkelt.
Het is op dit probleem dat het gedeelte van de verzen 13 ev van de psalm nader ingaat: 'Want de HERE heeft
Sion verkoren, Hij heeft het zich ter woning begeerd ... enz'. Willen wij het woordje 'want' waarmee deze zin
begint serieus nemen, dan moeten we dit vers zo uitleggen dat hier de Sionsverkiezing als draaggrond onder de
Davidbelofte geschoven wordt. Inderdaad heeft de belofte aan David geen been om op te staan, als je let op wat
men er in het huis van David van gemaakt heeft. De voorwaardelijkheid heeft de onvoorwaardelijkheid van die
belofte volledig verslonden, zou je zeggen. Hoe kan dan toch gezegd worden: 'De HERE heeft een dure eed
gezworen, waarop Hij niet terugkomt'? Dat kan omdat ('want') de Here God Sion verkoren heeft. Ik heb lange tijd
dit woordje 'want' het moeilijkste woordje van de hele psalm gevonden. En natuurlijk zoek je dan naar
uitvluchten om onder dit woordje uit te komen. Het Hebreeuwse woordje voor 'want', /d, zou wel eens 'voorwaar',
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'voorzeker' kunnen betekenen en dat soort redeneringen meer, pour besoin de la cause. Maar dat zijn
verlegenheidsoplossingen; je moet zo lang mogelijk proberen om met de normale betekenis van een woord uit te
komen. Vandaar mijn uitleg om 'want' als 'want' te verstaan en er dán een plausibele zin aan te verbinden.
De gedachte namelijk dat aan de Davidsbelofte de Sionsverkiezing voor af gaat en ten grondslag ligt, komt niet
alleen hier voor. Bij de inwijding van de tempel haalt Salomo het volgende als woord van de Here God tot zijn
vader David aan: 'Van de dag aan, dat Ik mijn volk uit het land Egypte leidde, heb Ik geen stad uit alle stammen
van Israël verkoren om daar een huis te bouwen, opdat mijn naam daar zou zijn, en geen man verkoren om vorst
te zijn over mijn volk Israël; maar nu heb Ik Jeruzalem verkoren, opdat mijn naam daar zou zijn, en Ik heb David
verkoren, opdat hij over mijn volk Israël zou heersen' (H Kronieken 6, 5 en 6; korter in I Koningen 8, 16). De
volgorde is hier onmiskenbaar: eerst Jeruzalem, dan David. Deze volgorde wordt ook nog bevestigd door Psalm
78, 67 ev. Maar ze wijkt af van de gangbare voor stelling onder de uitleggers, dat David Jeruzalem heeft
uitgekozen en dat het op zijn initiatief geweest is dat daar de latere tempel is verrezen. Hier blijkt dat de
. werkelijkheid toch anders is geweest. Laten we eens proberen haar te reconstrueren. (Om niet al te saai over te
komen doe ik dat wat speculatief.) De jonge koning David van Hebron kreeg op een dag de erfenis van het
koninkrijk van Sauls zoon Isboset in de schoot geworpen. Hij begreep dat de stad Hebron nu niet langer als
regeringscentrum dienst kon doen en veroverde de stad Jeruzalem die hem ongeschonden en met de hele
Kanaänitische inventaris in handen viel. Verblind door deze twee grote successen gaat David nu het volk tellen,
omdat hij wil weten over hoeveel manschappen (en inkomsten!) hij nu voortaan beschikken kan. Niet toevallig
start hij die telling in het Overjordaanse, waar het regeringscentrum van Isboset geweest was (H Samuël 2, 8), en
brengt hij van daaruit het hele machtsgebied van Saul en zijn zoon in zijn cijfers onder. Maar wat hij doet is
fataal. God grijpt in, straft David om zijn overmoed, die hem op Saul doet lijken (vergelijk I Samuë113, 13: 'Gij
hebt dwaas gehandeld', met II Samuël24, 10: 'Ik heb zeer dwaas gehandeld') en de pestplaag komt over het volk.
Bij die gelegenheid merkt David datGod Jeruzalem ontziet: 'Toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte
om het te verdelgen, berouwde het onheil de HERE, en Hij zeide tot de engel die verderf bracht onder het volk:
Genoegl Laat nu uw hand zinken'. Op de dorsvloer van Arauna laat de Here God de plaag ophouden. Blijkbaar
heeft God iets met die stad en met die plaats. Davids nieuwsgierigheid is gewekt. Hij gaat zoeken in de archieven
van de stad en vindt oa een bericht over de krijgstocht van Kedor Laomer en diens bondgenoten waar Jeruzalems
koning Melchisedek nog een rol in heeft gespeeld. Je kunt de Kanaänitische oorsprong van dit document nog
opmaken uit het feit dat Abraham hier 'de Hebreeër' heet. Het stuk wordt bewerkt (oude plaatsnamen worden.
verklaard, Genesis 14, 2, 3, 6, 7, 15, 17) en het krijgt uiteindelijk een plaats in het boek Genesis als het
veertiende hoofdstuk. Maar er komt nog meer te voorschijn. David komt zo ook de plaats Moria te weten, waar
Abraham zijn offer gebracht had: verscholen onder de dorsvloer van Arauna, waarvoor de verderfengel halt
hield. Vanaf dat ogenblik vaart er een ijver in David om de ark naar Jeruzalem te brengen en daar voor God een
tempel te bouwen. In die zin gaat de verkiezing van Jeruzalem en Sion aan die van David als de koningtempelbouwer vooraf. Je zou Moria-Sion zelfs de spil kunnen noemen waaromheen heel Israëls geschiedenis als
een gaandeweg nauwer wordende spiraal draait.
Maar met het feit dat de Sionsverkiezing aan de Davidsverkiezing voorafgaat is nog niet gezegd dat de eerste de
draaggrond voor de laatste is, zoals ik het hierboven formuleerde. Daarvoor moeten we naar het einde van de
psalm. Nadat eerst, in de verzen 14 - 16, Sion als rustplaats voor God en als verzadigingsplaats voor Israëls
restgemeente (de ailnen!, zie Jesaja 14, 32) uitgeschilderd is, heet het in vers 17: 'Daar zal Ik voor David een
. hoorn doen uitspruiten, Ik zal voor mijn gezalfde een lamp bereidèn'. Het gaat hier over een aangekondigde
nakomeling van David die de kracht van een hoorn en het licht van een lamp in zich verenigen zal. Daarbij zal
gedacht zijn aan de voorwaardelijkheid van de belofte, waarop de nakomelingschap van David stuk liep. Er zou
een Davidszoon komen die aan de voorwaarde van de gehoorzamheid zou voldoen. De kracht daarvoor zou hij
onttrekken aan de bodem van Sion en het licht van zijn lamp zou door de olie van het heiligdom gevoed worden.
Sion was de plaats van de zegen vanwege het Immanuëlgeheimenis op grond van de verzoeningsdienst die daar
plaats vond. 'Daar gebiedt de HERE de zegen, leven tot in eeuwigheid',zegt de psalm die op de
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honderdtweeëndertigste volgt (Psalm 133, 3). Bij die plaats van ,de zegen geeft nu onze psalm de belofte aan
David in bewaring. Daar, in de Sionsbodem geplant, zal ze ontkiemen. 'Geplant in het huis des HEREN, zal ze
groeien in de voorhoven van onze God', om het met uit Psalm 92 geleende woorden te zeggen. Zo zal dan de
belofte aan David de kracht krijgen die ze zelf, vanwege haar voorwaardelijkheid, ontbeert. Deze 'move' over
Sion maakt de profetie telkens als het over de toekomstige David' gaat, juist als zij het geestelijk karakter van
zijn regering weegt: 'Op Sion, mijn heilige berg, heb Ik mijn koning (de ideale Davidide) gesteld', zegt Psalm 2
(,6). De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit', wordt in Psalm 110 (,2) tegen de David van de profetie
gezegd. In Jeruzalem, 'daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David', heet het in Psalm 122 (,
5). En hier in Psalm 132 heet het nu dat Sion de bodem is vanwaaruit de Davidide ontspruit. Het wijst alles in
JJn richting: David heeft Sion nodig om in de onvoorwaardelijke belofte te delen en zo de uiteindelijke
tempelbouwer en de voltooier van de exodus te zijn.
David heeft dus Sion nodig, maar omgekeerd laat de. psalm in de eerste helft ook zien dat Sion bij Davids
inspanningen voor de tempelbouw gebaat is - ziedaar de cirkelbeweging waar de psalm van getuigt en die
eigenlijk kenmerkend is voor de impasse waar het Oude Testament op uitloopt. Het tweetal David en Sion zijn,
zoals dat heet, interdependent, onderling afhankelijk, elkaar bevorderend, maar elkaar ook weer remmend. Dat
laatste omdat David niet meer dan mens en de tempel niet anders dan mensenwerk is. Toch hebben beide een
component van Boven in zich: bij David is dat de onvoorwaardelijkheid van de belofte en bij Sion is dat het
Immanuëlgeheimenis. En dat maakt dat niet alles in de impasse blijft steken.
Nog eenmaal ga ik met u naar de grote thema 's van het begin van de bijbel terug: de mens op de aardbodem en
hoe het daarmee verder gaat. God schiep in den beginne ha'adam uit ha'adama, de mens uit de aardbodem. Na de
val sprak Hij tot de mens: De aarde is om uwentwil vervloekt. Mens en aarde kwamen uit elkaar te liggen en
samen raakten zij vervreemd van God. Toch werd een perspectief geboden: er zou een vrouwenzaad komen en
wanneer die geopenbaard zou zijn, zou de aardbodem en de hele zuchtende schepping bevrijd worden tot de
vrijheid van het heerlijke kindschap Gods (om het met woorden van Paulus uit Romeinen 8 te zeggen). Zij zou
weer een plaats worden waar de mens tot rust mocht komen. Ook hier die interdependentie: de aardbodem
waChtte op de nieuwe 'adam en de mens zag uit naar de nieuwe 'adama. Het is dan God zelf die deze impasse
gaat doorbreken. Hij heeft voor de gevallen mens de rust van de nieuwe 'adama in petto en Hij heeft voor de
vervloekte aardbodem de verlossing door de nieuwe 'adam op het oog. Hij roept in Abraham Israël om de
verdwaalde mensheid thuis te brengen. Israël laat verstek gaan; dan roept Hij David om Israël op de plaats van de
rust te brengen. Maar ook David redt het niet. Er moet een sterke Davidszoon komen, maar die moet zijn sterkte
aan Sion ontlenen. David heeft Sion nodig. Maar ook het omgekeerde is waar. De plaats van de rust ligt bij God
gereed. Nadat de 'adama vervloekt is, wijst God Kanaän als rustplaats aan en in. het geestelijke centrum van
Kanaän Moria of Sion als de plaats van het Immanuëlgeheimenis, de verzoening en de zegen. Maar dit Sion heeft
David nodig om een huis te worden voor de verzamelde nieuwe mensheid, een woonstede Gods in de Geest. Hoe
komt het tot de nieuwe 'adam op de nieuwe 'adama? Sion staat voor de rust en de zegen die uit de verzoening
voortvloeien en David is een voorgestalte van de verlosser die Gods volk in die rust brengt. Hoe komt het voor
beiden, Sion en David, tot de vervulling van hun bestemming? Uit zichzelf kan geen van beiden dat. David en
Sion, het zijn de twee benen van het heil, die, wil het heil niet vallen, zich in een voorwaartse beweging moeten
zetten, in de richting van het Nieuwe Testament. Daar krijgen zij een stevig lichaam boven zich. In het NT
ontmoeten wij Christus, de Davidszoon (Mattehs 1, 1), die meer is dan Davids eerste zoon Salomo (Mattehs 12,
42) en die tegelijk meer dan de tempel is (Mattehs 12, 6). Hij is de eigenlijke tempelbouwer en tegelijk de
vervulling van het tempelgeheimenis (Johannes 2,21). In zijn leven enin zijn dadelijke gehoorzaamheid is Hij de
vervulling van David en in zijn sterven en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid is Hij de vervulling van Sion. In zijn
leven, trekkend door het joodse land aan het hoofd van de zijnen, voltooit Hij de exodus. Zonder een rustplaats
voor het hol van zijn voet te vinden gaat Hij de gemeente voor. Waarheen? Naar de plaats van de rust die Hijzelf
óók is, want Hij is de geestelijke werkelijk heid· waar Sion eertijds voor stond (I Petrus 2, 4 ev). In zijn
verzoenend sterven nodigt Hij de mensen: 'Komt tot Mij, allen die vennoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven'
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(Matteus 11, 28). Zo voltooit Hij in grote onrust en gedrevenheid de uittocht uit het diensthuis der zonde en
brengt Hij tot de rust die Hij zelf is, de belichaming van het Immanuël-geheirnenis. Zo kunnen wij zeggen dat de
honderdentweeëndertigste psalm het probleem van de gevallen 'adam op de vervloekte 'adarna tot aan de rand
van de oplossing brengt, maar toch eigener beweging over die rand niet komen kan.

Afscheidsrede van drs. H. de Jong, uitgesproken op zaterdag 6 juni 1998 op het TSB-weekend te Zeist.
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NADERE VERANTWOORDING BIJ DE STELLING DAT IN 'DAVID' EN 'SION' DE 'ADAM EN DE 'ADAMA TEGENWOORDIG
WORDEN GESTELD
Psalm 132 heeft het dus over David en Sion. Dat is de volgorde van de psalm, niet die van de belangrijkheid. Het eerste deel van de psalm,
de vss 1 - 10, gaat over David. Niet enkel, maar toch voornamelijk. Het tweede deel, de vss 11 - 18, heeft Sion tot onderwerp. Weer niet
enkel, maar in hoofdzaak. Doel van deze nadere verantwoording is nu dat wij aan die namen David en Sion enige achtergrond geven, maar
dan in omgekeerde volgorde, omdat Sion toch belangrijker is dan David. Waar staan ze voor? Als verduidelijking vooraf merk ik op dat ik
met Sion niet Israëls gemeente bedoel zoals die in de latere delen van het Oude Testament geestelijk rondom het heiligdom vergaderd
gedacht werd. Die wordt weliswaar ook Sion genoemd, maar dat is een afgeleide betekenis van de naam, zoals ook de neventerm 'dochter
Sions' laat zien. Het gaat mij vooral om Sion als plaats, plek grond, waar in later tijd de tempel op gebouwd stond.
Men kan de hele bijbel, Oude en Nieuwe Testament, in zijn voorwaartse beweging uitzetten op de figuur van een zandloper: twee elkaar
snijdende lijnen met een basis en een bovenzijde, of anders gezegd: twee met de punten recht tegenover elkaar liggende driehoeken of
. (driedimensionaal) kegels. Het begint aan de basis breed, het gaat dan over de mens op de aardbodem, de 'adam op de 'adama. Aan geen
speciale mensen en aan geen speciale landen is gedacht. Men ziet in die ene 'adam alle mensen en in die ene 'adama alle landen. Dan
vernauwt het beeld zich. Nu komt één volk en één land voor het voetlicht: Israël in Kanaän. De 'adam wordt Abraham en de 'adama het
beloofde land. Maar het gaat nog verder de smalte in. Binnen de twaalf stammen van Israël treedt die van Juda op de voorgrond en het
stamgebied van diezelfde naam is daaraan verbonden. Juda en Juda dus, in twee betekenissen. Nog zijn we niet aan het eind. Binnen de
stam-gemeenschap van Juda richt de camera zich op het huis van David en binnen het stamgebied van dezelfde naam is de grote blikvanger
de stad Jeruzalem. Binnen het huis van David koncentreert zich de aandacht weer op de zoon van David en het geestelijke midden van
Jeruzalem is de Sionsberg waar het heiligdom op staat. Verder gaat de convergerende beweging in het Oude Testament niet. Dan komt het
Nieuwe Testament met Jezus Christus die de zoon van David genoemd wordt en die zichzelf als de vervulling van de' tempel heeft
aangewezen. In Hem komen dus de twee lijnen samen maar niet om bij Hem te eindigen. Ze gaan alle twee door Hem heen verder en zoeken
in het vervolg van het Nieuwe Testament en de daarop volgende geschiedenis weer de hele mensheid en de uiterste einden der aarde op. Zo
eindigt alles bij het profetische perspectief van de nieuwe 'adam op de nieuwe 'adama.
Deze figuur van de zandloper heb ik gedurende mijn veertigjarige studiematige omgang met de bijbel leren hanteren als een werkhypothese.
Wat ik las in de bijbel probeerde ik steeds een plaats te geven in dat schema. Je zou dat een poging tot geestelijk dateren van bijbelteksten
kunnen noemen. Ik gebruikte daarbij tevens de vertegenwoordigingsgedachte. Dat wil zeggen dat het op al die stopplaatsen die ik op de
driehoeken of kegels aanwees eigenlijk om één en hetzelfde thema gaat dat in telkens meer toegespitste vorm terugkeert. Het thema van de
'adam op de 'adama wordt opgenomen en tegenwoordig gesteld in dat van Israël in Kanaän en dat van Israël in Kanaän weer in dat van Juda
in Juda, dat van Juda in Juda in dat van David en Jeruzalem en dat van David in Jeruzalem in dat van de zoon van David in Sion.
Verscherpt komt zo niets minder dan de zaak van 'de mens op de aardbodem' ter sprake als het in de bijbel over de Davidszoon en Sion
gaat, - die twee die zo intens op elkaar betrokken zijn geweest en die we ook in Psalm 132 in onderling verband zien optreden. De vraag is
nu of ik deze werkhypothese vanuit de teksten kan hard maken. Slaat het ergens op als ik zeg dat in Psalm 132 uiteindelijk de zaak van de
. mens op de aardbodem aan de orde is of is dat maar een speculatieve bewering? Kurmen we aan de hand van tekstmateriaal aantonen dat er
in de bijbel zo'n beweging zit van breed naar smal en van smal naar breed? Van een taps toelopen en een wijd weer uitlopen? En is het te
verdedigen dat we dit verdisconteren als we in de wat abstracte Psalm 132 de namen David en Sion tegenkomen? Laten we dat in het
vervolg gaan bezien.

A. SION OF DE LIJN VAN DE PLAATSEN

1. Ik begin met een heel duidelijke aanwijzing in de aangeduide richting die we vinden in het eerste hoofdstuk van het boek Nehemia. Je
hebt daar namelijk het zeldzame verschijnsel dat het Oude Testament zichzelf vrij nauwkeurig citeert. Dat gebeurt in het gebed dat de
Godsman Nehemia ten behoeve van zijn volk opzendt:
'Doch gedenk aan het woord dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken
verstrooien. Maar bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden - al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik
zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen'.
Nehemia 1,8-9

De aanhaling is hier gedaan uit het boek Leviticus (26, 33), maar het meest duidelijk uit Deuteronomium waar we lezen:
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'Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de HERE uw God zal u vandaar bijeenbrengen naar het land dat uw vaderen
bezeten hebben ... '
Deuteronomium 30, 4 - 5a
Waar het me nu om gaat is dat Nehemia een eigenaardige verandering aanbrengt in het woord uit Deuteronomium. Hij heeft het niet meer
over een (bijeen)brengen van Israëls verdrevenen naar het land dat de vaderen bezeten hebben, maar over een brengen naar de plaats die de
Here God verkoren had om daar zijn naam te doen wonen. Met deze laatste uitdrukking, dat moet gezegd, blijft Nehemia helemaal in de
gedachtensfeer van het boek Deuteronomium waarin de uitdrukking 'de plaats die de HERE verkoren heeft' 21 maal voorkomt, maar in de
tekst die aangehaald wordt staat toch echt iets anders en gaat het niet over die plaats maar over het land. Blijkbaar kon, bij het ter sprake
brengen van dit woord uit Deuteronomium in een nieuwe situatie, het land zonder bezwaar vervangen of vertegenwoordigd worden door de
plaats van het heiligdom en kon het land zich vernauwen tot die plaats - wat trouwens in de werkelijkheid van Nehemia's tijd metterdaad het
geval was: het beloofde land Kanaän was ingekrompen tot Jeruzalem en omgeving. Nehemia heeft met de verandering die hij aanbracht
voor zijn besef recht gedaan aan de belofte bij Mozes. De plaats vertegenwoordigde het land. In het boek Deuteronomium zelf kon 'de
plaats' (hammaqom) beide betekenissen al hebben: de plaats van het heiligdom, in de 21 maal voorkomende uitdrukking, Pn het land, in
hfst. 11,24-25; 12,3 en 26, 9. Ook in Jeremia 7, 3,6 en 7; Ezechiël 20,40 (vergeleken met 34, 14); Johannes 11,48 en Handelingen 6,
13-14 hebben we met die dubbelheid van betekenis te maken. De plaats is de stad Jeruzalem met het door de Joden bewoonde land
eromheen. Wat Nehemia met het woord uit Deuteronomium doet kan 'dus niet willekeurig genoemd worden.

2. Een ander voorbeeld treffen we aan in het begin van Psalm 114:

'Toen Israël uit Egypte toog, Jakobs huis uit een volk van vreemde taal, werd Juda tot zijn heiligdom, Israël zijn rijksgebied'
Psalm 114, 1-2.
De gangbare voorstelling dat Israël na de uittocht uit Egypte het beloofde land is binnengetrokken ondergaat hier een nadere precisering.
Israël werd eigenlijk in de eerste plaats naar Sion geleid en vanuit dat geestelijke midden kreeg het het land als zijn rijksgebied. Dat is niet
naar de historische volgorde maar naar een geestelijke tijdrekening gedacht. Pas toen het heiligdom op de Sion verrezen was kreeg de
exodus zijn beslag. (Ook bij de uitleg van Psalm 132,8 heeft ons dat bezighouden.) Dat het uiteindelijke doel van de uittocht het heiligdom
was vinden we ook al aangeduid in het Lied van Mozes aan de Schelfzee:

'Gij leiddet in uw goedertierenheid het volk dat Gij verlost hebt; Gij leiddet het door uw kracht naar uw heilige woonstede. '
Exodus 15, 13,
en

'Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die Gij HERE, tot uw woning gemaakt hebt; het heilidom HERE,
door uw hand gesticht. '
.
Exodus 15, 17.
Ook Psam 68 beschrijft als in één pennestreek de tocht van de Here God zelf, als voortrekker van zijn volk, van de uittocht naar Jeruzalem:

'... de Here is van de SinaV het heiligdom binnengegaan.'
Psalm 68, 18c (volgens niet al te zekere vertaling).
(,

Ook in het boek Exodus worden de uitleiding uit Egypte en de oprichtingvan het heiligdom (hier nog de tabernakel) als de
ontmoetingsplaats van de Here God met zijn volk kort gesloten:

'En zij zullen weten dat Ik de HERE hun God ben die hen uit het land Egypte geleid heb opdatlk in hun midden zou wonen'
Exodus 29, 46.
Eigenaardig is nu verder nog in Psalm 114 dat als plaats van het heiligdom niet Jeruzalem maar Juda genoemd wordt. Ook dit laat zich weer
vanuit die convergerende beweging en vanuit de vertegenwoordigingsgedachte verstaan: via Juda kan worden 'ingezoomed' op Jeruzalem en
Sion. Juda vertegenwoordigt die beide. Het wordt in de leerboeken weleens zo voorgesteld dat de stad Jeruzalem van huis uit noch tot het
noordelijk noch tot het zuidelijk stamgebied van Israël behoord heeft en daardoor voor alle stammen acceptabel was, maar die gedachte
vindt in deze psalm geen steun. Of dit er nu een teken van is dat deze psalm uit de tijd na het schisma stamt waardoor politieke skrupules
overbodig geworden waren, durf ik niet te beslissen. Ook in Psalm 78, 68 wordt voorafgaande aan Sion, Juda als verkoren plaats voor het
heiligdom genoemd.
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3. Dat in het Jeruzalemse heiligdom het hele land tegenwoordig kon worden gesteld, blijk1. ook uit een andere psalm

'0 God. heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen,
zij hebben uw heilige tempel ontwijd,
Jeruzalem tot puinhopen gemaakt'
(Psalm 79. i).
Met 'uw erfdeel' is het land bedoeld (zie bijvoorbeeld Exodus 15, 17; Jeremia 2, 7), maar de belangstelling van de dichter stoomt
onmiddellijk op naar het geestelijke midden van het land: Sion - Jeruzalem. Wat de heidenen daartegen gedaan hebben, steek-t hem het
meest. Diezelfde beweging zit in het begin van Psalm 74.

4. Terugkomend op de eerder genoemde psalm, de achtenzeventigste, lezen we:

'Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste der bergen; als de aarde die Hij voor altoos grondvestte'
Psalm 78, 69.

(

Men zou kunnen zeggen dat Israël de bouw van het Sionsheiligdom zag als de grondlegging der wereld. Men heeft dat ook wel eens (op
goede gronden) van de exodus gevonden. Niet natuurlijk in die zin dat we daarmee af zouden zijn van de schepping (de grondlegging der
wereld) zoals in het begin van de bijbel beschreven. De grondlegging der wereld is de grondlegging der wereld, die kun je niet zomaar
wegpoetsen of in iets anders laten opgaan. De bedoeling is meer die van het aanwijzen van een relatie: met de uittocht uit Egypte of met de
bouw van het heiligdom op de Sion is iets gebeurd dat beslissend en grondleggend is voor de wereld. Vergelijk voor deze gedachte Jesaja
51, 16 waar het feit dat God tegen Israël zegt: 'Gij zijt mijn volk', op één lijn gesteld wordt met de uitspanning van de hemel en de
grondvesting van de aarde. De wereld staat vast, zegt de bijbel ook wel, dank zij het feit dat de HERE (in zijn genade) koning is (Psalm 93,
1). De heilsgeschiedenis heeft een funderende betekenis voor de (nieuwe) schepping. De buitenste ring (wereld) is aangewezen op wat in de
binnenste ring (Israël, uiteindelijk Sion) gebeurt.

5. Dat verband tussen de buitenste en de binnenste ring wordt ook zichtbaar in een andere psalm:

'Des HEREN is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen
gevestigd. Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede?'
Psalm 24. 1 - 3.
De vraag wie het recht van toegang heeft tot het heiligdom komen we ook in Psalm 15 tegen. Het eigene van Psalm 24 is evenwel dat aan
deze vraag (en het antwoord erop) een korte hymne op de schepping voorafgaat. Het effekt daarvan is dat de vraag naar het entree-recht nu
behalve voor het heiligdom ook opgaat voor de schepping. De vraag krijgt om zo te zeggen een dubbele bodem en de toegang tot de wereld
ligt op deze manier in die tot het heiligdom: via het Immanuëlgeheimenis betreedt men de schepping. Deze voorstelling is niet vreemd voor
wie zieh met de bijbel de reeks: aarde, land, stamgebied, stad, heiligdom als een stel concentrische cirkels denk-t waarvan de binnenste
telkens de buitenste representeert en ook wel actualiseert. Ook in het boek Jesaja komen we een verwante gedachte tegen:

'Doch wie bU Mij schuilt zal de aarde beNrven en mijn heilige berg bezitten'
Jesaja 57. 13c.
(

"

Het is dus niet nodig het Hebreeuwse woord 'erets daar met 'land' te vertalen om een zo nauw mogelijke parallellie met 'heilige berg' te
krijgen. 'Aarde' is hier op z'n minst een mogelijke vertaling.

6. Om op dit laatste nog even door te gaan, een vergelijking:

'... maar wie de HERE verwachten zullen het land beërven'
Psalm 37,9
en
'Doch wie bij Mij schuilt, zal het land beërven en mijn heilige berg bezitten'
Jesaja 57, i 3c (volgens gebruikelijke vertaling).
Deze parallellie maak1. in Jesaja 57, l3e de vertaling 'land' weer plausibel. Men kan tussen beide vertalingen aarzelen. Hoe dat ook zij, in
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beide gevallen concentreert zich het bezit van het land of van de aarde in het geestelijke 'bezit' van het heiligdom, bestaande in de toegang
ertoe. Althans, wanneer we 'mijn heilige berg' opvatten als een aanduiding van Sion. Dat is wel het meest waarschijnlijk (zie: Psalm 2,6; 3,
5; 24, 3; 48, 2; 99, 9). Alleen in Jeremia 31, 23 staat de heilige berg parallel met de rechtvaardige woonstede en lijkt het een aanduiding van
Juda en zijn steden en kan het zelfs het gehele beloofde land aanduiden. Het eerste bezit (van het land of de aarde) wordt valide door het
tweede (de heilige berg). Dat kan ook blijken uit de volgende passage in het boek Koningen:

'En hij (Manasse) plaatste het beeld van Asjera dat hij gemaakt had in het huis waarvan de HERE tot David en zijn zoon Salomo
gezegd had: in dit huis en in Jeruzalem dat Ik verkoren heb uit alle stammen van Israël zal Ik mijn naam voor goed plaatsen. En Ik zal
Israëls voet niet langer doen wegdwalen van de bodem die Ik aan hun vaders gegeven heb. Indien zij slechts waarnemen te doen naar
alles wat Ik hun geboden heb en naar heel de wet die mijn knecht Mozes hun heeft opgedragen'
11 Koningen 21, 7w.
De toevoeging die Jesaja 57, 13c ten opzichte van Psalm 37, 9 heeft (het bezit van de heilige berg) kan derhalve, zo blijkt hier uit het citaat
van 1I Koningen, de bedoeling hebben het bezit van het land te garanderen. Wat overigens niet wegneemt dat in de laatste aanhaling (uit 1I
Koningen) toch nog de conditie van de verbondsgehoorzaamheid wordt aangehecht. Van een automatische garantie is dus geen sprake.
Het Hebreeuwse woord voor 'land' kan, zoals gezegd, ook 'aarde' betekenen. Soms is niet aanstonds duidelijk welke betekenis je moet
kiezen. Moetje, om een voorbeeld te geven, Psalm 25, 13b nu met de Staten Vertaling weergeven als '... en zijn zaad zal de aarde beëNrven',
of met NBG als ' ... en zijn nageslacht zal het land beërven'? Wie zal dat uitmaken? Toch vond ik bij Jesaja een plaats waar zonder
mogelijkheid van misverstand over het beërven, althans het bezitten door Israël van de aarde gesproken wordt waardoor de vertaling 'aarde'
voor 'erets niet maar een theoretische mogelijkheid is:

c

'In de komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld (Hebr. tebel) met vruchten (=
nakomelingen) vervullen'
Jesaja 27, 6.
In het licht van deze tekstgegevens kan het nu niet meer verbazen dat de apostel Paulus Abraham een 'erfgenaam (niet maar van Kanaän,
maar) van de wereld' noemt (Romeinen 4, 13) en dat hij het vijfde van de Tien Geboden weergeeft als ' ... opdat het u welga en gij lang leeft
op aarde' (Efeziërs 6, 3), terwijl de oorspronkelijke belofte alleen van het land spreekt en het oorspronkelijke gebod dan ook heeft: '... opdat
uw dagen verlengd worden op de bodem die de HERE uw God u op het punt staat te geven' (Exodus 20, 12). De apostel kan die
Schriftgegevens blijkbaar moeiteloos 'vertalen' naar de kring waarin hij zelf staat en dat is die van de wereld zonder grenzen. Met die
denkbeweging maak1:en we al kennis in het citaat van Deuteronomium 30 in Nehemia I.

7. Volgens moderne uitleggers is wat in Genesis 22 (Abrahams offer) staat, een vervolg op dat waar hoofdstuk 12 van vertelt:

'De HERE nu zei tot Abraham: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land dat Ik u wijzen zal'
Genesis 12, I,
vergeleken met

•... en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op één der bergen die Ik u noemen zal'
Genesis 22, 2.
(

Het bevel 'ga voor u' (Hebreeuws lech lecha) komt in beide zinnen voor en verder is er een concentrische overeenstemming tussen 'het land
dat Ik u wijzen zal' en 'één der bergen die Ik u noemen zal', welke laatste uitdrukking een opzettelijk vage aanduiding is van wat verderop in
het verhaal 'de berg des HEREN' heet (vs 14), dat wil zeggen: Sion. Het ging dus voor de trekkende Abraham van de einden der aarde
(Jesaja 41, 9) naar het land en van het land naar de heiligdomsplaats, evenals dat later voor Israël zelf het geval was: uit de wereld van
Egypte naar het land en binnen het land naar de plaats van het heiligdom. Etappegewijs werd zo voor Abraham en Israël beiden waar wat in
een gezang staat:

'Uit Ur is hij getogen
ten antwoord op een stem,
die riep hem uit den hoge
op naar Jeruzalem'.
Gezang 3, 2 (Liedboek voor de kerken).

8. Heel kunstig is hetbegin van Psalm 76 gekomponeerd:

12

'Bekend in Juda is God, in Israël is groot zijn naam.
In Salem is zijn tent, zUn woning in Sion'
Psalm 76, 2 - 3 (volgens eigen vertaling).
Het is ook hier weer mogelijk de genoemde plaatsnamen uit te zetten op de oudtestamentische figuur van de kegel-met-ringen: aarde, land,
stamgebied, stad, heiligdom. In vs 2 van de psalm 7it een beweging van binnen naar buiten, van Juda naar Israël, met nog daarin opgesloten
een klein chiasme: abc - b' a' c': bekend (a) in (het stamgebied) Juda (b) is God (c) en vandaar gaat het naar het land Israël (b') waar groot
is (a') de naam (c'). Mogelijk zit in die uitwaartse beweging van Juda naar Israël de suggestie opgesloten dat je nog verder door mag lopen:
van Juda, van IsraNl, naar de aarde. Het kleine chiasme dat zich binnen de twee tritsen bevindt: bekend (a) in Juda (b) - in IsraNl (b') groot
. (a'), ondersteunt dit doordat het een expansieve kracht voelbaar maakt. Vs 3 is anders van struktuur en vertoont niets anders dan een
chiasme: ab - b' a'. Van Salem (a) en Sion (a') uit wordt naar binnen gewezen, naar de tent (b) en de woning (b'), waar het heiligdom mee
bedoeld is. Terwille van de parallellie met Sion is voor JeruzaIem de kortere naam Salem gekozen, die trouwens tegelijk ook het aksent legt
op de goddelijke vrede van die stad temidden van de vertikale oorlog die in de rest van de psalm woedt. Je mag de sprake die van deze
l..-unstige compositie uitgaat zo weergeven: Het is vanwege het geheimenis der goddelijke inwoning binnen Salem en Sion (vs 3) dat er via
Juda en Israël een uitstraling naar wijdere verten is (vs 2).

9. Soms wordt ons de voorstelling niet helemaal duidelijk:

(

'Hemel en aarde zullen Hem loven, de zeeën en alles wat daarin krioelt. Want God verlost Sion en Hij bouwt de steden van Juda. En
daar zal men wonen en men zal het (*) in bezit nemen en het nageslacht van zijn knechten zal het (*) beërven en die zijn naam
liefhebben zullen daarin (*) wonen'
Psalm 69,35 - 37.
Daar waar ik in de vertaling een sterretje heb geplaatst staat in het Hebreeuws een aanduiding voor een vrouwelijk woord. Daarmee kan
teruggewezen worden op Sion, maar ook op de eerder genoemde aarde. Beide zijn in het Hebreeuws vrouwelijk. Het is misschien
kenmerkend dat de psalm in het midden kan laten wat bedoeld is. Beide, Sion en de aarde, liggen immers in één perspektief. De psalm
maakt in ieder geval duidelijk dat wat in Sion en Juda aan heil geschiedt implicaties heeft voor heel de schepping. Ook trouwens wanneer er
in Jeruzalem onheil geschiedt is daar de aarde en de volkerenwereld bij betrokken, zoals de profeten meermalen verkondigd hebben:

'Zo zegt de HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen er omheen. Maar het was goddeloos
weerspanning tegen mijn verordeningen, meer dan de volken, en tegen mijn inzettingen meer dan de landen er omheen ... '
Ezechiël 5, 5 en 6.

10. Verwant hieraan is het eerste deel van weer een psalm:

'Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gade met jubelende roep. Want de HERE is als Allerhoogste geducht, een groot koning over
heel de aarde. Hij onderwerpt volken onder ons, naties onder onze voeten. Hij kiest voor ons ons erfdeel uit, de trots van Jakob, die
heeft Hij lief
Psalm 47. 2 - 5 (in eigen vertaling).

(

Het machtsgebied van Israël onder de Here God wordt in concentrische kringen beschreven. Het is voorop de hele aarde waarvan de
bewoners onder Israëls voeten gebracht worden (vss 3 - 4). Dan het erfdeel van Israël (vs 5), dat is het beloofde land. De trots van Jakob
. (vs 5) zou weer het land (Amos 6, 8) kunnen aanduiden en dan staat het parallel met 'ons erfdeel', maar ook het heiligdom (Ezechiël 24,21)
en dan wordt het erfdeel van het land daarin geconcentreerd. Dat ik vs 5b weergeef als: ' ... de trots van Jakob, die heeft Hij lief, is om te
laten uitkomen dat 'liefhebben' een synoniëm is van 'verkiezen' dat in de parallelle halfvers gebruikt wordt. Dat wordt niet duidelijk bij de
traditionele vertaling: ' ... de trots van Jakob die Hij liefheeft', dat immers het werkwoord 'liefhebben' helemaal in de betrekkelijke bijzin doet
verdwijnen en op Jakob laat slaan in plaats van op zijn trots. Het geheel van vs 5 wordt dus zo:

'Hij kiest voor ons ons erfdeel uit /
de trots van Jakob, die heeft Hij lief
Psalm 47, 5 (zie ook Psalm 78, 68).

11. In 1961 is in de puinhopen van de Judese stad Lachis een inscriptie gevonden met daarop de volgende woorden:

'Jahwe is de God van de hele aarde, de bergen van Juda zijn van Hem. van de God van Jeruzalem'.
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Hier blijkt dat het denken in concentrische kringen in Israël ook buiten de kanonieke sfeer bekend was. Dat God de eigenaar van Jeruzalem
is, heeft via de bergen van Juda betekenis voor de hele aarde. Het koninkrijk van God gaat van 'urbi' naar 'orbi'.

12. Omdat de kringen, waarop ik doel concentrisch zijn en in wezen en uiteindelijk allemaal hetzelfde aanduiden kan het niet verbazen dat
in het profetisch vooruitgeworpen beeld van de grote toekomst de verschillende voorstellingen spanningsloos naast elkaar, haast zou je
zeggen: in elkaar staan, geprojecteerd in één vlak:

'En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ... en ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem ... en ik hoorde een luide stem van de
troon zeggen: zie de tent van God is bij de mensen ... '
Openbaring 21, 1 w.

'De komende nieuwheid tekent zich gaandeweg scherper af of concentreert zich van het heelal (hemel en aarde) via de aarde tot de
hoofdstad ... In een vierde moment ontwaren we in het hart van de stad het heiligdom (tent) dat onze blik zó boeit dat al het overige erin
schijnt op te gaan. De herhaling en de (omlijstende) plaats van 'ik zag' bewerken dat de twee omlijste thema's (land en stad) ineenvloeien als
twee tastende benaderingen van een zelfde realiteit, zoals 'tent' weer de synthese van beide is: land en stad zijn een en al tent, presentie
Gods'.
Hans Renckens, Als God eens waar was,
in: Werkschrift voor leerhuis & liturgie, 2e jrg, nr. 6, 1982, p.173.
Ook de Brief aan de Hebreeën doet hier intens aan mee als daarin gezegd wordt dat de vaders de stad verwachtten die fundamenten heeft
(11, 10), een hemels vaderland zochten (11, 16) en dat de geadresseerden genaderd zijn tot de berg Sion, de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem (12, 22).

B. DAVID EN DE LIJN VAN DE MENSEN

I. Nadat in Genesis 10 alle volken van de aardbodem de revue zijn gepasseerd en het eerste gedeelte van Genesis 11 ons heeft verteld dat er
in die verspreiding van de mensen over het aardoppervlak ook tevens een oordeel van God ligt, komt God met het initiatief van de roeping
van Abram tot wie gezegd wordt:

'... en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden'
Genesis 12, 3c

(

Wat met Abram gebeurt is blijkbaar van beslissende betekenis voor de mensheid die zojuist in den brede ten tonele is gevoerd. Wanneer
God gereed is met het heil dat Hij in de kring van Abraham, uiteindelijk in Christus, bereid heeft komt Handelingen 2 met de bekende
opsomming van 'Parthers, Meders, Elamieten enz.' die een herinnering aan de volkerenlijst van Genesis 10 bevat. Zo ligt de heilige
geschiedenis van Israël ingeklemd tussen twee volkerenlijsten, om ons indachtig te maken dat wat met en in Israël gebeurd is voor alle
volken (Israël natuurlijk inbegrepen) van· beslissend belang is. In het klein vinden we iets dergelijks in de profetie van Micha. Het grote
geding tussen de Here God en zijn volk dat in de hoofdstukken 1 - 5 door de profeet wordt geënscèneerd wordt geopend en gesloten met een
verzijzing naar de volken als belanghebbenden en medebetrokkenen:

'Hoort gij volken altemaal; merk op gij aarde en haar volheid, opdat de Here HERE getuige tegen u zij, de Here uit zijn heilige tempel'
Micha 1,2
en

'En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volken die geen gehoor hebben gegeven'
Micha 5,14.
Met die 'volken' wordt terugverwezen naar de begintekst van het boek.
Zo vormen beide teksten een inclusio waarbinnen het geding tussen God en zijn volk zich afspeelt.
2. Evenals Abraham tegen de achtergrond van alle geslachten van de aardbodem gesteld wordt om zo zijn betekenis voor dezen in het licht
te stellen, zo verschijnt in de evaluerende tekst van de zegen van Jakob de Jakobszoon Juda temidden van zijn broeders, opnieuw om zijn
betekenis voor hen te verduidelijken. Wat God in Abraham doet zal een zegen voor de mensheid zijn, wat God met Juda voor heeft zal op
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zijn beurt voor de kring van Abraham en dus impliciet voor de wereld van verstrekkend belang zijn:

'Juda. uzullen uw broeders loven ... voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen'
Genesis 49.8.

3. De lijn gaat van Juda nog verder de smalte in:

'... want Hij verkoos Juda tol een vorst, en uit het huis van Juda mijn familie, en onder de zonen mijns vaders heeft Hij een wegevallen
gehad aan mij, zodat Hij mij koning maakte over geheel Israël'.
1 Kronieken 28, 4
Ook nu wordt zoals men ziet de terugkoppeling naar het grotere verband ('koning over geheel Israël') niet vergeten, zoals dan ook het boek
Kronieken de wijdste uitstraling van het koningschap van David en zijn huis voorbereidt door tot Adam (!) terug te gaan (l Kronieken 1, 1).
De zaak van de mensheid is aan de orde in het koning zijn van David, onder de heel bijzondere belofte van de Davidszoon wiens troon 'zal
vaststaan voor altijd' (I Kronieken 17, 14). Vergelijk hiermee wat we in Psalm 89 (die het van het begin tot het einde over de belofte aan
DaVId heeft) tegeilkomen: 'Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid Gij alle mensenkinderen hebt geschapen. Welk mens leeft er
die de dood niet zal zien, die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk?' (vss 48 en 49). Wat met het huis van David gebeurt heeft
gevolgen voor de hele mensheid. Hier kan ook herinnerd worden aan de geslachtslijsten van onze Heiland, die bij Matteüs tot Abraham en
bij Lucas tot Adam teruggaan, met de kennelijke bedoeling om de betekenis van onze Here voor Israël en voor de mensheid aan te geven.

('

4. In II Samuël 7, het parallel-hoofdstuk van I Kronieken 17 (zie onder 3), belooft de Here God aan David ten aanzien van de zoon der
belofte:

'Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn'
11 Samuël 7, 13.
Dit is het David-verbond (Psalm 89, 29 en 35). In dat David-verbond wordt het verbond van God met het volk Israël opgenomen en
bevestigd. Daarvan getuigt David in zijn dankgebed:

'Gij hebt uw volk Israël voor altijd bevestigd tot uw volk, en Gij, HERE, waart hun tot een God',
11 Samuël 7. 24.
Er staan dus twee verbondsformules in dat bekende en uiterst belangrijke hoofdstuk TI Samuël 7. Eerst die van het David-verbond en
vervolgens die van het Israël-verbond. David evalueert de aan hem gedane belofte in die zin dat het David-verbond in het Israël-verbond om
zo te zeggen wordt neergelaten en dat zo het Israël-verbond in het David-verbond zijn vastheid g/lat vinden. Dat het verbond van God met
Israël tot dusver een wankele zaak was, kan niet gezegd worden wanneer we aan God denken, enkel als we op Israël letten. Vandaar dat dat
woord 'bevestigen' alleen ter sprake komt in het zinsdeel dat het over Israël als partij in het verbond heeft. In een omschrijvende vertaling
van II Samuël 7, 24 zou dat als volgt tot uitdrukking gebracht kunnen worden:

'Gij hebt nu, met de aan David gedane belofte, uw volk Israël voor altijd bevestigd tot uw volk, maar Gij van uw kant, Gij waart altijd al
hun God en dat had ook geen bevestiging nodig. ,
(

Dat Israël in het verbond de onzekere partij was, komt in een psalm als de achtenzeventigste heel duidelijk uit de verf. De psalm behandelt
grotendeels de woestijn- en de Richteren-tijd, toen Efraïm de op de voorgrond tredende stam was (vs 9). Op het einde van de psalm lezen
we echter:

'En Hij versmaadde de tent van Jozef en verkoos Efraïms stam niet',
Psalm 78, 67.
Daarmee was het verbond van God met Israël op sterven na dood en Israëls verkiezing in een impasse terecht gekomen. Dat lag bepaald
niet aan God. 'Gij waart hun tot een God', stelt David in zijn gebed in Il Samuël 7 dankbaar vast, 'aan U heeft het niet gelegen'. De faktor
van onzekerheid werd door het volk ingebracht. Maar, weet David, met wat God nu in het David-verbond gaat doen zal dit manco verholpen
worden. God bevestigt daardoor Israël tot zijn volk. De parallel-plaats in Kronieken zegt het zo:

'Gij hebt U uw volk Israël voorgoed tot volk gemaakt ... '
1 Kronieken 17, 22.
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In belofte dan altijd, want Israëls werkelijkheid was na David niet zoveel verschillend van die van vóór David. Maar het David-verbond zou
eens in de toekomst het Israël-verbond defmitieften goede komen. Het Troostboek zegt het zo:

'.. .Ik zal met u (Israël) een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen aan David',
Jesaja 55, 3b.
Meestal wordt uit deze schriftplaats opgemaakt dat in de dagen van de ballingschap het David-verbond, als het ware gedemocratiseerd, op
Israël is overgegaan. Maar Israël was altijd al de rechtstreeks belanghebbende bij het David-verbond. Beter is het daarom te zeggen dat het
Israël-verbond zich concentreerde in het David-verbond en van daaruit zijn bevestiging kreeg. Daarom kan de psalm van Ethan, die het
David-verbond uitvoerig ter sprake brengt, het als volgt formuleren:

'Gij hebt weleer in een gezièht gesproken tot uw gunslgenoten en gezegd. .. ',
Psalm 89, 20.
Men wil hier wel, gelet op vs 4 van de psalm, het enkelvoud lezen: 'uw gunstgenoot'. De LXX las echter in vs 4 ook al een meervoud. We
hebben in deze verschillen echter niet met tekstvarianten te maken die toegeschreven moeten worden aan de onzekerheid der handschriften.
Ik zou het liever theologische varianten willen noemen. Er kan zowel enkel- als meervoud staan, want David vertegenwoordigde die
gunstgenoten, volgens de representatie-gedachte.

5. David heeft in zijn dankgebed voor de ontvangen belofte dat wat hem was toegezegd onder andere als volgt geëvalueerd:

(

'... en dit is de wet voor de mens, Here HERE',
IJ Samuël 7, J9c.
Het is niet geheel duidelijk wat hij daarmee heeft bedoeld. Vooral het woord 'wet' ligt in dit verband niet voor de hand. Wil men aan de
uitdrukking een zin hechten dan moet het geheel zoiets betekenen als '... en dit is de levenswet voor de mens' of 'dit is voortaan de heilsorde
voor de mens'. Maar ik kan geen tekst noemen waarin 'tora' deze betekenis heeft. Ook Kronieken vreesde moeilijkheden bij het verstaan en
veranderde (naar zijn gewoonte met behoud van nagenoeg het hele konsonanten-bestand) de tekst, zonder evenwel tot groter duidelijkheid te
geraken ('en Gij hebt in mij een rij mensen gezien in opgaande lijn' (NBG) - een' toespeling op de eerste negen hoofdstukken van I
Kronieken?). Wel handhaafde Kronieken het woord 'mens' en dat woord zal dus wel tot de kern van IJ SamuNls uitdrukking hebben
behoord. We kunnen hieruit dan misschien opmaken dat volgens David de belofte die hij ontvangen had iets met de mens in het algemeen te
maken moest hebben. De mens, ofwel de mensen in het algemeen waren op de een of andere manier belanghebbenden bij wat hem van
Godswege gezegd was. Als deze conclusie niet al te boud is dan zou dat natuurlijk weer een prachtige aansluiting geven op de representatiegedachte volgens welke David in zijn hoedanigheid van messiaanse koning het menselijke geslacht vertegenwoordigde. Ook Psalm 89
. betrekt, zoals we al zagen, bij het David-verbond (het onderwerp van dit lied) het (doods)lot van de mens in het algemeen in zijn
beschouwing:

'Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid Gij alle mensenkinderen hebt geschapen. Welk mens leeft er die de dood niet zal
zien, die zijn ziel zal redden uit de macht van het dodenrijk?'
Psalm 89, 48 - 49.

(

In de David-belofte is op de een of andere manier de zaak van de mens tout court aan de orde, in die zin dat door wat met de beloofde
Davids-zoon zou gebeuren voor de mesnheid de ontsnapping aan het doodslot gelegen zou zijn.

. 6. Het is opmerkelijk dat in het Oude Terstament de toenemend binnenwaarts gerichte aandacht gepaard gaat met een zich openend en zich
verbredend perspektief op de buitenwereld. Deze zich versmallende beweging die tegelijk de aandachtsverbreding dient, kan geïllustreerd
worden met een tekst die enkele malen in de bijbel voorkomt (al heeft hij meer met de Sionslijn dan met de Davidslijn te maken):

'Israël, vertrouw op de HERE!
gij huis van Aäron, vertrouwt op de HERE!
gij die de HERE vreest, vertouwt op de HERE!'
Psalm 115, 9 - J J; zie ook Psalm J 35, 19 - 20.
Van Isral versmalt het perspek1:ief zich tot Aäron (Levi) en vandaar opent zich het uitzicht op de kategorie van hen die de Here vrezen welke
groep wijder is dan het volk en zich niet meer tot het bloed van Israël beperk1:. Israël heeft zich vanouds omgeven geweten door een rand
van Godvrezenden (vg! bijvoorbeeld Genesis 20, 11; 42, 18; Deuteronomium 25, 18). Ook bij de synagoge in de Diaspora was dat het
geval (Handelingen 13,43). Hoofdzakelijk uit hen heeft Paulus zijn heiden-christenen gewonnen. Maar aan deze uitbreiding van Israël ging
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een versmalling tot Aäron of Sion (de verzoeningsdienst) of tot David in zijn messiaanse betekenis vooraf. Het gaat ons nu om de
Davidslijn (die in de bovengenoemde tekst buiten het gezicht blijft). Israël koncentreert zich in David maar zo komt tegelijk de buitenwereld
in het vizier:
'En het zal te dien dage geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën ... '
Jesaja 11, 10
en
'Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. de betrouwbare genadebewijzen aan David. Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën
gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën. Zie, een volk dat gij niet kendet zult gij roepen, en een volk dat u niet kende zal tot 11
snellen terwille van de HERE uw God en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft'
Jesaja 55, 3b - 5.

In deze laatste tekst heeft het volksverbond zich in het David-verbond geconcenteerd waardoor het eerste de opwaardering van de
onvoorwaardelijke messiaanse belofte heeft meegekregen die nu alleen nog maar geloofd behoeft te worden. Vanuit dit Davidische midden
opent zich nu het perspektief op 'alle geslachten der aarde', zoals reeds in Genesis 12, 3b als de zin van heel Israëls geschiedenis was
aangekondigd. Trouwens; het 'in u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden' van dat vers uit de geboorte-ak'te van Israël was
in Genesis 22, 18 al gepreciseerd tot 'in uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden'. Ook daar vinden we dus al de
concentratie-gedachte: Van Abraham gaat het naar het nageslacht (zaad) van Abraham en de apostel Paulus betrekt dat op Christus. Dat
woord uit de brief aan de Galaten: 'Hij zegt niet: aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen:
aan Christus' (3, 16) is dus minder willekeurig dan het lijkt.
(
\

Wat de concentratie van Israël in David betreft en het wereldperspectief dat zich van daaruit opent, is Psalm 72 zeer instrul.-tief: de zegen
van het Davidische koningschap is voor de godvrezenden, in Israël, maar tegelijk wereldwijd. Zie de verzen 5 (de Godvrezenden!), 8 - 11 en
17b.

7. Een nieuw maar gekompliceerder voorbeeld van hetzelfde vinden we in de volgende tekst:
'Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind
zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beNrven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is
uitgeroepen. .. '
Amos 9, IJ - 12.

Interessant is het te zien hoe het Nieuw Testament deze tekst van zijn oudtestarnnetische beperktheden ontdoet. Jakobus die op de
vergadering in Jeruzalem deze tekst citeert, geeft het tweede deel van het profetenwoord aldus weer:
'... opdat het overige deel der mensen de Here zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen ... '
Handelingen 15, 17.

'De rest van Edom' is hier verdwenen en door om-vokalisatie van 'edom' in 'adam' tot 'het overige deel der mensen' geworden. Tevens is dit
zinsdeel van lijdend voorwerp in onderwerp veranderd dat nu niet meer het werkwoord 'beërven' (jiresju) maar 'zoeken' (jidresju) regeert.
Dat laatste werkwoord kan Jakobtis of Ltikas bij Jesaja 11, 10 vandaan hebben gehaald. De twee werkwoordsvormen verschillen maar in
één letter van elkaar. Het is een mooi voorbeeld van hoe het Nieuwe Testament het Oude (soms, vaak) citeert. Door namelijk een bestaande
tekst te 'verbouwen' tot een voertuig voor zoveel mogelijk geactualiseerde Schriftinhoud. Het nauwere tekstverband moet daarbij plaats
maken voor het ruimere Schriftverband. We hebben in het citaat van Handelingen dus niet te maken met een variante lezing maar met een
bewuste en theologisch geVnspiteerde tekst-modellering. De aanhaling laat tevens zien dat het vergeefse moeite is om in de nieuwe bedeling
. naar 'Edom' te gaan zoeken en het bijvoorbeeld met Jordanië te identificeren, als aanloopje tot een hedendaagse Israëlische
veroveringspolitiek (een Israël volgens de bijbelse grenzen). De dwangmatige poging om de oorspronkelijke tekst-horizon van de profetieën
in de tegenwoordige tijd terug te willen vinden, vindt (zo blijkt hier) geen steun in het Nieuwe Testament. De theologische geschiedenis van
de tekst volgt eerst de lijn naar binnen toe (zie het voorbeeld van het citaat uit Deuteronomium 30, 5 in Nehemia 1, 9) om daarna voorbij
Pinksteren de wijdste dimensies op te zoeken. Hoe dit verder ook zij, in deze teksten van Jesaja, Amos en Handelingen is de naam David
niet maar met het volk Israël maar met het geheel van de mensheid geassocieerd. David wordt met Adam verbonden.

8. In het gebed van HabakUk lezen we:
'Gij trekt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde'
Habakuk 3. 13.
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Dit moet niet zo verstaan worden dat de profeet het volk (van Israël) met de gezalfde (koning) identificeert. Was het parallellisme synoniem
bedoeld dan zou je een meervoud mogen verwachten, 'gezalfden' (zie Psalm 105, 15). Geen gelijkstelling van 'volk' en 'gezalfde' is dus
bedoeld maar het volk wordt in zijn gezalfde samengenomen en het is om de gezalfde bij uitstek dat God uittrekt tot redding van zijn volk.
De profeet noemt deze gezalfde erbij om achter Gods reddingsaktie het ultieme motief te laten zien. Dat het namelijk omwille van deze
gezalfde is dat God zijn volk redt. Dat juist deze gezalfde bij uitstek voorwerp van redding is wordt ook in Zacharia 9, 9 gezegd (volgens de
Hebreeuwse tekst tenminste). In diens redding is het volk gered. Zoals het Israël-verbond in het David-verbond zijn vastheid vindt, zo is in
de redding van de gezalfde Israëls redding veilig gesteld. Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan wat David in een psalm zegt:

'De HERE is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot
in eeuwigheid'
Psalm 28, 8 - 9 (zie ook Psalm 61, 7 - 9).
Het is ook hier weer via de concentratie- en representatiegedachte dat we deze teksten naderkomen.

9. Anders dan Mattheüs die in het geslachtsregister van onze Heer bij David begint, loopt de evangelist Lucas, ook via David, tot Adam en
tot God terug. Zo wordt onze Heer in verschillende concentrische kringen gesteld. Eigenlijk vinden we in Lucas' geslachtslijst wel drie titels
van de Heer bijeen: 'de zoon van David' (Lucas 3, 31), 'de zoon Adam' (= 'de zoon des mensen') (Lucas 3, 38) en 'de zoon van God' (Lucas
3, 38). Christus is daarmee in het midden gesteld van drie concentrische cirkels. Het geslachtsregister is niet alleen temporeel maar ook
spiritueel-ruimtelijk bedoeld, het gaat om de Heiland der wereld, van de kosmos zelfs.

(

10. Evenals we dat bij de lijn van de plaatsen hebben gezien (zie A, 11) kom je het in het Nieuwe Testament tegen dat tegen het schenn van
de ultieme heilsbedoeling van God de onderscheiden ringen van het Oude Testament in één vlak geprojecteerd worden:

'Ik zal onder hen wonen en wandelen en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn
en Ik zal u aannemen en Ik zal u tot een Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here de Almachtige'
II Karinthiërs 6, 16 en 18.
We vinden in deze samengestelde Schriftaanhaling de twee verbonds-formules terug die we eerder in het Oude Testament tegenkwamen,
namelijk die voor het Israël-verbond en die voor het David-verbond. Geheel in overeenstemming met wat we eerder gevonden hebben is hier
de fonnule van het David-verbond toegepast op het Godsvolk, met verandering van 'zoon' tot 'zonen' en 'dochteren'. Beide fonnules hebben
dus bij Paulus betrekking op hetzelfde, zij het dat de eerste collektiverend en de tweede individualiserend op het gemeente-zijn ingaat.
Opnierkelijk is dat behalve van 'zonen' ook van 'dochteren' sprake is. Dit komt uit het boek Jesaja vandaan (43, 6; 49, 22; 56,5 en 60, 4).
Wanneer Kuitcrt in zijn boek 'Het algemeen betwijfeld christelijk geloof (p. 60) zegt dat Paulus het alleen maar over 'zonen' heeft en niets
over 'dochters' zegt, heeft hij deze tekst (en impliciet het getuigenis van het boek Jesaja op dit punt) over het hoofd gezien.

In het boek Openbaring vinden we een poging om de bekende verbonds-fonnule een uitbreiding te geven tot zelfs de mensheid (waardoor de
verbondsgedachte natuurlijk niet aan kracht wint):

c. .

'Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelfzal bij hen zijn'
Openb. 21, 3 (vgl Ezechiël 37, 27).
'Zijn volk' is hier 'zijn volken' geworden. Ook in Psalm 78 kom je het al tegen dat het oude heiligdom van Silo een betekenis krijgt
toegewezen die uitgaat boven het nationale:

'Hij gaf de woning van Silo prijs, de tent die Hij onder de mensen had opgeslagen'
Psalm 78,60
Deze tekstdie het zowel over de mensen als over de plaats Silo heeft, biedt een geschikte overleiding naar het volgende onderdeel.

C. DE SIONS- EN DE DA VIDSUJN GECOMBINEERD
De twee lijnen die we tot dusver bekeken hebben, de lijn van de plaatsen en de lijn van de personen, komen ook in combinatie voor.
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I. Om met een eenvoudig voorbeeld te beginnen:

'De HERE zegene u uit Sion, opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien al uw levensdagen en opdat gij uw kindskinderen moogt
zien. Vrede zij over Israël'
Psalm 128, 5 en 6.
Het perspektief verwijdt zich van Sion, de plaats van de verzoening, uit tot Jeruzalem. Vandaar gaat het nu echter niet naar het land Kanaän
maar naar de mensen van Israël. Jeruzalem had natuurlijk zelf ook al iets dubbels: de stad en zijn bewoners. Dat maakte de overgang van de
lijn der plaatsen naar de lijn der mensen gemakkelijk.

2. De volgende drie teksten zijn goed met.elkaar vergelijkbaar en leerzaam voor het verschijnsel dat de twee aangewezen lijnen ook wel
gecombineerd voorkomen, in elkaar verstrengeld zitten of althans raakpunten vertonen:

'want de HERE zal zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij Israël verkiezen ... '
Jesaja 14,1
en

'... nog zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen'
Zacharia 1, 17

(

en

'En de HERE zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen'
Zacharia 2, 12.
Ook het naaste tekstverband waarin deze teksten staan brengt deze Schriftplaatsen bij elkaar. Het gaat daarin steeds over het herbegin na de
ballingschap van het volk op zijn eigen grond. Het 'nog verkiezen' van Israël\Sion is daarvan het onderpand. We moeten in dit 'nog
verkiezen' geen nieuwe daad van goddelijke verkiezing zien, een soort tweede verkiezing, zoals de te jong gestorven theoloog JR Wiskerke
in zijn boek 'Volk van Gods keuze', Goes 1955, p. IlO ev, zegt. Het 'nog' veronderstelt een periode (die van de ballingschap) waarin op
goede gronden aan de voortduur van de oude en onherroepelijke verkiezing getwijfeld kon worden. Liggen nu de twee teksten uit Zacharia
in lokale zin concentrisch in elkaar (een naar buiten lopende lijn van Sion naar Jeruzalem en een naar binnen lopende lijn van Juda naar
Jeruzalem), de tekst uit Jesaja beweegt zich op de lijn der mensen en heeft het over het volk dat als Jakob en Israël wordt aangeduid. Men
krijgt de indruk dat dergelijke zinnen als deze drie aangehaalde een (niet al te strak aangehouden) model vonnden dat nu eens vanuit de lijn
der plaatsen en dan weer vanuit de lijn der mensen ingevuld werd. De neiging bestond daarbij dat naarmate men het centrum, het snijpunt
der lijnen, naderde men ter versteviging van de lijn der mensen op die der plaatsen overstapte, want, zoals gezged, de lijn van de plaatsen is
sterker dan die van de mensen.

3. Een mooi voorbeeld van dat laatste, de overstap van de lijn der mensen naar die van de plaatsen, vinden we in een psalm:

(
'-

'En Hij versmaadde de tent van Jozef en verkoos Efraïms stam niet. Maar Hij verkoos de stam van Juda. de berg Sion die Hij liefheeft;
Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste der bergen, als de aarde die Hij voor altoos grondvestte. Hij verkoos David zijn knecht en
nam hem weg van de schaapskooien ... '
Psalm 78, 67 - 70.
Psalm 78 beschrijft in het grootste gedeelte. de eerste fase van Israëls geschiedenis in het land Kanaän onder de hegemonie van de stam
Efraïm (vs 9). Deze periode eindigde in een échec: Efraïm en het in zijn midden zich bevindende heiligdom van Silo werden defInitief
verworpen als representanten van het volk en het land (vss 56 - 64). Het ondernemen van God met Israël had hier eigenlijk zijn roemloze
[male moeten vinden. Toch gebeurt dat niet. God maakt aan bet einde van de Richterentijd de overgang naar David; van de stam Efraïm
gaat het naar die van Juda (vss 67\8). Maar wat is de garantie dat het nu onder Juda\David wèl goed zal gaan? Die is er strik1 genomen niet
(zie het voorwoord van Hl Schilder in het eerder genoemde boek van Wiskerke). Maar nu wordt die overgang naar Juda\David op een
sterke grondslag geplaatst. De psalm maaJ...1 namelijk een handig gebruik van het gegeven dat 'Juda' zowel de stamgemeenschap als het
stamgebied kan aanduiden. Tegenover 'Efraïms stam' gaat de gedachte natuurlijk het eerst naar Juda als stamgemeenschap uit. Gods
verkiezing stapt van Efraïm op Juda over. Toch switcht in vs 68 de betekenis van Juda als stamgemeenschap naar die van het stamgebied
van die naam. Dat blijkt uit het parallelle halfvers 68b: 'de berg Sion die Hij liefheeft', een regel waarin het gebied van Juda zich versmalt
tot de plaats Sion. (Om de parallellie tussen 'verkiezen' en 'liefhebben' beter te laten uitkomen moet men vers 68 als volgt vertalen: 'Maar
Hij verkoos de stam van Juda / de berg Sion, die had Hij lief, in plaats van ' ... de berg Sion, die Hij liefhad', zie eerder bij A, 9.) De psalm
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maakt deze overstap van de lijn der mensen op de lijn der plaatsen om het heiligdom op de Sion als draagvlak onder de verkiezing van
David te schuiven. Dat heiligdom is zo belangrijk dat het de aarde in zich samenneemt en vertegenwoordigt (vs 69). In vs 60 was ook al
gezegd dat het tentheiligdom van Silo onder de mensen in plaats van onder Israël was opgeslagen en zo een wijdere uitstraling had dan
alleen maar naar het volk. En waarom was het heiligdom zo belangrijk? Vanwege de verzoeningsdienst die daar plaats vond. Vanwege de
verzoeningsdienst was Sion 'aarde'-en-'mensheid'-funderend. Deze heiligdomsaarde wordt daarom nu als bodem onder Davids voeten
geschoven. De eigenaardige beweging die de psalm maakt is dus deze dat hij de gang van Juda naar David via Sion laat lopen. De lijn van
de mensen en die van de plaatsen zijn hier kunstig verstrengeld (zoals eigenlijk ook al in vs 60): Sion moet David te hulp schieten wil deze
de zware taak aankunnen om Efraïm op te volgen. Zonder die omweg over het verzoeningsheiligdom zou het David net zo vergaan als
Efraïm. Diezelfde gedachte vonden we al in Psalm 132. Naarmate we het centrum van de cirkels bereiken wordt de lijn van de mensen
gecombineerd met die van de plaatsen. De laatste lijn is namelijk steviger dan de eerste. En het is nu aan deze aldus opgewaardeerde David
dat de Here God de zorg voor zijn volk toevertrouwt (vs 71).

4. Ook in de bekende tweede psalm vindt zo'n verstrengeling plaats:

'Ik heb immers mijn koning aangesteld over Sion, mijn heilige berg
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit'
Psalm 2, 6 en 8.

c

In vs 6 is de Hebreeuwse prepositie 'al weergegeven met 'over'. Dat lijk1: mij onjuist. Het gaat bij Sion niet over het rijksgebied met de
onderdanen. Dat zou de vertaling 'over' rechtvaardigen. Maar vers 8 laat zien dat het over een veel uitgebreider rijksgebied gaat: de volken
en de einden der aarde. 'Sion, mijn heilige berg' is hier het heiligdom en daar vond de aanstelling tot koning plaats. De vertaling moet dus
zijn: 'Ik heb immers mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg' en de zin is in zuivere parallellie met Psalm 110, 2a: 'De HERE
strekt van Sion uw machtige scepter uit'. Het heiligdom is hier derhalve weer genomen als plaats die een rechtvaardig regiem moet
garanderen vanwege de uitstraling die van het Immanuëlgeheimenis uitgaat (zie eveneens Psalm 122,5, waar de rechterstoelen ook in het
heiligdom geplaatst zijn). De lijn van de plaatsen moet de lijn van de mensen verstevigen. De lijn van de mensen die in de messiaanse
koning (zoon van David en zoon van God, vs 7, - naar n Samuël 7) zijn toppunt vindt, is hier gecombineerd met de lijn van de plaatsen die
in het heiligdom op de Sion zijn oudtestamentisch culminatiepunt bereikt. Sion moet David steun bieden. Wat voor uitstraling dat heeft naar
de mensen en naar de plaatsen toe blijkt uit vs 8 van de psalm: de volken der wereld en de einden der aarde zijn ermee gezegend.

5. Vanuit het onderhavige verschijnsel kunnen we misschien ook de vrij raadselachtige passage uit de profetie van Zacharia nader komen:

'Hij is in het landHadrach en Damaskus is zijn rustplaats; want de HERE slaat het oog op andere mensen zowel als op alle stammen
van Israël'
Zacharia 9, 1.

(

Het woord 'rustplaats' verplaatst ons naar het heiligdom, althans die betekenis kan het hebben (U Kronieken 6, 31 en 41; Psalm 95, Il,
hoewel op deze laatste plaats ook het land bedoeld kan zijn; Psalm 132,8 en 14). Het heiligdom was temidden van alle stammen van Israël
gelegerd. Dit gegeven wordt in hetprofetenwoord van Zacharia wonderlijk genoeg geïntemationaliseerd en in zekere zin ook
geseculariseerd. In plaats van Jeruzalem komt nu Damaskus te staan en in plaats van het gebied van Israëls stammen het land Hadrach (één
van de namen die Syrië aanduiden). Dit moet de vrome Israëliet haast blasfemisch in de oren geklonken hebben, maar de profeet verdedigt
zijn voorstelling met de woorden: 'Want de HERE heeft het oog van (de) mens', dat zoveel zal betekenen als: 'De HERE heeft een oogje
(een verkiezend oogje!) op de mensen als zodanig, (op de mensheid), en (=zoals) op alle stammen van Israël'. Vandaar deze verbazende
verwijding van het oude perspektief. In het vervolggedeelte (de vss 2 - 7) worden nog meer buitenlandse plaatsen en mensen tegen alle
waarschijnlijkheid in binnen deze heilige sfeer getrokken. Van de Filistijn bijvoorbeeeld wordt gezegd dat ook hij 'zal overblijven voor onze
God zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda' (vs 7). Vs 8 komt dan op vs I terug en zegt: 'Ik zal Mij rondom mijn huis (= mijn
rustplaats) legeren als een wacht tegen de heen en weer trekkende legers en geen onderdrukker zal meer tegen hen optrekken'. Wat voorheen
vanuit Sion aan Israël werd toegezegd krijgt nu een veel ruimere toepassing. Verbluffend! 'Want nu zie ik het met mijn eigen ogen', zo sluit
de profeet dit koene visioen dan ook enigszins zich verdedigend en verontschuldigend af. Niet alleen wordt de gedachtengang die de profeet
hier volgt vanuit het concentrische denken zoals we dat nu behandelen enigszins vergemakkelijkt, tegelijk hebben we hier een voorbeeld van
hoe de lijn van de plaatsen met die van de mensen verknoopt zit en hoe vanuit de rustplaats van God alle geslachten der aarde gezegend
worden. Deze passage is voor de uitleg van de oudtestamentische profetieën opnieuw van hermeneutische betekenis: we moeten met onze
harten niet aan de uiterlijke-tekenen van Sion en Israël blijven hangen. De rustplaats is geestelijk te verstaan en kan zich lokaliseren op elke
plek waar het evangelie van Immanuël wordt verkondigd.
6. Onder dit rubriekje zien we ook de werkelijkheid onder het oog dat de twee lijnen waarover het nu steeds gaat, die van de plaatsen en die
van de mensen, elkaar in het Nieuwe Testament snijden in Jezus Christus. Door Hem heen gaan ze dan nog verder om bij de nieuwe
mensheid op de nieuwe aarde te eindigen. Christus is de vervuIling van zowel het heiligdom als van de Davidszoon: 'Meer dan de tempel is
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hier' en 'meer dan Salomo is hier' (Matt. 12 : 6 en 42). Toen de 'adam van de 'adama verwijderd raakte, kwam de vraag op: Wie .brengt die
twee weer bij elkaar en die twee, eenmaal bij elkaar gebracht, bij God? Een lange weg was daarvoor nodig. Uiteindelijk was het de
Davidszoon Salomo die Israël bij Sion bracht. Maar ook dat was nog maar een voorlopig einde, een voorafschaduwing van wat komen zou.
De vervulling van de Davidszoon, dat is de Christus, heeft de mensheid bij de vervulling van Sion, dat is Golgota gebracht. Zo is door
Christus en zijn verzoenend werk de weg naar de nieuwe mensheid op de nieuwe aarde open komen te liggen. De figuur van de zandloper
tekent zich af met Jezus Christus in het snijpunt.

D. HET VERKIEZINGSGETUIGENIS IN DE SCHRIFT EN DE LIJN DER PLAATSEN EN DER MENSEN - EEN UITWEIDING

1. In zijn zorgvuldige studie DE VERKIEZING VAN ISRANL VOLGENS HET OUDE TESTAMENT, Amsterdam 1974, maakt
professor Dr. Th.c. Vriezen een onderscheid tussen enerzijds VERKIEZEN in het algemeen en dagelijks spraakgebruik en anderzijds
VERKIEZEN in theologische zin., als handelen Gods (p. 25 en 26). Bij deze twee rubrieken brengt hij het hele tekstenmateriaal van het
Oude Testament, waarin het werkwoord verkiezen voorkomt, onder. Dit onderscheid neem ik over. Bezien we nu de teksten van de tweede
rubriek, waarin het verkiezen als handelen van God ter sprake komt, dan noemt Vriezen als objecten van dat goddelijke verkiezen (behalve
enige plaatsen waarin dat object een onpersoonlijk iets is) a) koningen en andere personen, b) Jeruzalem en c) Israël (p. 30 ev). Bij de
nadere ontvouwmg van deze verschillende verkiezingen in de rest van zijn boek blijven nu echter genoemde categorieën onverbonden naast
elkaar staan. Er is geen conceptie die ze verenigt. Mij is nu evenwel opgevallen dat we alle voorkomens van de theologische verkiezing in
het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament, kunnen uitzetten op de twee lijnen waar ik het eerder over had: die van de plaatsen en die van
de mensen, de twee lijnen die elkaar in Christus kruisen. Dus: Niet alleen het land Palestina is verkoren (Psalm 47, 5), maar ook het
Kron. 6, 6) en de berg Sion (Psalm 132, 13). En niet alleen het volk Israël is
stamgebied Juda (Psalm 78, 68) en de stad Jeruzalem
verkoren (Dtn. 7,6), maar ook de stam Juda (Psalm 78, 68) en David (psalm 78, 70) en de zoon van David (I Kron. 28, 4 en 5), terwijl
Christus in Lucas 9, 35 de uitverkorene heet - om het nu maar aan de hand van enige van de verkiezingsplaatsen concreet te maken. Wel
doet zich hierbij een kleine moeilijkheid voor. De twee uitgezette lijnen begonnen we bij Adam op de 'adama, maar van deze twee zijn geen
verkezingsgetuigenissen bekend. Echter, dat spreekt vanzelf omdat aan de verkiezing inherent is dat je moet kunnen aangeven waaruit
verkoren wordt en dat is noch bij Adam noch bij de 'adama het geval. Het feit nu dat de verschillende verkiezingsgetuigenissen uitgezet
kunnen worden op de lijn van de plaatsen en die van de personen doet de vraag opkomen of we misschien het verkiezend handelen van God
ook opgenomen mogen zien in de convergerende en divergerende beweging die we in de Schrift hebben getracht te traceren. En hanteren we
dan de vertegenwoordigingsgedachte daarbij, mogen we dan misschien in die zin een verband tussen de verschillende verkiezingen zien, dat
de ene verkiezing in de andere wordt opgenomen of anders gezegd dat de ene verkiezing in de andere komt te rusten. Kort gezegd: A is 'in' B
verkoren, Israël is 'in' David verkoren, Kanaän is 'in' Sion verkoren - zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Efeziërs zegt dat de
gemeente 'in' Christus verkoren is (Ef. 1,4). We willen aan de hand van een tweetal voorbeelden laten zien dat ons vermoeden niet onzinnig
is en tot acceptabele voorstellingen leidt.

en

(

(

2. Voor het eerste voorbeeld slaan we het bericht van de opstand van Korach, Datan en Abiram op. In Numeri 16 is sprake van de
verkiezing van Aäron tot hogepriester - een goddelijke verkiezing van een ambtelijk persoon, die enerzijds past op de lijn van de mensen,
maar tegelijk iets gemeen heeft met die der plaatsen, vanwege Aärons verbondenheid met het heiligdom. Eigenlijk gaat het erom dat deze
priesterverkiezing die al eerder betuigd was, in deze geschiedenis een bevestiging krijgt. De verkieziIig nu van Aäron tot priester wordt
aangevochten door Korach en zijn aanhang. Let op, Mózes' leiderschap wordt door Datan en Abiram, Rubenieten (leden van de oudste
stam!), in twijfel getrokken ('Gij hebt ons helemaal niet gebracht in een land vloeiende van melk en honig ... ', vers 14), maar het
priesterschap van Aäron wordt betwist door Korach, die zich als Leviet gepasseerd lijkt te voelen. Dit priesterschap van Aäron echter, dat
duidelijker dan voorheen voor een verzoeningsdienst stond, was ontstaan na Israëls zonde met het gouden kalf. Het schermde met zijn
offerdienst van priesters en Levieten bij de tabernakel Israël af tegen de toorn van God, die sinds de gouden-kalf-zonde dreigend boven het
volk hing (zie Num. 1,53). Korach evenwel negeerde deze noodzaak van de verzoeningsdienst waarvan Aäron de hoofdvertegenwoordiger
was, en zei: ' ... de hele vergadering, zij allen zijn heiligen, en de HERE is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente des
HEREN?' (vers 3). De vraag waarom het toen ging was: Zal Israël onder of zonder het priesterschap van Aäron volk van God zijn, ja of
nee. Het was de Here God zelf die toen dit geding met een vreselijk teken tot een defmitieve beslissing heeft gebracht: 'Morgen, dan zal de
HERE doen weten, wie Hem toebehoort, en wie de heilige is, dat Hij hem tot zich doe naderen; die Hij verkiezen zal, die zal Hij tot zich
doen naderen' (vers 5). Later werd ditzelfde nog eens met een liefelijk in plaats van een vreselijk teken bevestigd: 'En de man die Ik verkies,
diens staf zal bloeien' (Num. 17, 5). Aan de woorden 'die Hij verkiezen zal, die zal Hij tot zich doen naderen' worden we verderop in de
bijbel in het psalmboek nog een keer sterk herinnerd en daar blijkt dan hoe representatief deze priesterverkiezing door de gelovige Israëliet
ervaren werd. We lezen in die psalm:

'Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, onze overtredingen - Gij verzoent ze. Welzalig hij, die Gij verkiest en doet naderen,
opdat hij wone in uw voorhoven. Wij zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw tempel' (psalm 65, 4
en 5).
Bij de zaligspreking over degene die God verkiest en doet naderen, denken we voorop aan de begenadigde priester, die er om benijd wordt
dat hij zo in de directe tegenwoordigheid van God mag verkeren. Maar tegelijk is het zo dat de vrome Israëliet in die naderende priester
zichzelf tot God zag naderen, waarom de dichter ook in het meervoudige 'wij' van de gemeente als volgt verder gaat: 'Wij zuIlen verzadigd

21

worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw tempel', waarmee ongetwijfeld in de eerste plaats gedoeld wordt op het geschenk
van de verzoening (vers 4). De gelovige Israëliet voelde zich derhalve verkoren 'in' Aäron met zijn verzoeningsdienst en diens verkiezing
door de Here God was derhalve representatief voor die van hemzelf. Zoals God behagen in Israël had 'in' de liefelijke geur van het
verzoenend offer (Ezechiël 20, 41) en zoals God zijn volk met welgevallen aanziet 'in' Christus.

c

3. Een tweede voorbeeld is de hantering van het verkiezingsgegeven in het boek Deuteronomium. In de eerste helft van het boek komen we
vier teksten tegen die de verkiezing van Israël als volk van God betuigen: 4, 37; 7,6 - 8; 10, 15 en 14, 2. Nu doet zich tussen die vier
teksten een opmerkelijk verschil voor. In de eerste drie wordt de verkiezing van Israël met de liefde van God tot de vaders in verband
gebracht. Dat gebeurt de vierde keer niet, daar staat de verkiezing van Israël op zichzelf. Nu staat dat vierde getuigenis in het gedeelte van
hfst 12 - 26, waarin 21 x gesproken wordt over 'de plaats die de HERE uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen'. Mogen we
nu zeggen dat Israëls verkiezing 'in' de vaders opgevolgd wordt door Israëls verkiezing 'in' het heiligdom? En wat zou daarvan de oorzaak
kunnen wezen? Hoofdstuk 9 vertelt hoe Israëls verkiezing 'in' de vaders in de crisis is gekomen door Israëls zonde met het gouden kalf (en
andere misdragingen). Mozes doet voorbede voor zijn volk onder beroep op de vaders: 'Here HERE, vernietig uw volk en erfdeel
niet...Denk aan uw knechten Abraham, Isaäk en Jacob .. .' (9, 25 - 29). In antwoord op dit voorbedegebed krijgt Mozes de opdracht de ark
van het verbond te maken. Daar moeten de tafels van het verbond voortaan in. Het verbond wordt dus voortgezet, maar het krijgt iets
indirects (vergelijk de spreekwijze 'tafels van het verbond' in 9, 9 met die van 'ark des verbonds' in 10, 8; het verbond gaat als het ware in
een kist, in een omhulsel). Met de vervaardiging van de ark komt de priesterdienst van de stam van Levi over Israël heen te liggen en de
bemiddeling van deze dienst van Levi komt tussen God en het volk in te staan (10, 8 en 9). Deze verzoeningsdienst van Levi zal uiteindelijk
terechtkomen in het heiligdom, als de plaats die de Here verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. De hele wettencodex van
Deuteronomium in de hoofdstukken 12 - 26 staat onder de vigeur van deze heiligdomsverkiezing, zoals de twee stenen tafels in de ark onder
het verzoendeksel komen te liggen. En zou dat niet de verklaring kunnen bieden voor het feit dat Israëls verkiezing in 14,2 niet langer in
Gods liefde tot de vaders gefundeerd wordt en kracht genoeg heeft om op zichzelf te staan, of beter gezegd: dat ze komt te rusten in de .
verkiezing van het heiligdom? De verkiezing omwille van de vaders is hiermee niet teruggenomen (zie 10, 15), maar heeft zo wel een
sterker fundament gekregen, te weten: in de verzoeningsdienst van Levi die op zijn beurt weer naar een nog krachtiger verzoening vooruit
wees. We zouden hier dan een voorbeeld hebben van het in elkaar grijpen van de lijn van de plaatsen en die van de personen, zoals we daar
ook in 11, C over gesproken hebben. En verder blijkt er dus een goede reden te bestaan om de twee verkiezingen die in het boek
Deuteronomium betuigd worden, te weten de verkiezing van Israël en die van het heiligdom, niet los naast elkaar te laten staan maar met
elkaar in verband te brengen. In die zin dat Israël, dat aanvankelijk probleemloos Gods verkorene heet, verderop in het boek de 'in' het
heiligdom verkorene is.

Het is mogelijk uit het tot dusver gevondene enige voorzichtige conclusies te trekken en evaluaties te maken:

1. Terugkomend op onze vraagstelling aan het begin, of in 'David' en 'Sion' de 'adam en de 'adama in toegespitste vonn tegenwoordig
worden gesteld, kunnen we concluderen dat dit inderdaad mogelijk is. Blijft nog de vraag over, of wij dat ook bij onze Psalm 132 in
rekening kunnen of zelfs moeten brengen. Psalm 132 heb ik een theologische psalm genoemd. Geen direct geloofsrendement is met het aan
de orde stellen van 'David' en 'Sion' bedoeld (zoals dat bijvoorbeeld het geval is in een psalm als de vierentachtigste). De twee thema's ervan
worden om huns zelfs wil aangesneden. Waarom eigenlijk? Waarom anders dan om deze twee thema's een onderlinge confrontatie te laten
aangaan? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? Ligt het dan niet voor de hand dat we ons realiseren waar de thema's 'David' en 'Sion' eigenlijk
voor (kunnen) staan? Zo ben ik op de gedachte gekomen dat we in de twee thema's met toespitsingen te maken hebben van de twee
grondthemais uit het begin van de heilige schrift. En wel toespitsingen die ons tot aan de uiterste rand van het Oude Testament brengen, tot
het hoogste waartoe het in het eerste deel van de bijbel kon komen. De abstracte psalm drijft de problematiek die het ganse OT doortrekt:
hoe worden 'mens' en 'aarde' met elkaar en samen met God verzoend?, op de spits. En dat niet zonder uitzicht op de oplossing. Dat is zijn
raison d'Ltre. Bij deze benadering van de psalm voelde ik mij gerugsteund door de boeken I en 11 Kronieken die met hun begin bij Adam en
hun einde bij de tweede tempel- waardoor zij duidelijk in die convergerende beweging begrepen zijn - in 11, 6, 41-42 voor Psalm 132 een
plaats hebben ingeruimd.
2. Het gaandeweg nauwer worden van het perspektief in het Oude Testament: eerst de mensheid op aarde, dan Israël in het belooofde land,
vervolgens de hegemonie van Juda onder het huis van David naast de tempel in Jeruzalem, en na de ballingschap: de rest-gemeente van
Israël rondom het heiligdom in Jeruzalem, wachtend op de vervulling van de Davidsbelofte (zie bijvoorbeeld de profetie van Haggaï, hfst. 2,
2 e.v. en 21 e.v.), moet niet (enkel) negatief beoordeeld worden als het allengs doodlopen van de weg van Gods heilsplan met zijn
schepping. Het klein worden van de kring heeft behalve met menselijke afvalligheid ook te maken met een veelbelovende concentratie:
gaandeweg wordt de toekomst van mens en wereld op de noemer van 'Sion' en 'David' (de tempel en de messiaanse belofte) gebracht.
Vanuit deze twee kernen begint dan ook steeds helderder het licht op te gaan voor aarde en mensheid.
3. Maar dit betekent ook dat de voortzetting van Israëls geschiedenis na het wegvallen van deze twee heilskernen heilshistorisch zonder
perspeJ...1:ief is. Het gemis van 'Sion' en 'David' na het jaar 70 n.c. is oudtestamentisch gezien fataal. Wat 'Sion' betreft heeft het rabbijnse
jodendom kort na de verwoesting van Jeruzalem gezegd dat de tesjoeva het offeren vervangen heeft en wat 'David' aangaat, is weliswaar
door de synagoge nog lange tijd vastgehouden aan de belofte van de messias, maar steeds duidelijker is men de heel speciale messiaanse
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belofte die aan zijn naam verbonden is op het volk zelf gaan toepassen. Eigenlijk deden de plaats der verzoerung en de belofte van de
Davidszoon die tegelijk Gods zoon zou zijn er niet zoveel toe. Maar het overbodig verklaren van deze twee heilskemen is tegengesteld aan
de trend die door het Oude Testament heenloopt om Israëls heil juist bij die twee namen en zo tenslotte bij de combinatie van deze twee
namen (Christus) onder te brengen.
4. Naarmate 'Sion' en 'David' in het Oude Terstament een steeds grotere plaats innemen begint de grens tussen Israël en de volken te
vervagen. De geestelijke grens tussen toestromende Israëlieten en goiiem enerzijds en afbakende Israëlieten en achterblijvende goiiem
anderzijds komt daarvoor in de plaats. In de profetie gaat het licht vanuit 'Sion' en 'David' eigenlijk gelijkelijk over beide, zowel over Israël
als over de volken, op, zoals ze dan ook allebei gelijkelijk op dat licht aangewezen zijn en op het reageren daarop uiteengaan. Contrair aan
deze ontwikkeling is het ontstaan van het jodendom in wettische zin dat met het op de voorgrond stellen van de tora (die van 'Sion' en
'David' nauwelijks iets weet) het van de volken afgescheiden zijn steeds sterker gaat benadrukken.
5. Het blijkt funktioneel te zijn dat de bijbel met aarde en mensheid in plaats van met Israël en (de belofte van) het land begint. De gedachte dat Genesis 1 - 11 als een soort voorwoord pas naderhand aan het eigenlijke onderwerp van het Oude Testament: Israël en Kanaän,
is toegevoegd, moge misschien literair-historisch aarmemelijk te maken zijn (om me hierover uit te laten voel ik me als niet letterk-undig
geschoolde onbevoegd), - theologisch is ze zonder meer misplaatst. Israël speelt in die eerste hoofdstukken van de bijbel nog geen enkele
rol, wordt bijvoorbeeld in de volkerenlijst van Genesis 10 niet genoemd en is daar naar het woord van G. von Rad (Theologie I, 166) nog in
de lendenen van de volstrekt onbetekenende Arpachsad begrepen - des te opmerkelijker omdat andere volken die latèr dan Israël op het
wereldtoneel verschenen zijn daarin wel vermeld worden. Dat de bijbel met aarde en mensheid begint is volstrekt thematisch te noemen en
is toonzettend voor alles wat er in het Oude en Nieuwe Testament volgt.

(

6. Voorzichtig spreken we de mogelijkheid uit dat de goddelijke verkiezing in de heilige schrift de lijnen van de convergerende en
divergerende beweging, zeg maar het zandlopermodel van de bijbel, volgt en vandaaruit onder een nieuwe belichting verschijnt. Dit zou
namelijk betekenen dat Christus in het snijpunt van het verkiezend handelen van God komt te staan, als Gods Verkorene par excellence in
wie alle andere verkiezingen verankerd liggen. En dat zou voor de gelovigen betekenen dat hun verkiezing eerst in Christus vastligt en
buiten Hem om niet anders dan voorwaardelijk kan zijn. Verkiezing en predestinatie zouden dan ook alleen bij Christus samenvallen, zoals
van Hem gezegd is: 'Hij (Christus) was van te voren bekend, vóór de grondlegging der wereld' (I Petrus 1,20). En wat de gelovigen betreft,
zij zouden dan eerst in Hem 'uitverkorenen zijn naar de voorkennis van God' om door de Geest geheiligd en aan Christus gehoorzaam te
worden (I Petrus 1,2). Hun verkiezing moet bij deze stand van zaken in die van Christus 'vastgemaakt' worden (11 Petrus I, 10) en de 'uit
haar aard onverdienstelijke daad des geloofs' (DL hfst. I, vdd 3) is daarvoor onontbeerlijk. De predestinatie buiten Christus om op ieder
persoonlijk toe te passen heeft trouwens geen zin. Het is ermee als warmeer iemand zegt dat wat hij het volgende ogenblik gaat doen, al van
eeuwigheid door God in zijn raad is vastgelegd. Dat is even nutteloos.
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