
De 10 stammen
        van Israël

Bijbelstudie   
      methoden

Nu al of in de

Voor wie meer uit de Bijbel wil halen!

	 jaargang	2 - Maart 2009            03

Tweeduizend jaar 
     landbelofte

Studiebijbel
magazine

Muziek in
de tempel

Liturgie en 
muziek in 
Openbaring

Israël als 
volk en land

Muziek in
de tempel

Israël als 
volk en land

Liturgie en 
muziek in 
Openbaring



 

C o l o f o n
Studiebijbel-magazine

Kwartaalblad	voor	de	
geïnteresseerde	bijbellezer

Centrum	voor	Bijbelonderzoek	is	
een	kenniscentrum	en	heeft	als	
doel	het	bevorderen	van	weten-
schappelijk	 verantwoorde	 bij-
belse	theologie.	Het	theologisch	
uitgangspunt	is	dat	de	Bijbel	het	
geïnspireerde	Woord	van	God	is.

Studiebijbel-magazine	 is	 een	
studie-uitgave	 van	 Centrum	
voor	 Bijbelonderzoek	 met	 als	
doel	 het	 bieden	 van	 verdieping	
in	 de	 achtergronden,	 uitleg	 en	
boodschap	van	de	Bijbel.

Redactie
Drs. Gijs van den Brink 
(hoofdredacteur)

Ds. Hans Bette
Dr. Mart-Jan Paul
Drs. Marco Rotman
Drs. Cees Stavleu
Dr. Annechiena van Veen-Vrolijk

Adres redactie en 
abonnementenadministratie
Centrum voor Bijbelonderzoek 
Postbus 503 
3900 AM Veenendaal
tel. 0318-503098
fax 0318-503163
e-mail: 
info.magazine@studiebijbel.nl

Abonnementsprijs
Een jaarabonnement op Studie-
bijbel-magazine kost € 22,50;
losse nummers € 6,50; proef-
abonnement (2 nrs) € 12,00

Vormgeving en opmaak
Vermaas & Koning, Driebergen
Druk
Wilco B.V., Amersfoort

www.studiebijbel.nl

26

12

Hoofdredactioneel

I
N

H
O

U
D

4 Tweeduizend jaar landbelofte

8 Israël als volk en land in het 

 Nieuwe Testament

12  Muziek in de tempel

16 Tekst en context

17 Boekbespreking

18 Tekst en context

20 Voorpublicatie

24 Actualiteiten

26 Liturgie en muziek in 

 Openbaring

30 Woordstudie

31 Vraag en antwoord

Verder in dit nummer

Inhoud

Liturgie en muziek in 
Openbaring
Hoe	ziet	de	hemelse	liturgie	in	het	boek	Openbaring	eruit?	
Wat	kunnen	we	hier	uit	muzikaal	oogpunt	van	leren?	Een	
inleiding	over	beurtzang,	antifonie,	hymnen	en	muziek	in	
de	liturgie	van	het	laatste	bijbelboek.	

Muziek in de tempel
Hoe	belangrijk	was	muziek	in	de	tempel	van	het	Oude	Ver-
bond?	Wie	waren	de	musici?	Ook	wordt	 ingegaan	op	de	
relatie	tussen	musiceren	en	profeteren	en	de	invloed	van	
de	tempelmuziek	op	de	christelijke	gemeente.

Israël als volk en land in 
het Nieuwe Testament
Te	vaak	is	in	het	westerse	christendom	de	bijbel	vanuit	
de	dogmatiek	gelezen	en	uitgelegd.	Gijs	van	den	Brink	
probeert	de	teksten	over	volk	en	land	van	Israël	in	het	NT	
te	lezen	tegen	de	joodse	achtergrond	van	het	OT.	Hoe	de	
uitleg	er	dan	uit	ziet,	leest	u	in	zijn	bijdrage.

Tweeduizend jaar 
landbelofte
Hoe	hebben	de	Joden	al	die	jaren	van	ballingschap	beleefd	
sinds	in	70	n.Chr.	de	tempel	werd	verwoest	en	ze	eeuwen-
lang	 in	 de	 diaspora	 hebben	 doorgebracht.	 Hoe	 was	 hun	
houding	 t.o.v.	 het	 land	 en	 van	 Jeruzalem?	 Mart-Jan	 Paul	
neemt	u	mee.

 De	inhoud	van	het	onderhavige	nummer	bestaat	uit	
twee	thema’s,	namelijk	‘landbelofte’	en	‘muziek’.		

Op	het	eerste	gezicht	twee	onderwerpen	die	weinig	met	
elkaar	te	maken	lijken	te	hebben.	Bij	nader	inzien	is	er	
meer	overeenkomst	dan	je	zou	denken.	Beide	brengen	op	
een	indringende	wijze	aan	het	licht	dat	het	hoegenaamd	
onmogelijk	is	iets	zinnigs	over	dit	onderwerp	te	zeggen	
wanneer	we	het	Oude	Testament	hierbij	niet	betrekken.

Zonder	de	achtergrond	van	het	Oude	Testament	zou	de	chris-
tologie	als	ook	de	heilsleer	en	de	‘leer	der	laatste	dingen’	(ook	
wel	 eschatologie	 genoemd)	 in	 het	 Nieuwe	 Testament	 heel	
gemakkelijk	 kunnen	 vervluchtigen	 en	 vergeestelijken.	 De	
kerkgeschiedenis	geeft	hiervan	volop	voorbeelden.	Zelfs	een	
ferme	onderwaardering	van	het	lichaam	en	het	materiële	is	
de	westerse	kerkgeschiedenis	niet	vreemd.	Deze	vergeeste-
lijkende	theologische	stroming	is	in	ons	werelddeel	zo	sterk	
aanwezig	 dat	 ook	 vandaag	 nog	 velen	 zich	 hiertoe	 voelen	
aangetrokken.	In	de	artikelen	over	de	landbelofte	en	het	volk	
Israël	proberen	wij	u	hiervan	bewust	te	maken.

Het	moet	benadrukt	worden	dat	het	accepteren	van	een	land-
belofte	voor	het	Joodse	volk	geenszins	betekent	dat	hiermee	
de	politiek	van	de	huidige	staat	Israël	carte	blanche	wordt	ge-
geven.	Nooit	en	te	nimmer	mag	in	de	dagen	tussen	de	eerste	
en	de	tweede	komst	van	Christus	een	goddelijke	belofte	via	
politiek	of	militair	geweld	door	mensen	gerealiseerd	worden.	
Dat	staat	heel	ver	af	van	de	messiaanse	weg	die	Jezus	ons	in	
de	Bergrede	gewezen	heeft.	Geloof	 in	een	 landbelofte	voor	
Israël	is	ook	beslist	geen	keuze	tegen	de	Palestijnen	(zoals	we	
de	Arabieren	uit	Gaza	en	de	Westbank	sinds	de	jaren	zestig	
van	de	vorige	eeuw	noemen).	Ik	kan	geen	enkele	theologische	
reden	 bedenken	 waarom	 bijvoorbeeld	 Palestijnen	 minder	
landrechten	zouden	hebben	dan	Nederlanders.

En	 ook	 voor	 het	 gebruik	 van	 een	 muziekinstrument	 in	 de	
christelijke	gemeente	hebben	we	het	Oude	Testament	nodig.	
Het	wemelt	op	het	internet	van	sites	die	bij	hoog	en	laag	be-
weren	dat	er	geen	enkel	argument	in	het	Nieuwe	Testament	
te	vinden	is	om	muziekinstrumenten	in	de	kerk	te	gebruiken.	
Ook	 hier	 is	 de	 invloed	 van	 de	 kerkgeschiedenis	 heel	 groot	
geweest.	 Eeuwenlang	 heeft	 men	 de	 muziekinstrumenten	
uit	de	kerk	geweerd.	Ook	Luther,	Calvijn	en	Wesley	wilden	er	
niet	 van	 weten!	 Op	 dit	 punt	 heeft	 de	 kerkgeschiedenis	 het	
dus	 eeuwenlang	 gewonnen	 van	 het	 Oude	Testament.	 Men	
legde	het	voorkomen	ervan	in	het	Oude	Testament	geestelijk	
en	symbolisch	uit.	Vandaag	de	dag	weten	nog	maar	weinig	
mensen	hoe	men	tweehonderd	jaar	terug	over	muziek	in	de	
kerk	dacht.	Mijn	verwachting	is	overigens	wel	dat	het	accep-
teren	van	de	landbelofte	voor	Israël	
geen	 achttien	 eeuwen	 nodig	 zal	
hebben	om	breed	door	de	hele	kerk	
geaccepteerd	te	worden.

Veel	studieplezier	gewenst.

Drs. Gijs van den Brink
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over de top van de Olijfberg vanwege de ver-
nietiging van haar heiligdom. Nog stromen er 
tranen uit hun ogen, beven hun handen en zijn 
hun haren verward, maar de wacht eist reeds 
zijn betaling voor hun recht om te wenen.’  Na 
keizer Julianus was de aanwezigheid van Joden 
in Jeruzalem echter van korte duur. Ze werden 
opnieuw verbannen tot het jaar 438, toen keize-
rin Eudokia hun toestond terug te gaan. In 629 
werden de Joden nog eens verdreven, maar ze 
keerden negen jaar later terug bij de Arabische 
overwinning.

De kruisvaarders
Enige eeuwen later, in 1099, namen de Kruis-
vaarders de stad in en vermoordden toen de 
hele Joodse gemeenschap. Ze lieten gedurende 
twee eeuwen vrijwel geen Joden over in de stad. 
In 1267 schreef de Joodse filosoof en bijbeluit-
legger Nachmanides aan zijn zoon: ‘Wat zal ik 
van dit land zeggen? ... Des te heiliger de plaats, 
des te groter de verlatenheid. Jeruzalem is wel 
het meest verlaten... Regelmatig komen er nu 
mensen, zowel mannen als vrouwen uit Da-
mascus en Aleppo en uit alle delen van het land 
naar Jeruzalem, om de tempel te zien en over 
haar te wenen. En moge Hij, die ons waardig 
acht het geruïneerde Jeruzalem te aanschou-

kelijk verbonden met het volk en de godsdienst. 
Dit is opmerkelijk, omdat deze vroege rabbijnse 
geschriften zijn ontstaan in een tijd waarin de 
joden vreemdelingen waren in hun eigen land. 

Rouwen om Jeruzalem
Daarbij is Jeruzalem het nationale en geeste-
lijke centrum van het Joodse volk; de band is 
altijd gebleven, zelfs in tijden van verbanning. 
In de periode 132-135 n.Chr. is er een opstand 
geweest van Bar Kochba. Na het neerslaan van 
deze opstand heeft keizer Hadrianus alle Joden 
officieel uit Jeruzalem verdreven en probeerde 
hij elke verbinding met het Joodse volk te ver-
nietigen. Hij gaf de stad de nieuwe naam Aelia 
Capitolina en verbood elke besnedene de stad 
binnen te gaan. Dat een naam uitgewist wordt, 
betekent in Joodse kring bijzonder veel. Deze 
trieste omstandigheden duurden tot het begin 
van het Byzantijnse tijdperk, toen in het jaar 
362 keizer Julianus de Joden toestond naar de 
stad terug te keren. Ruim 230 jaar mocht er dus 
geen Jood in Jeruzalem komen.

In het jaar 333 schreef de Pelgrim van Bor-
deaux die een bezoek bracht aan Jeruzalem: 

‘Aan de zijde van het heiligdom bevindt zich 
een doorboorde steen. Joden brengen daar 
eenmaal per jaar een bezoek, gieten er olie 
over uit, treuren en wenen er en scheuren er 
hun kleren als teken van rouw. Daarna keren ze 
naar huis terug’.  Wat met die ene dag bedoeld 
wordt, vernemen we van Hiëronymus, de man 
van de Latijnse Vulgata. Deze dag is de 9e Av/
Ab, de gedenkdag van de verwoestingen in 586 
v.Chr. en 70 n.Chr. ‘Op de herdenking van de 
dag dat de stad viel en werd vernield door de 
Romeinen, zijn er rouwende menigten, waaron-
der veel oude mannen en vrouwen, die gehuld 
zijn in lompen. Weeklagend trekt deze menigte 

- Door Mart-Jan Paul -

Achtergrond artikel

Het onderwerp ‘de landbelofte’ maakt al 
duidelijk dat er slechts één land is waar een 
speciale belofte mee verbonden is, en dat 
is het land Kanaän. Dit land is beloofd aan 
Abraham en zijn nageslacht en gedurende 
Oude en Nieuwe Testament is het volk Israël, 
later het Joodse volk genoemd, hier steeds 
mee verbonden. Voor de christelijke kerk als 
wereldwijde beweging was dit land minder 
van belang.

Al gauw zien we een scheiding optreden: 
behoort het land Israël nog aan het Joodse 

volk? En daarmee verbonden: heeft dit volk nog 
een speciale plaats in Gods heilshandelen? Of 
moeten we aannemen dat de rechten van dit 
volk overgegaan zijn op de christelijke gemeen-
te? Dit laatste standpunt heeft als consequentie 
dat de landbelofte niet meer letterlijk geldt in 
onze tijd; deze belofte kan beter vergeestelijkt 
of veralgemeniseerd worden tot de gehele 
aarde. Binnen het christendom leefden en leven 
behoorlijk uiteenlopende gedachten over dit 
onderwerp. Dit artikel concentreert zich op het 
Joodse zelfverstaan. Wat is er aan de hand dat 
het Joodse volk altijd verbonden is geweest met 
dit stuk land aan de Middellandse Zee?
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Tweeduizend jaar  landbelofte

The Promised land

Het land Kanaän is voor het volk 
Israël altijd een speciale plaats geweest, terwijl 
men goed beseft dat het volk hier niet ontstaan 
is. Abram kwam uit Ur der Chaldeeën, het volk 
Israël is lange tijd in Egypte geweest en heeft 
rondgezworven in de woestijn. In later tijd is er 
een Babylonische ballingschap geweest, maar 
de hoop op terugkeer leefde steeds. In deze 
bijdrage gaat het over het Jodendom in de afge-
lopen tweeduizend jaar. Welke plaats nam het 
land in en daarin de hoofdstad Jeruzalem?

Joodse beleving 
Na de verwoesting van Jeruzalem herstelde het 
Jodendom zich enigszins van de toegebrachte 
slagen en kwam onder invloed van de Farizeeën 
de nadruk te liggen op bestudering van de 
overgeleverde wetten. Al snel begon men aan 
een opschriftstelling van mondelinge overleve-
ringen. Dit resulteerde in de Misjna, die gereed 
was rond 200 n.Chr. en weer later ontstond 
de uitgebreidere Talmoed, waarin de Misjna 
is opgenomen. Dit gebeurde rond 600 n.Chr. 
Zeer grote delen van deze geschriften gaan over 
wetten die te maken hebben met het land. De 
meeste wetten die hierin worden bediscussi-
eerd, kunnen alleen in Israël zelf nageleefd wor-
den. Voor de rabbijnen was het land onlosma-



Thema artikel
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herhaling terugkeren in de joodse liturgie. 
De grote feesten eindigden altijd met een betui-
ging van verdriet over wat verloren ging en een 
uitdrukking van hoop, dat het eens zou worden 
hersteld. Het Pascha en de Grote Verzoendag 
eindigden met de woorden ‘Volgend jaar in 
Jeruzalem’. 

Om bij het volk de herinnering aan het verlies 
van Sion levend te houden, stelden de rabbijnen 
een aantal regels op, die gedurende de jaren van 
verstrooiing door de meer religieuze Joden wer-
den nageleefd. Een bruid bijvoorbeeld mocht 
nooit een zilveren of gouden versiersel op haar 
bruidskleding dragen; instrumentale muziek 
was verboden, behalve bij bepaalde gelegenhe-
den. Het gebrek aan muzikale instrumenten in 
een orthodoxe synagoge is een regelrecht voort-
vloeisel uit de verwoesting van de tempel. Wan-
neer een huis werd gebouwd, mocht een kleine 
ruimte bij de voordeur niet worden voltooid. Zo 
werd het verloren Sion ingegrift in het gemeen-
schappelijke en persoonlijke bewustzijn van het 
volk. Tijdens de lange perioden van vervolging 
stief in het hart van het Joodse volk nooit de 
hoop eens naar het land van hun vaderen terug 
te kunnen keren. Deze hoop was het sterkst 
tijdens de zwaarste vervolgingen. 

Herzl en het Zionisme
In de 19e eeuw werd de gedachte van terugkeer 
naar het beloofde land steeds sterker. Mozes 
Hess schreef in 1862 het boek Rome en Jeruza-
lem, waarin hij aangeeft: ‘… een gevoel, dat ik 
dacht voorgoed te hebben onderdrukt, is op-
nieuw tot leven gekomen. Het is het bewustzijn 
van mijn Jood-zijn, die onafscheidelijke verbon-
denheid met mijn voorgeslacht, met het heilige 
land en de eeuwige stad’. Aan het eind van die 
eeuw komt Theodor Herzl met de Zionisme. Hij 
geloofde dat er een wonderbare generatie van 
Joden zou opstaan, als de Makkabeeën, zodat 
zij weer als vrije mensen zouden kunnen leven 
op eigen bodem en in vrede sterven in de eigen 
huizen. Herzl heeft allerlei pogingen gedaan 
om via politieke weg het doel van terugkeer te 
bereiken. Toen dit mislukte, heeft hij enige tijd 
serieus Oeganda overwogen als toevluchtsoord 
voor vervolgde Joden, met name uit Rusland. 

wen, ons genadig zijn om haar herbouwd en 
hersteld te zien, en ook om de eer van de god-
delijke tegenwoordigheid te zien terugkeren.’
Daarna is het vele eeuwen redelijk gegaan. In 
1948 vond de laatste poging plaats om de Joden 
uit Jeruzalem te weren. De hele gemeenschap 
van zo’n 1200 mensen vertrok uit de oude stad 
en gedurende 19 jaar werd geen Jood toegelaten 
tot de Westelijke Muur (de Klaagmuur) of tot 
de graven op de Olijfberg. In 1967 kwam hier-
aan een einde door de inname van de oude stad 
door de Israëli’s.

‘Volgend jaar in Jeruzalem’
Tijdens de lange 1900 jaren van ballingschap 
verdween bij de Joden nooit het verlangen naar 
hun verloren thuisland. Hoewel eeuwen voorbij-
gingen, bleef het verlies van Sion en het land een 
schrijnende wond en de weeklacht verstomde 
nooit. Duizenden jaren eerder werd dat verlan-
gen uitgedrukt in een Psalm, die werd geschre-
ven en gezongen tijdens de eerste ballingschap in 
Babel. ‘Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook 
weenden wij, als wij aan Sion gedachten. Aan de 
wilgen aldaar hingen wij onze citers; want daar 
begeerden zij die ons gevangen hielden, van ons 
een lied, en zij die ons mishandelden, vreugde-
betoon: Zingt ons een van de liederen van Sion. 
Hoe zouden wij een lied van de Here zingen op 
vreemde grond? Indien ik u zou vergeten, o Jeru-
zalem, zo vergeet ik mijn rechterhand; laat mijn 
tong kleven aan mijn verhemelte, als ik u niet 
gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn 
hoogste vreugde’ (Ps.137:1-6).

Dit diepe besef is de eeuwen door blijven 
bestaan. Ieder aspect van het leven werd 

geplaatst in de schaduw van het vreselijke verlies 
en het mogelijke herstel. Gebeden eindigden 
altijd met een pleidooi voor de terugkeer naar Je-
ruzalem en het land. In het Achttiengebed staat: 
‘Wees genadig, o Heer onze God, over Israël uw 
volk en over Jeruzalem uw stad en over uw tem-
pel en uw woonplaats en over het koninkrijk van 
het huis van David… Aanvaard ons, o Heer onze 
God, en woon in Sion; dat uw dienaren U mogen 
dienen in Jeruzalem… Schenk uw vrede aan 
Israël uw volk en aan uw stad… en zegen ons’. De 
tempel, Jeruzalem en het land zijn thema’s die bij 
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Toen hij dit voorstelde op het zesde congres van 
Zionisten, raakte men enorm verdeeld. Na zeer 
emotionele toestanden verklaarde Herzl in zijn 
laatste toespraak tot het congres dat Oeganda 
slechts een tijdelijke maatregel was. Hij stak zijn 
rechterhand op en verklaarde plechtig ‘Indien ik 
u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet ik mijn rech-
terhand’ (Ps.137:5). Velen emigreerden naar 
het land Palestina. Na de verschrikkingen van 
de Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de staat 
Israël gesticht en deze bestaat sinds die tijd.

Kanaän en Jeruzalem in het 
Oude Testament
Toen God Abram uitkoos om met hem een ver-
bond te sluiten, gebeurde dat tegen de achter-
grond van allerlei andere volken die er al waren 
(zie Gen.10). Vanwege de zonde (Gen.11:1-9) 
werden deze volken als het ware aan hun lot 
overgelaten en de Here concentreerde zich tij-
delijk op één persoon en één volk. Dit gebeurde 
met de bedoeling dat door dit volk alle geslach-
ten van de aarde gezegend zouden worden. De 
belofte klinkt dat de Here voor Abram en zijn 
nageslacht tot een God zal zijn (Gen.17:7). La-
ter, wanneer Israël bevrijd is uit Egypte en bij de 
Sinai staat, wordt dit uitgewerkt in de volgende 
bewoordingen: ‘U zult uit alle volken Mij ten 
eigendom zijn. En u zult Mij een koninkrijk van 
priesters zijn en een heilig volk’ (Ex.19:5-6). Het 
volk ontvangt veel unieke ervaringen, waardoor 
God laat zien wie Hij is. In de verbondsrelatie 
vraagt Hij dat Israël Hem geheel toegewijd zal 
zijn. Dan wil Hij ook wonen temidden van zijn 
volk, in een tabernakel of tempel. Zo wordt een 
theocratie op aarde gevestigd. Wanneer Israël 
zich houdt aan Gods bepalingen, zal dat be-
wondering oproepen bij de overige volken, om-
dat ze zien dat die wetten wijs en rechtvaardig 
zijn. Er is immers geen volk waaraan de goden 
zo nabij zijn als de Here is aan Israël, telkens als 
het volk tot Hem roept (Deut.4:5-8). 

David neemt de stad Jeruzalem, gelegen 
op de grens van Juda en Benjamin, in en 

maakt haar tot hoofdstad van zijn rijk. Daarna 
brengt hij de ark hierheen en bereidt hij de 
tempelbouw voor, die door Salomo ten uit-
voer wordt gebracht. Daarmee is Jeruzalem de 

vervulling van de plaats die in het boek Deu-
teronomium aangekondigd is: ‘Maar de plaats, 
die de Here, uw God, uit het gebied van al uw 
stammen verkiezen zal om daar zijn naam te 
vestigen, om daar te wonen, die zult u zoeken 
en daarheen zult u gaan’ (Deut.12:5 e.a.). 

Lijnen naar vandaag
De Babylonische ballingschap kan gezien wor-
den als een uitvloeisel van de verbondsrelatie. 
De vraag rijst dan of de tweede ballingschap 
(door Joden zo benoemd), die inging in 70 
n.Chr. (de verwoesting door de Romeinen) of 
135 (de verdrijving uit Jeruzalem na de opstand 
van Bar Kochba) ook een uitvloeisel was van 
het verbond. De Joden geloven dat aan hen 
gedane beloften nog steeds gelden. Meestal 
heeft de christelijke kerk de ondergang van Je-
ruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk 
beschouwd als een oordeel van God, omdat 
het niet geloofde in Jezus als de Messias. Men 
bracht dit echter niet in relatie tot het verbond 
in Exodus of Deuteronomium, omdat men dat 
als verouderd beschouwde. Maar is dit ook zo?
Het is van belang de status van de verbonden 
met Israël opnieuw te doordenken. Hebben die 
wel afgedaan? Of zijn ze nog steeds geldig voor 
het Joodse volk, zoals zij zelf geloven? Wanneer 
deze verbonden nog steeds op hen van toe-
passing zijn, gelden niet alleen de dreigingen, 
maar ook de zegeningen nog steeds, en zou de 
terugkeer naar het land in de 20e eeuw als een 
uitvloeisel hiervan beschouwd kunnen worden.

Meer informatie over dit onderwerp is te lezen in excurs 7 

van SBOT 5.
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        Israël als volk en land 
 in het nieuwe testament
 
Er wordt nogal eens gezegd dat christenen 
het Oude Testament moeten lezen door de 
bril van het Nieuwe Testament. Daar zit een 
kern van waarheid in. Maar hoe lezen we het 
Nieuwe Testament, tegen welke achtergrond? 
Het lijkt erop dat men doorgaans denkt het 
Nieuwe Testament zondermeer onbevoor-
oordeeld te kunnen lezen. Maar ligt het niet 
meer voor de hand dat wij het Nieuwe Testa-
ment lezen met een bril die door de Westerse 
theologische traditie wordt bepaald? Hoe is 
het anders te verklaren dat we keer op keer 
te horen krijgen dat het Nieuwe Testament 
geen landbelofte voor Israël kent?

Pijlers van het Joodse geloof
Er is de laatste vijftig jaar een groeiende con-
sensus binnen de nieuwtestamentische weten-
schap over het belang van het Joodse karakter 
van Jezus en de vroege kerk. Terwijl men in 
de eerste helft van de 20e eeuw (tijd van Barth 
en Bultmann) Jezus plaatste in de context van 
de theologie van de vroege kerk, wordt Jezus 
nu geplaatst in de context van het Jodendom 
van de eerste eeuw. Ondanks de diversiteit aan 
groepen tussen 200 v.Chr. en 100 n.Chr. had het 
Jodendom een aantal duidelijke gemeenschap-
pelijke kenmerken (zgn. identity marks): 1. 
monotheïsme, 2. wet, 3.verbond, 4. tempel en 5. 
land. Tegen deze achtergrond wil ik een aantal 
teksten in het Nieuwe Testament bespreken.

‘De zachtmoedigen zullen het land 
beërven’
In Mattheüs 5 aan het begin van de Bergrede, 
spreekt Jezus zijn veel geciteerde zaligsprekin-
gen uit. In vers 5 zegt Hij: ‘Zalig de zachtmoedi-
gen, want zij zullen de aarde/het land beërven.’ 
Het Griekse gē betekent ‘grond, land, aarde’. 
De ons vertrouwde vertalingen (SV en NBG51) 

vertalen met ‘aardrijk’ en ‘aarde’, maar de WV 
en NBV met ‘land’. En er zijn meerdere redenen 
om aan te nemen dat deze laatste vertaling de 
juiste is. 
•  Het woord komt in Mat.1-4 vijf keer voor en 

alle vijf keer in de betekenis ‘land’ (2:6; 2:20,21; 
4:15[2x]). 

•  De eerste drie zaligsprekingen sluiten nauw 
aan bij Jesaja 61:1-3, een passage waarvan 
Jezus elders zegt dat deze in Hem tot vervul-
ling is gekomen (Luc.4:18-21) en die duidelijk 
over het herstel van Israël in het land spreekt 
(vs. 3-11, m.n. vs.7). 

•  De derde zaligspreking komt ook woordelijk 
overeen met Psalm 37:11.

Er is daarom weinig twijfel dat de derde zalig-
spreking in de mond van Jezus handelt over 
het land, een belofte die sinds het verbond met 
Abraham aan Israël is gegeven (Gen.13:15). 

12 discipelen als ‘heilige rest’ van Israël
Dat Jezus 12 discipelen kiest (Mat.10:1 par.) 
houdt verband met de 12 stammen van het 
volk Israël. Deze ‘twaalf ’ vertegenwoordigen de 
‘heilige rest’ die in de laatste dagen behouden 
zal worden (Jes.10:20,21; 28:5; Eze.6:8; Am. 
5:15; Sef. 2:9; vgl. Op.7:4-8). In Mat.10:5-6,23 
(vgl. 15:24) lezen we dat Jezus zijn discipelen in 
Israël heeft uitgestuurd en geboden de grenzen 
van het land niet te overschrijden, maar alleen 
te gaan naar de dorpen en steden in Israël. Ze 
moesten namens hem de verstrooide en ver-
dwaalde schapen van het huis van Israël verza-
melen (vgl. Mat.9:36). Jezus had geen politieke 
intenties, maar is wel de Messiaanse herder die 
het herstel van het volk Israël beoogt.

Het herstel van de 12 stammen in het land
Maar niet alleen indirect komen de 12 stammen 
bij Jezus ter sprake, ook worden deze expliciet 

door Hem genoemd. Hij zegt in Mat.19:28  
het volgende: ‘Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij 
gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer 
de Zoon des mensen op de troon zijner heer-
lijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten 
om de twaalf stammen van Israël te richten.’ 
En Paulus zegt in zijn verantwoording  voor 
Agrippa: ‘En nu sta ik voor het gerecht om mijn 
hoop op de belofte, die door God aan onze 
vaderen gedaan is; welke onze twaalf stammen, 
door voortdurend nacht en dag God te vereren, 
hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, 
word ik door Joden aangeklaagd’ (Hand.26:6-7). 
Bij de voltooiing van het Koninkrijk zal de Zoon 
des mensen zitten op de troon van zijn heerlijk-
heid en zullen de 12 discipelen zijn troon delen 
en met hem regeren over de 12 stammen van 
het volk Israël.
In het Oude Testament lezen we vele malen 
over een herstel van Israël in het land (bv. 
Jes.49:6; 63:17; Eze.47:13,21-23; 48:30-35; 
Zach.9:1). In Daniël 7 lezen we over iemand 
als een Mensenzoon die komt met de wol-
ken des hemels en het koningschap ontvangt 
samen met de heiligen van de Allerhoogste 

(Dan.7:13,18). Het herstel van de 
12 stammen in het land Israël is een centraal 
thema in de tijd tussen de testamenten, in de 
boeken 1Henoch, Psalmen van Salomo, Baruch, 
4Ezra, het Testament van de 12 Patriarchen, de 
Sybillijnse orakelen en Tobit. 
Van de vele tekstplaatsen geven we een voor-
beeld uit de Psalmen van Salomo, waar over 
de ‘zoon van David, de messias, het volgende 
wordt gezegd: 
‘En hij zal een heilig volk verzamelen, dat hij 
rechtvaardig zal leiden, 
En hij zal heersen over de stammen van het 
volk, dat geheiligd is door de Heer zijn God, …
En hij zal hen volgens hun stammen over het 
land verdelen.’ (Ps.v.Sal.17:26,28)
De heerschappij over het twaalf-stammen-volk, 
waarover Jezus spreekt, veronderstelt een aan 
de Messias gehoorzaam volk in het land Israël.

Israël zal Jezus als Messias begroeten
Jezus voorzag dat eens het hele volk hem als 
Messias zou belijden en gehoorzamen, hetgeen 
blijkt uit zijn woorden in Mat.23:37-39: 
‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt...

- Gijs van den Brink -
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zie uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik 
zeg u, u zult mij van nu aan niet meer zien, tot-
dat u zegt: ‘Gezegend hij die komt in de naam 
des Heren’!’
Zoals ook door de Joden veel gedaan werd, 
spreekt Jezus over Jeruzalem als de moeder van 
Israël en over de Israëlieten als haar kinderen. 
Hoewel een meerderheid van het volk Jezus 
als Messias afwees, zegt Hij toch dat er aan de 
heilloze tijd voor Israël, die met zijn vertrek zal 
aanvangen, een einde zal komen. Er blijft dus 
een hoop voor de stad Jeruzalem en Israël als 
volk. Ook voor hen zal Hij eens de Messias zijn, 
want als Hij komt in heerlijkheid zullen zij hem 
begroeten met de woorden uit Psalm 118:26.

Een herstel van het koningschap 
voor Israël

Niet alleen heeft Jezus gesproken over het ves-
tigen van het messiaanse rijk in Israël, maar zijn 
hoorders, de discipelen incluis, hebben dit ook 
zo begrepen en zo verwacht. Als Jezus Jeru-

zalem nadert meldt Lucas in hoofdstuk 19:11: 
‘...Hij sprak nog een gelijkenis uit, omdat Hij 
dicht bij Jeruzalem was en zij meenden, dat het 
Koninkrijk Gods terstond openbaar zou wor-
den.’ Tegen de eerder geschetste achtergrond 
betekent dit dat men verwacht dat Jezus als de 
‘zoon van David’ het koningschap over Israël 
op zich zal nemen en het volk zal verlossen van 
zijn vijanden. Op deze wijze uiten zich ook de 
twee mannen die op weg waren naar Emmaüs: 
‘En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die 
Israël zou verlossen’ (Luc.24:21 WV). En als 
Jezus is opgestaan uit de dood en zijn discipe-
len gebiedt Jeruzalem niet te verlaten, maar te 
wachten op de belofte van de Vader, zeggen ze: 
‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap 
voor Israël?’ (Hand.1:6). Het is van belang op te 
merken dat Jezus in zijn antwoord deze ver-
wachting niet ontkent, maar zegt dat het niet 
aan hen is om de tijden en de gelegenheden te 
kennen (Hand.1:7). 
Het is duidelijk dat zowel Jezus en zijn eerste 
volgelingen als ook de schrijver Lucas geloven 
dat er een dag komt dat deze belofte voor Israël 
in vervulling zal gaan.

De bekering van Israël
Petrus stelt dat de wederkomst van Jezus en het 
daarmee komende ‘herstel van alles/allen’ ver-
band houdt met de bekering van Israël. Hij zegt 
tegen het volk in de zuilengang van de tempel 
het volgende: ‘Komt dan tot berouw en beke-
ring, opdat uw zonden uitgedelgd worden, op-
dat er tijden van verademing mogen komen van 
het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, 
die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 
Hem moest de hemel opnemen tot de tijden 
van de wederoprichting aller dingen, waarvan 
God gesproken heeft bij monde van zijn heilige 
profeten, van oudsher’ (Hand.3:19-21).
Onder het ‘herstel van alles/allen’ verstaan de 
joden het aanbreken van de messiaanse heils-
tijd, waarin God orde op zaken zal stellen en de 
verstrooide stammen zullen terugkeren uit de 
ballingschap. Vanwege hetzelfde woordgebruik 
als in Hand.1:6 (herstellen/herstel) moeten we 
hier waarschijnlijk niet denken aan een ‘herstel 
van alle dingen’, maar eerder aan het ‘herstel van 
allen’, d.w.z. aan een herstel van geheel Israël 

(zoals ook Paulus zegt in Rom.11:26). 
Petrus zegt dat deze verwachting in vervulling 
zal gaan wanneer het volk zich bekeert, dat 
God dan Jezus als hun Messias opnieuw naar 
de aarde zal sturen. Met andere woorden, de 
wederkomst van Christus is in zekere zin afhan-
kelijk van de bekering van Israël. 
Dat brengt ons bij het laatste gedeelte, het meer 
bekende en geciteerde Rom.11:25-26, waar 
Paulus zegt: ‘Want, broeders, opdat gij niet ei-
genwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten 
van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding 
is over Israël gekomen, totdat de volheid der 
heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël 
behouden worden, gelijk geschreven staat: De 
Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloos-
heden van Jakob afwenden’.
Hij spreekt in gelijke woorden als Petrus (en 
Lucas) over de behoudenis van ‘geheel Israël’. 
Maar eerst moet aan een voorwaarde voldaan 
zijn, namelijk de bekering van de volheid van 
de heidenen. Naast de ‘volheid der heidenen’ 
spreekt hij over ‘geheel Israël, d.w.z. de volheid 
van Israël (i.t.t. ‘een deel van Israël’ in vs.25). Hij 
brengt dus de bekering van Israël niet alleen in 
verband met de terugkeer van de Messias, maar 
ook met het bereikt zijn van de volkeren met 
het Evangelie.

De kerk als eschatologische beweging
We concluderen dat de messiaanse beloften 
van het Oude Testament door de eerste komst 
van Christus en de gave van de Geest slechts 
principieel, voorlopig en gedeeltelijk in vervul-
ling zijn gegaan. De vervulling van veel beloften 
uit het Oude Testament staat nog uit. Dit is wel 
genoemd ‘het tegoed van het Oude Testament’.
Moltmann zegt het zo: ‘Zoals de zending aan de 
heidenen ontstaan is doordat Christus en het 
evangelie afgewezen worden, zo zal het tijdperk 
van deze zending ten einde gaan wanneer Israël 
zich bekeert. De eschatologische bekering van 
Israël zal het zichtbare teken zijn dat de messi-
aanse wereldzending overgaat in het messiaanse 
Koninkrijk.’ En elders: ‘Door zijn kruisiging is 
Christus de Heiland van de heidenen geworden, 
maar bij zijn parousie zal hij tonen dat hij ook 
de Messias van Israël is.’
Gemeentevorming onder de heidenen is het 

gevolg van een omkering van de volgorde in de 
joodse verwachting. In het Oude Testament 
lezen we dat het Koninkrijk voor Israël her-
steld zal worden en  daarna de heidenen zullen 
toestromen naar Jeruzalem. Als de heidenen nu 
al tot geloof in Jezus komen doordat de Heilige 
Geest over hen komt, dan vindt nu reeds plaats 
wat volgens het Oude Testament pas na Israëls 
verlossing aan het einde der tijden zou plaats-
vinden. 
Het onderscheid tussen joden en heidenen 
wordt niet opgeheven, maar de volgorde wordt 
omgekeerd. Paulus is er van overtuigd dat Israël 
zich zal bekeren als een volheid uit de heidenen 
voor Christus gewonnen is (Rom.11:25). Het 
heil van de heidenen, waarnaar wordt uitgezien 
in de joodse verwachting wordt nu al in een 
voorlopige gestalte beleefd in de christelijke we-
reldzending. Nogmaals Moltmann: ‘Als de kerk 
haar oorsprong zo verstaat is zij belichaamde 
hoop voor Israël en dan is Israël belichaamde 
hoop voor de kerk.’

Praktische consequenties
Ik wil deze bijdrage afsluiten met een aantal 
praktische consequenties: 
Door de landbelofte blijft de verwachting van 
een messiaans rijk op een nieuwe aarde levend. 
Door de landbelofte voor Israël is er hoop en 
recht op land voor alle volkeren, want de land-
belofte is een onderdeel van de verwachting van 
het behoud van de aarde. 
Door de landbelofte krijgt de kerk meer visie 
voor het belang van land en aarde, d.w.z. voor 
thema’s als ecologie en milieu.
Door de oudtestamentisch joodse visie op het 
Koninkrijk van God en de daarmee verbonden 
landbelofte krijgt de kerk oog voor de sociale, 
politieke en fysieke dimensie van het Konink-
rijk.
Wij verwachten naar de belofte een nieuwe he-
mel en een nieuwe aarde (Openbaring 20-22).

Voor verdere studie:

J. Moltmann, Kerk in het krachtveld van de Geest Baarn, 

1975.

J. Moltmann, The Coming of God. Christian Eschatology, 

Minneapolis, 1996.
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Inwijding tempel
Tijdens de zuivering en nieuwe ingebruikname 
van de tempel in de tijd van Hizkia worden de 
zangers weer genoemd. Deze koning stelt de 
levieten bij de tempel op, ‘met cimbalen, harpen 
en citers overeenkomstig het gebod van David 
en van Gad, de ziener van de koning, en van 
de profeet Natan, want het gebod was gege-
ven door de Here, door bemiddeling van zijn 
profeten’. De levieten staan opgesteld ‘met de 
instrumenten van David’ en de priesters met 
de trompetten (2Kr.29:25-30). Wanneer enige 
tijd later het Wekenfeest en het Pascha gevierd 
worden, loven de levieten en priesters de Here 
‘dag op dag onder begeleiding van instrumen-
ten’ (30:21). Daarna regelt Hizkia de indeling 
van de priesters en levieten, en dat geldt ook 
hen die betrokken zijn bij het loven en prijzen 
‘in de poorten van de legerplaatsen van de Here’ 
(31:2).
Na de terugkeer uit de ballingschap wordt een 
begin gemaakt met de bouw van de tweede 
tempel. Wanneer de fundamenten ervan gelegd 
worden, blazen de priesters op de trompetten 
en loven de levieten de Here met cimbalen, naar 
de aanwijzingen van David, de koning van Israël 
(Ezra 3:10-11). Bij de inwijding van de muur van 
Jeruzalem is eveneens sprake van uitbundige 
begeleiding door zang en muziekinstrumenten 
(Neh.12:24-47).
De conclusie moet zijn dat 
de levieten met hun 
muzikale 

In het boek Kronieken wordt David genoemd 
als de man die de zangdienst van de levieten 
geregeld heeft. In Koningen bleek dat hij zelf 
harp (lier) speelde en ook liederen maakte, 
een beeld dat overeenkomt met de vele Psal-
men die zijn naam dragen, maar in Kronieken 
is hij vooral de organisator van de zang door 
anderen.

De musici
Naast de ‘gewone’ levieten (1Kr.6:1-15[V16-30]) 
worden de levitische zangers afzonderlijk 
genoemd (6:16-32[V31-47]). De Kronieken 
schrijver noemt de families van drie zanglei-
ders: Heman, Asaf en Etan. Bij het overbrengen 
van de ark naar Jeruzalem moeten de zangers 
met harpen, citers (lieren) en cimbalen luide 
vreugdeklanken laten horen (15:16-29). Asaf 
krijgt een taak bij de ark in Jeruzalem; Heman 
en Jedutun (= Etan) hebben hun taak te vervul-
len bij de tabernakel in Gibeon (16:37-43). 
Het aantal levitische musici bedroeg 288 
(1Kr.25:7). Dit aantal wordt verdeeld in 24 afde-
lingen van 12 zangers (25:8-31). Het aantal van 
288 is in later tijd niet altijd aangehouden, mis-
schien omdat er niet genoeg zangers waren. Ten 
tijde van Ezra en Nehemia komen we aantallen 
tegen van 128 (Ezra 2:41) en 148 (Neh.7:44).
De zangers moeten aanwezig zijn bij het mor-
gen- en avondoffer (Ex.29:38-46) dat in de mor-
gen en in de avondschemering wordt gebracht 
(1Kr.16:40-42). Daarnaast hebben ze dienst op 
de sabbatten en andere feestdagen (23:30-31).  
Ze worden vrijgesteld van andere diensten om 
fulltime met hun werk, de zang, bezig te kun-
nen zijn (1Kr.9:33).
De drie genoemde zangers die worden aan-
gesteld om te musiceren zijn ook bekend van 
diverse Psalmen. 

Muziek in de tempel
bijdragen een essentiële rol vervulden in de 
tempeldienst. 

De relatie tussen musiceren en profeteren
Het is opmerkelijk dat diverse malen een 
verbinding wordt gelegd tussen het maken van 
muziek en profeteren. Asaf, Heman en Jedutun 
worden omschreven als mensen ‘die profeteer-
den bij het spel van lieren, harpen en cimbalen’ 
(1Kr.25:1). Dit werkwoord ‘profeteren’ wordt 
in de volgende verzen bij Asaf en Jedutun 
herhaald, waarbij het verduidelijkt wordt door 
‘onder het loven en prijzen’. Van Heman staat 
vermeld dat hij ‘de ziener van de koning’ is 
‘die de woorden van God vertolkte’. Het woord 
‘ziener’ wordt elders gelijkgesteld aan ‘profeet’ 
(1Sam.9:9). Volgens 2Kr.39:30 is Asaf een zie-
ner. In 2Kr.35:15 wordt in ieder geval Jedutun 
een ziener genoemd, en mogelijk geldt dit hier 
ook voor Asaf en Heman. Juist zij krijgen de 
opdracht de muziek te verzorgen. Bedoelt de 
schrijver dat alleen de genoemde drie personen 
profeten waren, of dat het ook van hun zoons, 
en dus van alle volleerde zangers geldt? Ver-
moedelijk het laatste, want de auteur gebruikt 
‘loven’ en ‘prijzen’ als een parallelle uitdrukking. 
Profeteren kan in een brede zin opgevat worden 
als het spreken van God in een specifieke situ-
atie. De priester en levieten hebben als taak het 
volk te onderwijzen (Deut.33:8-10; 2Kr.17:7-9; 
31:4; 35:3; Ezra 7:10; Neh.8:8). Het is goed voor 
te stellen dat het onderwijzen ook via de mu-
ziek kan plaatsvinden, omdat allerlei Psalmen 
leerdichten zijn. Dan kan profeteren betrekking 
hebben op zowel het maken van liederen als op 
de uitvoering ervan.

Een voorbeeld waar sprake is van een leviti-
sche zanger die onder de invloed staat van 

de Geest van de Here (evenals eerder bij de pro-

feet Oded het geval was; 2Kr.15:1), is Jahaziël. 
Hij is een nakomeling van Asaf, die profetisch 
spreekt in oorlogstijd, waarna musicerende le-
vieten een groot aandeel leveren bij het behalen 
van de overwinning. De vijanden worden ver-
slagen en daarna komen de Judeeërs samen in 
het Dal van de Lofprijzing. Tot slot gaan ze naar 
Jeruzalem, naar de tempel, met harpen, lieren 
en trompetten (2Kr.20:14-28).

Buiten Kronieken zijn voor de relatie tus-
sen zang, lofprijzing en profetie de volgende 
geschiedenissen van belang. Het zingen van 
de profetes Mirjam (Ex.15:20-21). De profeet 
Mozes geeft zijn volk een lied mee (Deut.31:30; 
32:1-43; 34:10). De profetes Debora zingt een 
lied (Ri.4:4; 5:1,12). Ook David, die veel Psal-
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van muziekinstrumenten in de samenkomsten, 
maar in onze tijd kennen bijna alle kerken en 
gemeenten met een reformatorische en evan-
gelische identiteit het gebruik van muziekin-
strumenten in hun (ere)diensten, al zijn dat 
niet altijd dezelfde instrumenten. In die situatie 
is het goed om te letten op principes die bij 
het musiceren in de tempel gegolden hebben. 
Smelik, die ook naar de muziekinstrumenten bij 
de hemelse lofprijzing verwijst (Op.5:8; 15:2-4), 
trekt de conclusie dat de regelingen van David 
voor ons betekenis hebben. Hij leidt eruit af dat 
de hedendaagse praktijk van kerkmuziek geen 
zaak van hobbyisten, maar van God toegewijde 
musici is. Ook moet deze muziek goed geregeld 
zijn, zodat zij blijft klinken. Aan muziek en lied-
boeken in de eredienst mogen kwaliteitseisen 
gesteld worden. ‘Het gebod van David’ heeft iets 
te zeggen over het inschakelen van vakbekwame 
musici, die de kwaliteit bevorderen en bewaken.’

Dit artikel is een verkorte versie van de excurs ‘Tempel en 

muziek’ in M.J. Paul, G. van den Brink, J.C. Bette, Bijbelcom-

mentaar 1Kronieken-2Kronieken (SBOT 5, Veenendaal 

2008), 681-694.

Aanbevolen literatuur

Smelik, J., Gods lof op de lippen. Aspecten van liturgie en 

kerkmuziek. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Thema artikelThema artikel
deze oudtestamentische gegevens over mu-
ziek. In de eerste eeuwen zijn er verschillende 
controversen geweest. We komen voorstanders 
en tegenstanders tegen van georganiseerde en 
spontane lofprijzing, van alleen liedteksten uit 
de Schrift en van zelfgeschreven teksten. De 
meest bekende voorstander van het laatste was 
Ephrem de Syriër (ca. 306-373) die meer dan 
400 hymnen schreef. 

Ook over muziekinstrumenten was er 
verschil van mening. Meestal vond men 

die niet passend. De kerkvaders voeren diverse 
argumenten aan:
Ten eerste wijzen ze op het immorele ge-
bruik van muziekinstrumenten in het theater 
en op het gebruik bij de afgodendienst, zo-
als bij Nebukadnessar (Dan.3; vgl. Am.5:23; 
Op.21:21-22). Ten tweede worden de in het 
OT genoemde instrumenten allegorisch uit-
gelegd. Een derde reden om weinig te doen 
met de oudtestamentische gegevens over de 
muziek(instrumenten), is de opvatting dat 
deze behoren tot de schaduwachtige eredienst 
van het oude verbond, waaraan een einde is 
gekomen in de nieuwe bedeling. Terwijl de 
kerkvaders discussiëren over en waarschuwen 
voor het gebruik van muziekinstrumenten, blijft 
het gebruik ervan in de kerk aanwezig. Vooral 
in de oosterse tradities, waar Ephrem de Syriër 
een belangrijke heilige is, worden cimbalen, 
triangels en bellen gebruikt in de liturgie. In 
het Westen treft men vanaf 1400 een orgel aan 
in de hoofdkerken van grote steden. Het werd 
aanvankelijk gebruikt voor het beurtelings 
uitvoeren door koor en orgel van de verzen van 
beurtzangen. Omstreeks 1500 gaat het orgel 
een rol spelen als begeleidingsinstrument.De 
gezamenlijke gemeentezang in de landstaal 
krijgt voor het eerst gestalte in de 15e eeuw in 
Bohemen in de hervormingsbeweging rondom 
Johannes Hus. De invloed van de Hussitische 
liederen en muziek is groot en reikt via Von 
Zinzendorf en Wesley tot in de evangelische 
beweging van de 21e eeuw.

Onze tijd
Tot in de 19e eeuw is er in veel christelijke 
kringen een afwijzing geweest van het gebruik 

als profeten, bemiddelen tussen volk en God, 
roepen Gods aanwezigheid op, beantwoorden 
die en mengen zich met hun gezang in de strijd 
tegen Gods vijanden

Het Nieuwe Testament en daarna
De vraag doet zich voor in hoeverre de oud-
testamentische gegevens over de eredienst in 
later tijd nog van toepassing zijn, vooral voor de 
christelijke gemeente. 
In het Nieuwe Testament wordt over muziek 
gesproken als iets dat hoort bij het dagelijks 
leven. Muziek hoort bij rouwplechtigheden 
(Mat.9:23) en bij feestvreugde (Luc.15:25). 
Muziekinstrumenten worden ook regelmatig 
genoemd in een vergelijking (Mat.6:2; 11:17; 
1Kor.13:1; 14:7-8). Paulus moedigt de gemeente 
aan tot het zingen van ‘psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen’ (Ef.5:29), maar mu-
ziekinstrumenten worden in dit verband niet 
genoemd (was dit niet gebruikelijk in de door 
Paulus gestichte gemeenten? Of was het niet 
nodig om over dit bekende gebruik iets te 
schrijven?). Zolang de tempel functioneerde, 
tot het jaar 70, kwamen de christenen daar ook, 
zoals uit het boek Handelingen blijkt, en ze 
konden daar luisteren naar de tempelmuziek. 
In de toekomst zal er een bazuin klinken bij 
de wederkomst en de opstanding der doden 
(Mat.24:31; 1Kor.15:52; 1Tes.4:16). Deze es-
chatologische bazuin brengt ons bij de joodse 
apocalyptiek, in het NT vertegenwoordigd door 
het boek Openbaring. In de hemelse litur-
gie spelen citers of lieren een belangrijke rol 
(Op.5:8; 14:2; 15:2) en engelen blazen daar op 
bazuinen (8:2,7vv.). Het is boeiend na te gaan 
hoe in de kerkgeschiedenis omgegaan is met 

men gemaakt heeft, wordt een profeet genoemd 
(2Sam.23:1-3). De profeet Elisa laat muziek 
voor zich maken, om daarna te profeteren 
(2Kon.3:11-16).
In het Nieuwe Testament zijn de lofzangen 
rond de geboorte van Christus van grote 
betekenis: Luc.1:41-42, 67-68; 2:25-29, 36-38. 
Tevens kunnen de psalmdichters als profeten 
worden aangeduid (Mat.13:34-35; 22:43-44; 
Hand.1:15-20, 25-31). In Ef.5:18-20 is een nauw 
verband tussen het vervuld worden met de 
Geest en het zingen van liederen. Vgl. Kol.3:16.

Lofprijs en de aanwezigheid van de Here
Toch ligt niet alle nadruk op het profetische 
onderwijs naar het volk. Wanneer de tempel 
van Salomo in gebruik genomen wordt, beklem-
toont Kronieken de muzikale activiteiten. Eerst 
zetten de priesters de ark in het allerheiligste en 
komen dan naar buiten. Daar staan de leviti-
sche zangers, Asaf, Heman en Jedutun met hun 
families, en ze hanteren hun muziekinstrumen-
ten. Tevens blazen 120 priesters op trompetten. 
Het verslag luidt: ‘Toen zij tezamen trompetten 
bliezen en eenstemmig een lied lieten horen, 
om de Here te loven en te prijzen, en de stem 
verhieven bij trompetten, cimbalen en andere 
muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: 
Want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is 
tot in eeuwigheid – toen werd het huis, het huis 
van de Here, vervuld met een wolk, zodat de 
priesters vanwege de wolk niet konden blijven 
staan om dienst te doen, want de heerlijk-
heid van de Here had het huis Gods vervuld’ 
(2Kr.5:13-14). Er is een nauwe samenhang tus-
sen muziek, lofprijzing en Gods handelen.
De zangers proclameren Gods daden, fungeren 
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mie (mens bestaat uit drie delen: geest, ziel en 
lichaam) af. Hij benadert de mensleer holistisch 
vanuit de wijsbegeerte van de wetsidee.

Beperkte volmaaktheid bij Adam
WJO wil maar in beperkt mate spreken van een 
staat van ‘volmaaktheid’ bij Adam. Hij sluit zich 
aan bij de kerkvader Irenaeus en zegt dat de pa-
radijstoestand slechts een pril begin was. Zo is 
Adam onschuldig en rein geschapen, maar niet 
in ware gerechtigheid en heiligheid (Ef.4:24), en 
is de verlossing in Christus dan ook geen herstel 
van de paradijstoestand. De nieuwe schepping 
is niet louter herstel en ook geen vervanging 
van de oude, maar zij is verheffing van de oude 
schepping. Dit is een waardevolle bijdrage en 
laat zien hoe in het verleden deze teksten in het 
OT geheel vanuit het NT zijn ingevuld. WJO 
wijst dit terecht af. Boeiend vond ik ook de ver-
handeling over de levensboom in het paradijs. 
De mens kon blijkbaar wel sterven, maar hoefde 
niet te sterven. Daar was de boom des levens 
voor. 
Uitvoerig wordt ook ingegaan op allerlei ideeën 
rondom erfzonde en erfschuld. Hij wijst de 
erfschuld af, maar wil wel blijven spreken over 
‘erfzonde’, maar dan gaat het niet om ‘zonde’ 
als zondige daad, maar in de lijn van Paulus om 
‘zonde’ als zondemacht of zondige natuur.
En hoe zit het met zondige structuren en met 
de vrijheid of onvrijheid van de wil? Ook hier 
maakt WJO vanuit de filosofie hele verhelde-
rende onderscheidingen.
Kortom, een boek met veel informatie dat je 
op veel terreinen aan het denken zet en aan-
scherpt. Van harte aanbevolen. 

Drs. Gijs van den Brink

Willem J. Ouweneel, De Schepping van God. Ontwerp van 

een scheppings-, mens- en zondeleer. Medema, Vaassen, 

2008. 303 pgs. Prijs e 34,95.

De schepping van God
Als derde deel in de Evangelisch-Dogmatische 
reeks waaraan Willem Ouweneel werkt, 
verscheen, na de ‘Geest van God’ en de 
‘Christus van God’, ook de ‘Schepping van 
God’. De volgorde zal eerder met de interesse 
van de schrijver te maken hebben dan dat we 
hier een theologische reden achter moeten 
zoeken. Zoals de vorige delen is ook dit deel 
doorgaans een goed leesbaar boek met veel 
tekstverwijzingen, veel informatie en een 
minimale discussie met andere dogmatici. Dit 
kan ik trouwens wel waarderen, want zo blijft 
de auteur dicht bij de bijbeltekst en verliest 
zich niet in oeverloze discussies.

Meer over zonde dan schepping
De hoofdtitel van het boek ‘Schepping van God’ 
zet je enigszins op het verkeerde been, want 
slechts 50 van 303 pagina’s gaan over de schep-
ping. Het overgrote deel van het boek gaat over 
de thema’s uit de ondertitel, antropologie en 
zondeleer. Zo mis ik bij de bespreking van de 
scheppingsleer tot mijn verbazing een doorden-
ken van het onderscheid tussen de scheppings-
leer en de leer van het evolutionisme, die in 
onze dagen zo wijd verspreid is. Wie in Neder-
land zou dit beter hebben kunnen bespreken 
dan WJO? Dat vind ik jammer, hier heeft hij 
mijns inziens een kans laten liggen. Wat opvalt 

is dat aandacht wordt 
besteed aan de schep-
ping van geesten, en-
gelen, sterrenengelen, 
volksengelen en we-
reldgeesten. Ook veel 
aandacht voor wat we 
bijvoorbeeld moeten 
verstaan onder ziel 
en geest. WJO wijst 
zowel dichotomie 
(mens bestaat uit 
twee componen-
ten) als trichoto-

Boekbespreking
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De onrechtvaardige 
rentmeester - Door Marco Rotman -

Tekst en context

Een van Jezus’ gelijkenissen is die van de 
onrechtvaardige rentmeester (Luc.16:1-9). 
Een rijke landheer heeft een rentmeester in 
dienst over wie klachten zijn binnengeko-
men. Daarom maant de heer hem de boeken 
op orde te brengen, wat feitelijk neerkomt op 
ontslag.

De rentmeester acht zichzelf echter niet in staat 
handwerk te verrichten en schaamt zich ervoor 
zijn hand op te houden. Daarom laat hij in het 
geheim de debiteuren van zijn heer een voor 
een bij zich komen en verlaagt hij het bedrag 
van hun schuld. Als de heer dit verneemt, prijst 
hij de rentmeester om zijn schranderheid.
Wie deze gelijkenis wil uitleggen, komt on-
herroepelijk voor de vraag te staan wat de 
rentmeester nu eigenlijk doet wanneer hij de 
schulden verlaagt. Bedriegt hij hier feitelijk niet 
zijn heer? Op het eerste gezicht is dit inderdaad 
het geval: door een deel van de schuld kwijt 
te schelden, koopt de rentmeester goodwill 
voor zichzelf van het geld van zijn heer. Maar 
waarom prijst de heer prijst de rentmeester dan 
juist (vs.8)? Die vraag wordt nog prangender, 
wanneer we zien dat Jezus de rentmeester ten 
voorbeeld houdt voor zijn discipelen (vs.9). De 
Heiland zet zijn leerlingen toch niet aan tot 
fraude?

Door te kijken naar de toenmalige sociale 
context krijgen we echter meer inzicht in 

wat er in de gelijkenis nu eigenlijk gebeurt. In 
de wereld van toen waren rijke grootgrondbe-

zitters, zoals de heer in de gelijkenis, 
geen onbekend fenomeen. Zijn debiteuren wa-
ren waarschijnlijk eenvoudige boeren die grond 
van hem pachtten en een deel van de opbrengst 
(in graan of olie) aan de heer moesten afdragen, 
of handelaren die de producten van de heer 
verkochten en de opbrengst daarvan moesten 
afdragen. De rentmeester neemt de zakelijke 
belangen van zijn heer waar en vertegenwoor-
digt zo zijn heer ten opzichte van de betreffende 
boeren en handelaren. De rentmeester geniet 
grote vrijheden, maar bekleedt tegelijkertijd een 
onzekere positie: als de heer om wat voor reden 
dan ook ontevreden is over het handelen van de 
rentmeester, kan hij hem per direct ontslaan en 
iemand anders in zijn plaats aannemen. En dat 
is precies wat hier dreigt te gebeuren.
De vrijheden van de rentmeester hielden ook in 
dat hij naar eigen inzicht rente kon vragen over 
de uitstaande schulden. Weliswaar verbood 
de Thora het vragen van rente aan volksgeno-
ten (Lev.25:36-37; Deut.23:20), maar Flavius 
Josephus wekt de suggestie dat deze regel in 
de tijd van het Nieuwe Testament alleen met 
betrekking tot de eerste levensbehoeften werd 
toegepast (Joodse Oudheden IV, 266-270). In 
de Oudheid lagen rentepercentages vrij hoog. 
Woekerrentes tot zelfs 50% waren geen uitzon-
dering.

Vermoedelijk draait het in deze gelijkenis 
specifiek om dergelijke hoge woekerren-

tes (vs.6-7 suggereert 50% op olie en 25% op 
graan). Het feit dat de heer ontstemd is over 

de klachten die hem bereiken, geeft aan dat 
de woekerrentes niet op initiatief van de heer, 
maar op dat van zijn rentmeester zijn ingesteld. 
Of hij die ook in eigen zak wilde steken, zoals 
soms wordt verondersteld, of dat de rente de 
heer zou toekomen, wat in de sociale context 
aannemelijker is, staat niet vast. Maar in beide 
gevallen plaatst hij door het berekenen van 
dergelijke hoge rentes zijn heer in een negatief 
daglicht. In de maatschappij van het oude Na-
bije Oosten, waarin eer en schaamte bepalende 
waarden zijn, is dit een ernstige zaak en ook als 
de rente aan de heer zou toevallen, verklaart dit 
waarom deze zo ontstemd: zijn positie binnen 
de gemeenschap staat op het spel!

De rentmeester vreest het ontslag: hij voelt 
zich te zwak om te werken en te goed om 

te bedelen (vs.3). Maar hij ziet een oplossing: 
hij ontbiedt de debiteuren, die nog niet op de 
hoogte zullen zijn van zijn naderend ontslag, 
en scheldt hen de woekerrente kwijt. Zo ont-
neemt hij de grond aan de bezwaren die tegen 
hem zijn ingebracht en kweekt hij goodwill 
bij de debiteuren, mocht hij inderdaad ontsla-
gen worden (vs.4). De nieuwe situatie creëert 
echter ook een patstelling: wanneer de heer de 
indruk laat bestaan dat de rentmeester namens 
hem handelde, dan staat de heer binnen de 
gemeenschap bekend om zijn barmhartigheid. 
Daarvoor moet hij de rentmeester echter wel in 
dienst houden. Ontslaat de heer de rentmees-
ter, dan bevestigt hij zelf de negatieve reputatie 
die de rentmeester hem (ten onrechte) had 
bezorgd. Zo opgevat kan de handelwijze van 
de rentmeester zelfs worden opgevat als een 
verkapte sollicitatie naar zijn eigen baan (de 
ultieme uitweg uit het dilemma van vers 3).

Hoewel hiermee ongetwijfeld het laatste 
woord over deze gelijkenis nog niet ge-

sproken is, zal de uitleg ervan zich langs deze 
lijnen moeten bewegen. Deze uitleg past bij de 

sociale context van Jezus’ dagen en verklaart 
bovendien waarom de heer - zij het wellicht 
met een enigszins wrang lachje - moet erken-
nen hoe slim de onrechtvaardige rentmeester te 
werk is gegaan (vs.8).

Bij deze uitleg valt ook de goedkeuring die 
Jezus aan de handelwijze van de rentmees-

ter geeft te begrijpen. De oneerlijkheid die 
de rentmeester kenmerkt, is niet in de eerste 
plaats verbonden met het verminderen van de 
schuld, maar met de hoge woekerrentes, die 
onrechtvaardig zijn tegenover de schuldenaren 
en ingaat tegen de wet van God. De rentmees-
ter laat echter alsnog de geldzucht varen nu hij 
beseft dat de weelde waarin hij (bij zijn heer) 
leeft slechts tijdelijk is. Dat is precies de keuze 
die Jezus zijn leerlingen voorhoudt: wanneer je 
geld en goed wordt toevertrouwd, handel dan 
niet uit geldzucht, maar maak er vrienden mee, 
wat hier (mede blijkens de tweede helft van het 
hoofdstuk) doelt op het geven aan de armen. 
Dan zul je worden opgenomen in Gods eeu-
wige rijk op het moment dat (bij je dood) geld 
en goed je ontvalt. De gelijkenis roept op God 
te dienen en niet de Mammon (vs.13), om niet 
op geld en bezit gericht te zijn, maar om, in het 
perspectief van de eeuwigheid, goed te doen en 
vrijgevig te zijn. Dat is een boodschap die, zeker 
in onze tijd van kredietcrisis, ook vandaag de 
dag nog niets aan actualiteit heeft ingeboet.

Aanbevolen literatuur

Stephen I. Wright, Tales Jesus Told. An Introduction to the 

Narrative Parables of Jesus (Carlisle: Paternoster, 2002) 

67-74.
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Job1:6-9

Dit is een voorpublicatie uit deel 6 van de serie Studiebijbel Oude Testament. 
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de HERE
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1571 + 7854
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ook de satan

935
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wayyAbÙ'
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val-yhwh

voor de HERE

3320

bEFc¬y¸tih¸l
l¸hityaccEb

om zich te stellen

430

£yih»lÈ'Ah
hA'ÈlOhÓm

God
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y≈n¸–b
B¸nÍ

de zonen van

935

˚'Ob√Cy¬w
wayyAbO'˚
en kwamen

3117

£ÙCyah
hayyÙm

de dag

1961

yihÃy¬w
way¸hÓ
En was

6 6 SV Er was nu een dag, toen de
kinderen Gods kwamen, om zich
voor de HEERE te stellen, dat de sa-
tan ook in het midden van hen
kwam. || NBG Op zekere dag nu
kwamen de zonen ... en onder hen
kwam ook || WV Op de dag dat de
hemelingen gewoonlijk hun op-
wachting maken bij de HEER, kwam
... met hen mee. || GNB de leden van
het hemelse hof || NBV de hemelbe-
woners ... ook Satan bevond zich
onder hen.

7 SV Toen zeide de HEERE tot de
satan: Van waar komt gij? En de sa-
tan antwoordde de HEERE, en zei-
de: Van om te trekken op de aarde,
en van die te doorwandelen. || NBG
Van een zwerftocht over de aarde,
die ik doorkruist heb. || WV ‘Waar
bent u overal geweest?’ ‘Ik heb
rondgezworven over || NBV ‘Waar
kom je vandaan?’ ... rondgezworven
en rondgedoold op aarde.’

8 SV En de HEERE zeide tot de sa-
tan: Hebt gij ook acht geslagen op
Mijn knecht Job? Want niemand is
op de aarde gelijk hij, een man op-
recht en vroom, godvrezende en
wijkende van het kwaad. || WV
‘Wel,’ ... ‘hebt u ook gelet op Job,
mijn dienaar? Op aarde is er geen
tweede zoals hij; onberispelijk,
rechtschapen, ... en houdt zich ver
van het kwaad.’ || GNB gelet op ...
eerlijk en oprecht, heeft ontzag voor
mij en gaat het kwaad uit de weg.’ ||

NBV Zoals hij is er niemand op aar-
de: hij is ... onberispelijk, hij ...
mijdt het kwaad.’

9 SV Toen antwoordde de satan de
HEERE, en zeide: Is het om niet,
dat Job God vreest? || WV ‘Hij vreest
God niet voor niets! || GNB heeft hij
ontzag voor u. || NBV ‘Zou Job wer-
kelijk zonder reden zoveel ontzag
voor God hebben?

Job 1:6-9 340 341 Job 1

18De B¸nÍ hA'ÈlOhÓm ‘de zonen van God’ zijn in het OT
steeds hemelse wezens. Zie uitleg Gen.6:1-4 en Excurs
7, ‘Zonen van God’.

19Vanwege het feit dat Job geen Israëliet was, is het
opmerkelijk dat de naam JHWH gebruikt wordt. Of Job
deze naam gekend heeft, is niet duidelijk. In het huidi-
ge boek Job, zoals dat functioneert binnen Israël, is
duidelijk dat de God van Job dezelfde is als JHWH. Vgl.
uitleg Ex.3:14 en 6:1-2. Voor de godskennis buiten
Israël, zie SBOT 1, Excurs 6, ‘Godsdienstgeschiedenis’.

20Deze vergadering wordt omschreven als ‘de vergadering
der goden’ (Ps.82:1), de vergadering van de heiligen
(Ps.89:6) of ‘de raad van de heiligen’ (Ps.89:7). Een
soortgelijke beschrijving van een hemelse raad of
hemels overleg staat in 1Kon.22:19-22. Vgl. Excurs 7,
‘Zonen van God’, par. 3.

21Volgens de middeleeuwse Joodse uitlegger Rashi moet
l¸hityaccEb ‘om zich op te stellen’ worden opgevat als
‘staan tegenover God, teneinde met Hem te twisten’.
De betekenis van het werkwoord is echter dat men
staat in de aanwezigheid van God, zoals hovelingen
tegenover een monarch’ (zie Zach.6:5; Job 2:1).

22In bijbelkritische kring wordt er wel op gewezen dat de
satan hier een minder belangrijk wezen is, dat optreedt
als aanklager aan het goddelijke hof. Hiertoe beroept
men zich op het feit dat hier niet de eigennaam ‘Satan’
(vgl. 1Kr.21:1), maar de functienaam ‘de satan’ wordt
gebruikt en dat het woord daarom weergegeven moet
worden met ‘de aanklager’. Dat het een wezen is met
kwade bedoelingen komt echter in vs.11 en 2:5 naar
voren. De gedachte dat er in latere tijd een soort
dualisme tussen God en de satan ontstond, valt onvol-
doende te onderbouwen. Zowel in late oudtestamenti-
sche teksten als in nieuwtestamentische teksten blijft
God de soeverein. Zie ook Excurs 7, ‘Zonen van God’,
par. 4.

23Vgl. soortgelijke vragen in Gen.3:9-13 en 4:10.
24Volgens sommige uitleggers duidt miHH˚X ‘van het

rondtrekken’ op het rondtrekken als spion, waardoor
de tekst zou suggereren dat de satan met het oog op die
taak is aangesteld. Het woord kan echter ook duiden
op het rondzwerven zonder doel (vgl. Jer.49:3).

De eerste ontmoeting in de hemel
(1:6-12)

Nadat de vroomheid en welvaart van Job zijn be-
schreven, wordt de aandacht verplaatst naar de
hemel (vs.6). De tekst vermeldt ook een tijdsbe-
paling: de dag dat de zonen van God, d.w.z. de
hemelse verantwoordelijken,18 zich voor de
HERE19 opstellen. We zullen hier moeten den-
ken aan een vergadering in de hemel zoals we die
ook elders aantreffen20 Vanzelfsprekend staat de
HERE hier centraal, en Hij resideert in de hemel-
se troonzaal als koning. Temidden van deze he-
melse personen is ook de satan. Het kan verba-
zing wekken dat de belangrijkste tegenstander
van de HERE hier temidden van de zonen van
God verschijnt.21 Dit is echter in overeenstem-
ming met het bijbelse getuigenis dat God soeve-
rein heer is en dat ook de satan niets kan doen

buiten zijn toelating. De satan is uit op de val
van de gelovigen (vgl. vs.11), maar is blijkbaar in
deze episode nog niet uit de hemel verbannen.22

De HERE richt het woord tot de satan en vraagt
hem vanwaar hij is gekomen (vs.7). God vraagt
dit niet omdat Hij het niet weet, maar Hij roept
zo de satan ter verantwoording.23 Deze ant-
woordt dat hij de aarde heeft doorkruist.24 Hier-
op vraagt de HERE of de satan ook acht heeft ge-
slagen op zijn knecht Job (vs.8). Over hem
merkt God op dat hij onberispelijk, rechtscha-
pen en godvrezend is en wijkend van het kwaad
(vgl. vs.1). In deze woorden van de HERE horen
we een ondertoon van blijdschap, omdat er ie-
mand op aarde is die niet bezwijkt voor de zon-
de en die vroom en rechtvaardig blijft. Op Gods
vraag inzake Jobs rechtvaardigheid stelt de satan
echter de wedervraag of Job God zonder oorzaak
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Job1:10-12

3068

:h√whÃy
yhwh:

de HERE

6440

y≈n¸Kp
P¸nÍ

het aangezicht van

5973

£ivEm
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7854
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3318
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wayyEcE'
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3027
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413
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naar hem

7535
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alleen
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ßÂd√y¸–b
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(is) in jouw hand

3605 + 834 + 8705
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2009
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559
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1288

:ek�rAbÃy
y¸bAr·keKKA:

hij u zal vervloeken

5921 + 6440

ßy∆nAKp-lav
val-PAnÍkA

voor uw aangezicht

518 + 3808

'◊l-£i'
'im-lO'
of niet

3605 + 834 + 8705
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B¸kol-'·Her-lÙ

alles wat hij heeft

5060

v¬gÃw
w¸gav
en tref

3027

ßËd√y
yAd¸kA

uw hand

7971 + 4994

'√n-xal¸H
H¸lax-nA'

strek toch uit

199

£Al˚'Ãw
w¸'˚lAm

Maar daartegenover

11

10 SV Hebt Gij niet een omtuining
gemaakt voor hem, en voor zijn
huis, en voor al wat hij heeft rond-
om? Het werk zijner handen hebt
Gij gezegend, en zijn vee is in me-
nigte uitgebroken in het land. ||

NBG Hebt Gij zelf niet hem en zijn
huis en al wat hij bezit aan alle kan-
ten beschut? ... en zijn bezit is zeer
toegenomen in het land. || WV zijn
familie ... omgeven en beschermd,
U zegent alles wat hij onderneemt,
en in het land grijpt zijn bezit steeds
verder om zich heen. || GNB in be-
scherming genomen. ... zodat zijn
bezit zich steeds meer uitbreidt. ||

NBV en alles wat hem toebehoort.

11 SV Maar toch, strek nu Uw
hand uit, en tast aan alles, wat hij
heeft; zo hij U niet in Uw aange-
zicht zal zegenen? || NBG Strek daar-
entegen uw hand uit en tast alles aan
wat hij bezit – of hij U dan niet
openlijk zal vaarwel zeggen! || WV
Maar pak hem eens aan, tref hem in
alles wat hij heeft: wedden dat hij U
vervloekt in uw gezicht.’ || GNB ver-
nietig eens alles wat hij heeft: hij zal
u openlijk vervloeken.’ || NBV Maar
als u ... aantast wat hem toebehoort,
zal hij u ongetwijfeld

12 SV En de HEERE zeide tot de
satan: Zie, al wat hij heeft, zij in uw
hand; strek alleen aan hem uw hand
niet uit. En de satan ging uit van het
aangezicht des HEEREN. || NBG zij
in uw macht; || WV alleen van hem-
zelf moet u afblijven.’ En de satan
verliet de vergadering. || NBV
‘Goed, met alles wat van hem is mag
je doen wat je wilt, maar raak Job
zelf niet aan.’ Hierop vertrok Satan.

Job 1:10-12 342

776

:¶ÂrA'A–b
BA'Arec:

in het land
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alles wat hij heeft

1157
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1157 + 1004
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1157
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achter hem
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AGt¸kaW
WakTA
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3808 + 859

AGta'-'◊l·h
h·lO'-'aTTA

Niet U

10

343 Job 1

25WakTA ‘u hebt omheind’ (vgl. Hos.2:8[V5] duidt op het
beschutten van Job. Dit betekent niet dat de levenser-
varing van Job te beperkt was.

26NBV beschouwt het laatste zinsdeel als een causale bij-
zin bij het voorgaande. Dit verband is mogelijk, maar
niet noodzakelijk. De andere vertalingen en vrijwel alle
commentaren vatten de twee zinsdelen als onafhanke-
lijke zinsdelen op.

27Dit vers laat voor y¸bAr·keKKA ‘hij zal u zegenen’ geen
andere vertaling toe dan ‘hij zal u vervloeken. Zie uit-
leg vs.5.

dient en eert (vs.9). De satan ziet wel redenen
waarom Job trouw blijft aan de HERE (vs.10).
God heeft hem, zijn familie en bezit immers aan
alle kanten beschut en beschermd.25 Ook heeft
Hij het werk van zijn handen aan alle kanten ge-
zegend en zijn bezit in het land breidt steeds ver-
der uit.26 Satan geeft hiermee aan dat Job God
vreest, omdat die hem op zoveel manieren ze-
gent. Hij suggereert daarmee ook dat de toewij-
ding zal verdwijnen wanneer de HERE niet meer
zegent. 
In het verlengde daarvan komt de satan met een
voorstel: Laat God zijn hand uitstrekken en Job
treffen in al zijn bezit (vs.11). Op uitdagende
wijze vraagt hij of Job God dan niet in zijn ge-
zicht zal vervloeken.27 De satan verwacht dat Job
dit zal doen, omdat diens geloof alles te maken
moet hebben met eigen gewin. De HERE geeft
de satan na deze aantijging toestemming om Job
te treffen in alles wat hij bezit (vs.12). Er bestaat
echter een voorbehoud: naar Job zelf mag de sa-
tan zijn hand niet uitstrekken. Gezien de verzen
die volgen, houdt dit in dat Job niet mag worden
gedood en niet ziek mag worden gemaakt.

De macht van het kwaad
Dit hoofdstuk gaat in op een probleem waarmee
gelovigen van alle tijden en plaatsen te maken
hebben: de vraag waarom God het kwade en het
lijden toelaat, terwijl Hij rechtvaardig en liefde-
vol is. In het vervolg van het boek Job komen
veel aspecten van dit probleem naar voren. Naar
aanleiding van dit eerste hoofdstuk komt de
vraag op waarom God een strijd tussen Hem en
de satan over het hoofd van Job uit laat vechten.
Een gemakkelijk antwoord op deze vraag is er
niet. Blijkbaar wil God de aantijging van de sa-
tan niet onweersproken laten. Tevens is het voor
Hem van belang dat mensen Hem vrijwillig lief-
hebben en dienen. Dat blijkt al in Gen.2, waar
Adam en Eva een keuzemogelijkheid krijgen.
Dat blijkt ook in de evangeliën waar Jezus men-
sen nodigt om Hem te volgen, maar hen niet
dwingt (bijv. Mat.11:28-30). In de laatste ver-
zen van dit hoofdstuk belijdt Job dat God soeve-
rein is en daarom deze zaken mag doen. Deze er-
kentenis komt overigens in het verloop van Jobs
lijdensweg wel degelijk onder zware druk te
staan. 

Dit is een voorpublicatie uit deel 6 van de serie Studiebijbel Oude Testament. 

Bezoek voor meer informatie de website www.studiebijbel.nl
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Archeologische actualiteiten
Studiebijbel voor scholen en opleidingen
Sinds januari is de Studiebijbel applicatie ook Online te 

raadplegen. Dit betekent dat het programma nu ook 

beschikbaar is voor scholen, opleidingen en andere collec-

tieven die via hun servers dit programma ter beschikking 

willen stellen. Het is een forse vooruitgang in de digitale 

ontwikkeling van de producten van het CVB. Deze appli-

catie draait al op twee hogescholen, de Marnix academie 

in Utrecht en de CHE in Ede.

Voor informatie over prijzen en abonnementen kunt u 

terecht bij Arjan de Heer (adeheer@studiebijbel.nl) 

Grafmonumenten van Herodes’ familie
Bij Herodion, het paleiscomplex van Herodes de Grote, 

zo’n 12 km onder Jeruzalem, heeft de Israëlische archeo-

loog Ehud Netzer grafmonumenten gevonden van (vol-

gens hem) een van Herodes’ vrouwen (nl. de Samaritaan-

se Malthace) en een schoondochter van Herodes, zo werd 

onlangs bekend. In 2007 ontdekte Netzer bij Herodion na 

een jarenlange zoektocht al het graf van Herodes zelf, die 

in het Nieuwe Testament wordt genoemd als de Herodes 

van de kindermoord. Andere recent opgegraven delen van 

het paleiscomplex, dat tot de grootste uit de Romeinse 

oudheid behoort, getuigen van de grote luxe waarin 

de Herodiaanse familie leefde en die in schril contrast 

staat met de armoede van veel Joden uit de tijd van het 

Nieuwe Testament.

http://www.reuters.com/article/scienceNews/idUSTRE-

4AI7S920081119

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2008-11/thuo-

nhu111908.php

Oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden
Israëlische archeologen hebben bij opgravingen ten 

zuidwesten van Jeruzalem waarschijnlijk de oudste 

Hebreeuwse tekst ooit gevonden. De vondst werpt nieuw 

licht op de Bijbelse gegevens over het rijk van koning 

David. De vijf regels staan met zwarte inkt op een pot-

scherf die werd gevonden bij de resten van de versterkte 

stad Khirbet Qeiyafa, in de buurt van de plek waar David 

Goliath versloeg.

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/arti-

cle-1081850/Proof-David-slew-Goliath-Israeli-archaeolo-

gists-unearth-oldest-Hebrew-text.html

http://www.refdag.nl/artikel/1370595/Oudste+Hebreeuw

se+tekst+ooit+gevonden.html

Plaatsen in Israël
Met het programma GoogleEarth, dat u gratis kunt 

downloaden 

(http://pack.google.com/intl/en/pack_installer.html?), 

kunt u inzoomen op alle plaatsen ter wereld. De afbeel-

dingen zijn soms gedetailleerd genoeg om huizen en 

auto’s te onderscheiden. De volgende sites op het gebied 

van de bijbelwetenschap maken gebruik van satelliet-

foto’s en voorzien ze ook van namen.

NExT Bible (www.bible.org met de zgn. NET-bijbel) heeft 

twaalf 3D-achtige satellietopnamen met verwijzingen 

naar 250 bijbelplaatsen (http://net.bible.org/map.php). 

Via een alfabetische lijst kunt u door op de naam te 

klikken bij de kaart komen (http://net.bible.org/map.

php?index=place). De nummering geeft aan in welk deel 

van de kaart de plaats ligt (hetzelfde systeem als in onze 

atlassen en wegenkaarten).

Bible Geocoding (http://www.openbible.info/geo). Dit 

zijn GoogleMap-links en bewerkte satellietfoto’s van alle 

plaatsen die in de Bijbel genoemd worden (voor zover de 

ligging bekend is). U kunt hier elk bijbelboek en vervol-

gens elk hoofdstuk met plaatsnamen aanklikken. Acht-

honderd plaatsnamen zijn verbonden met tienduizend 

foto’s. Op BiblePlaces.com vind u ook een keur aan foto’s 

en beschrijvingen van plaatsen in Israël, Jordanië, Egypte, 

Turkije en Griekenland met nadruk op bijbelse archeolo-

gie en geschiedenis.

http://www.bibleplaces.com/index.htm

Hoe zag een Jood eruit?
Enkele jaren geleden presenteerde het Rijksmuseum 

van Oudheden in Leiden een gezichtsreconstructie van 

Sensaos, een 16-jarig Egyptisch meisje, dat overleed 

in 109 n.Chr. en van wie de mummi bij opgravingen is 

teruggevonden (http://www.rmo.nl/sensaos/sensaos.

html). Onlangs heeft professor Eugene Kobyliansky van de 

Universiteit van Tel Aviv iets dergelijks gedaan voor een 

Joodse man en vrouw van ongeveer 2000 jaar geleden. 

Zie http://www.israel21c.org/bin/en.jsp?enDispWho=Arti

cles^l2419&enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDisp

What=object&enVersion=0&enZone=Culture

(afbeeldingen op http://www.flickr.com/pho-

tos/25451173@N08/3146201467/ en http://www.flickr.

com/photos/25451173@N08/3146201441/)

Het Zoeklicht is profetisch
Het Zoeklicht is actueel
Het Zoeklicht is opbouwend
Het Zoeklicht is Bijbels

Het Zoeklicht is voor u

Ja, ik neem een abonnement op Het Zoeklicht 
en ontvang  het boek ‘Twaalf buitengewone vrouwen’* 

 5 gratis nummers van Het Zoeklicht*

* uw keuze aankruisen 

Mijn gegevens zijn:

naam

straat

postcode/plaats

telefoon

e-mail

U kunt deze bon opsturen naar Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 
3940 VB Doorn. U kunt ook bellen met ons kantoor 0343-413300.                     www.zoeklicht.nl

St
ud

ie
bi

jb
el

M
ag

az
in

e 
20

09
-0

2

Wordt nu abonnee op Het Zoeklicht en ontvang 
het boek ‘Twaalf buitengewone vrouwen’ óf 
5 nummers gratis (het jaarabonnement kost u het 
eerste jaar dan slechts € 27,27)

U leest erover in Het Zoeklicht! 
een veertiendaags magazine met een  profetische bediening.

gratis bij een 

abonnement op 

Het Zoeklicht

Een diepgaande studie over de levens van twaalf  vrouwen, 
geschreven door een geweldige bijbelkenner! Motiverend, 

stimulerend en buitengewoon verrijkend! MacArthur 
schreef eerder het boek Twaalf gewone mannen. 

232 pag. paperback t.w.v. € 15,95
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Nadat het lam op de troon de verzegelde 
boekrol aanneemt, zingen deze oudsten en 
dieren daarna op hun beurt eerst samen voor. 
Dit wordt door miljoenen engelen luidkeels 
beantwoord met een ‘nieuw gezang’ (12b).  En 
dan galmen levenden en doden in de hemel en 
op aarde mee. Zo zwelt er een steeds krach-
tiger lied aan, over het lam dat de zegels mag 
verbreken, tot het de hemel en de aarde vervult. 
Een ‘nieuw gezang’ is een typisch Psalmelement 
(Ps.33:3; 40:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1). Deze 
beurtzang is uniek omdat het speelt tussen de 
hemel en de aarde. De schrijver brengt beide 
bijeen in een één samenzang. 

 Beurtzang, 7:10b,12

ontelbare 
menigte

‘De verlossing komt van onze God, 
die op de troon gezeten is, en van 
het Lam!’ (eigen vertaling)

oudsten, 
dieren en 
engelen

‘Amen, de lof en de heerlijkheid, en 
de wijsheid en de dankzegging, en 
de eer en de macht en de sterkte zij 
onze God tot in alle eeuwigheden! 
Amen.’

De volgende antifoon begint met een ontelbare 
menigte en wordt beantwoord door de oudsten, 
dieren en engelen. Vers 12 is een mogelijke  
toespeling op Ps.118:25, waarvan in de Misjna 
(Joods onderwijs, plm. 200 n.Chr.) staat dat 
Joden het zingen op het Loofhuttenfeest 
(Sukkah 4:5).  
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in heel wat brieven (bijv. Rom.11:33-
36; 2Kor.1:3-4; Ef.5:13; 1Tim.1:17; 1Pet.1:3-5; 
Col.1:12-14). Hymnen in Openbaring komen 
vooral voor in het centrale gedeelte, de hoofd-
stukken 4-19 die de visioenen van de hemelse 
troonzaal weergeven. Een mogelijke reden 
waarom het beperkt lijkt tot Op.4-19, wordt 
gegeven onder het kopje ‘Romeinse hymnen’.
Geen van de hymnen in Openbaring is mak-
kelijk te herleiden tot eerder bestaande liede-
ren, noch uit Joodse, noch uit vroegchristelijke 
tradities. Het is vrijwel zeker dat de schrijver 
ze zelf heeft geschreven, gebruikmakend van 
eerder bestaande muzikale patronen, zoals de 
uitroep ‘halleluja’ uit de Psalmen, het traditi-
oneel Joodse gebedswoord ‘amen’, de uitroep 
‘heilig, heilig, heilig’ uit Jesaja 6:3, formules 
waarmee God van oudsher verheerlijkt is 
(5:13; 7:10,12; 19:1), en andere uitroepen (4:11; 
5:9,12). De tijdsfactor is van belang in elk van de 
liederen. Een lied kan gaan over daden die God 
al verwezenlijkt heeft (16:5-7; 19:1-2), daden 
waar God op dat moment mee bezig is (11:15-
18; 12:10-12), en daden die Hij nog zal stellen 
(15:3-4; 19:5-8).

Antifonie of beurtzang
Het boek Openbaring kent naast de hymnen uit 
12:10b-12; 15:3b-4; en 19:6b-8 ook een aantal 
antifonen, dat zijn liederen die op beurtzang 
zijn gebaseerd, met vraag en antwoord. We 
geven een overzicht waarbij de bijbeltekst soms 
wat wordt ingekort.

Achtergrond artikel

- Door Hans van Nes -

Omdat veel kerken en gemeenten graag 
aandacht geven aan kwaliteitvolle muziek 
en liederen, zou het mooi zijn als er ook 
muzikale perspectieven te vinden waren 
in de Bijbel. Helaas is zo’n perspectief niet 
eenvoudig te bieden. Wij zingen al eeuwen-
lang Psalmen die op rijm zijn gezet, omdat 
ze binnen de Bijbel duidelijk als lied zijn 
geschreven. Maar daarbuiten is muzikaliteit 
niet de meest voor de handliggende benade-
ring van de Bijbel. 

Ook de dynamische muzikaliteit en hymnen 
uit het boek Openbaring worden gebruikt 
in liederen (bijv. Op.4:8; 7:10). De meeste 
woorden van engelen of oudsten worden door 
veel exegeten beschouwd als hymnische tekst, 
tenzij het bijvoorbeeld om een bevel gaat 
(bijv.16:1). 
Het woord ‘hymne’ komt uit het Grieks waarin 
het aanvankelijk duidde op een ode aan een 
godheid of een held. Klassieke Griekse hym-
nen zijn herkenbaar aan hun rijm en metrum. 
Maar de vroegchristelijke hymnen, al zijn ze in 
het Grieks geschreven, zijn veeleer Semitisch 
van aard: ze hebben weinig rijm en nauwelijks 
metrum of cadans (behalve de ritmische rijm 
van het lied in Ef.5:14). Misschien zijn liede-
ren daarom minder herkenbaar, behalve voor 
wie vertrouwd is met de Hebreeuwse poëzie, 
zoals parallellisme, het typische patroon van 
tweeledige dichtverzen dat we kennen uit 
de Psalmen. Dat liederen een belangrijke rol 
spelen in het Nieuwe Testament, is duidelijk 
(1Kor.14:26; Ef.5:19; Kol.3:16; Jak.5:13). Vaak 
zien we dat daar een korte hymne ingelast 
wordt, als onderdeel van het geheel. Zo door-
weeft Lucas de komst van Jezus met liederen 
en muziek (Luc.1:46-55, 68-79; 2:14, 29-32) 
en staan er korte krachtige poëtische teksten 

 Beurtzang, 4:8-11

vier dieren
‘Heilig, heilig, heilig is God, de 
Heer, de Almachtige, die was, die is 
en die komt’ 

24 oudsten
‘U komt alle lof, eer en macht toe, 
Heer, onze God, want u hebt alles 
geschapen: uw wil is de oorsprong 
van alles wat er is’

Het eerste lied in het boek wordt gezongen als 
de hemelse troonzaal wordt geopend in hoofd-
stuk 4. Meestal worden de vierentwintig oud-
sten opgevat als een optelling van twaalf stam-
men en twaalf apostelen, maar hun functie kan 
ook puur muzikaal zijn. Er waren vierentwintig 
divisies van tempelmuzikanten (1Kr.25:1-31; 
35:15; Ezra 2:41; 3:10; Neh.7:44). Flavius Josefus 
vertelt ons dat levietenzangers aan koning 
Aggripa vroegen om wit linnen klederdracht, 
net zoals de 24 oudsten van Openbaring (4:4; 
Oudheden 20.216). 

Drieledige beurtzang, 5:9b–10,12b,13b

oudsten en 
dieren

 ‘Gij zijt waardig de boekrol te 
nemen en haar zegels te openen; 
want Gij zijt geslacht en Gij hebt 
(hen) voor God gekocht met uw 
bloed, uit elke stam en taal en volk 
en natie….’

miljoenen 
engelen

 ‘Het Lam, dat geslacht is, is waar-
dig te ontvangen de macht en 
de rijkdom, en de wijsheid en de 
sterkte, en de eer en de heerlijkheid 
en de lof’

alles en 
iedereen

‘Hem, die op de troon gezeten is, 
en het Lam zij de lof en de eer en 
de heerlijkheid en de kracht tot in 
alle eeuwigheden’

Liturgie en muziek      in Openbaring 
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Achtergrpnd artikel
visioen van Ezechiel 40-48 er een hoofdrol in 
(vergelijk Op.21:13 met Eze.48:31-34; Op.21:14 
met Eze.41:8, Op.21:15-17 met Eze.40:3 en 
Op.21:14 met Eze.41:8). Het boek Kronieken 
vertelt ons iets over de Israëlische tempel-
liturgie (1Kr.15:16-22; 23:1-6, 24-32; 25:1-8). 
Het Oude Testament kent ook het idee dat niet 
alleen mensen, maar ook engelen erediensten 
vieren (Jes.6:3; Ps.103:20; 148:2). Dit is de plaats 
waar liederen aan God werden opgedragen. 
De hoofdinspiratie ligt echter bij apocalypti-
sche tradities waarin voortdurende lofprijs vrij 
frequent is. Pseudepigrafische boeken, zoals 1, 
2 en 3 Henoch, de Apocalyps en het Testament 
van Abraham, en het Testament van Job, laten 
dan ook graag engelen deelnemen aan lofzang.

Een lied uit 1 Henoch 84:2 luidt: 
“Gezegend bent u, o Heer Koning, en groot en 
machtig in uw majesteit, Heer van de hele schep-
ping van de hemel, Koning der Koningen en God 
van de hele wereld. En uw Koninklijke macht en 
uw heerschappij en majesteiten duren voor eeu-
wig en eeuwig en uw macht voor alle generaties.” 

In tegenstelling tot Op.4:11, dat erg lijkt op dit 
lied, volgt in 1 Henoch een smeekbede. Maar 
meestal worden liederen toch mensen in de 
mond gelegd. Nergens is de engelenlyriek zo 
expliciet neergeschreven als in Openbaring. 

Romeinse hymnen
Waarom wordt er zo weinig gezongen bij het 
opstellen van de brieven (Op.1-3) en vanaf 
hoofdstuk 20? Dit kan o.a. te maken hebben 
met een andere bron van inspiratie, namelijk 
de Romeinse hofceremonies. Van klassieke 
geschiedschrijvers als Dio Cassius, Tacitus en 
Suetonius weten we dat men in Rome hymnen 
zong voor de keizer en hem lof toeriep onder 
handengeklap, zoals de Grieken eerder al deden 
voor hun koningen. Ovidius, Statius en Martia-
lis onthullen enkele eigenschappen waarmee de 
keizer getypeerd werd in deze hofliederen, en 
we kennen ze goed vanuit Openbaring: ‘heilig’ 
(vgl. Op.6:10; 15:4; 16:5), ‘glorie’ (vgl. Op.4:11; 
5:12; 7:12 etc), ‘redder’ (vgl. Op.13:10; 19:1), 
‘machtig’ (vgl. Op.12:10), ‘waardig om macht 
te ontvangen’ (vgl. Op.5:12), ‘rechtvaardig van 

Drieledige en dubbele finale, 19:1-8

menigte in 
de hemel

‘Halleluja! Het heil en de heerli-
jkheid en de macht zijn van onze 
God, want waarachtig en recht-
vaardig zijn zijn oordelen, want Hij 
heeft de grote hoer geoordeeld, die 
de aarde met haar hoererij verdierf, 
en Hij heeft het bloed zijner knech-
ten van haar hand geëist.’

‘Halleluja! En haar rook stijgt op 
tot in alle eeuwigheden.’

dieren en 
oudsten
en troon

Dieren en oudsten: ‘Amen, Hal-
leluja!’

Troonstem: ‘Looft onze God, al 
zijn knechten, die Hem vreest, gij 
kleinen en gij groten.’

menigte in 
de hemel

‘Halleluja! Want de Here, onze God, 
de Almachtige, heeft het koningsc-
hap aanvaard...’

De laatste antifoon is de meest krachtige en 
de langste (vs.19:1-8). Hij speelt zich af tus-
sen een grote menigte in de hemel enerzijds 
en de dieren en oudsten anderzijds. Er wordt 
eerst tweemaal ingezet door de menigte, en 
tweemaal geantwoord, eenmaal door de dieren 
en de oudsten, en dan antwoordt de menigte 
terug. 19:1–8 lijkt wel een finale van de hymnen 
te zijn. Dit kan blijken uit het feit dat diverse 
eerder genoemde hymnische trefwoorden uit 
eerdere hymnen hier terugkomen. Voorbeel-
den zijn ‘glorie’ (19:1; vgl. 4:11), ‘macht’ (19:1; 
vgl. 4:11; 11:17; 12:10), ‘Hij oordeelt’ (19:2; vgl. 
16:5; 18:20), ‘Hij heeft geoordeeld’ (19:2; vgl. 
16:6; 6:10). Wat het ook tot een finale maakt is 
de liturgische nadruk op het woord ‘halleluja’ 
(19:1,3,4,6). Ook bij de laatste Psalmen, en zeker 
bij de laatste, wint dit woord in kracht. 

Oude testament en apocalyptiek 
De inspiratiebronnen voor deze liederen lig-
gen voor een groot stuk bij de Psalmen, zoals 
uit bovenstaand overzicht duidelijk is en bij 
detailstudie nog duidelijker zou worden. Maar 
we moeten hierbij de belangstelling vermelden 
die de schrijver heeft voor de tempel (3:13; 7:15; 
11:1,19; 14:15; 15:5-6). Hoewel er geen tempel 
is in het nieuwe Jeruzalem, speelt het tempel-

Beurtzang, 11:15b,17-18

stemmen
‘De verlossing komt van onze God, 
die op de troon gezeten is, en van 
het Lam!’ (eigen vertaling)

oudsten, 
dieren en 
engelen

‘Wij danken U, Here God, Al-
machtige, die is en die was, dat Gij 
uw grote macht hebt opgenomen 
en het koningschap hebt aanvaard…’ 

Het eerste deel van de vierde antifoon (11:15b) 
is een uitroep die erg veel lijkt op de vorige in 
7:10 en op de volgende in 12:10-12. Het ant-
woord komt van de oudsten en lijkt weer erg op 
de eerste antifoon in 4:8.
De volgende hymnen zijn geen antifoon, name-
lijk 12:10b-12 en een verwerking van het lied 
van Mozes in 15:3b-4.

Beurtzang, 16:5-7

één engel

‘Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die 
waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel 
hebt geveld. Omdat zij het bloed der 
heiligen en der profeten vergoten 
hebben, hebt Gij hun ook bloed te 
drinken gegeven; zij hebben het 
verdiend!’

altaar ‘Ja Heer God, Almachtige, uw oor-
delen zij waarachtig en rechtvaardig’

De vijfde antifoon is uniek omdat er slechts 
één stem inzet en slechts één stem vanaf het 
altaar antwoordt, mogelijk het altaar zelf (vgl. 
9:13-14). Hoofdstuk 18 is eerder profetisch dan 
poëtisch, maar het bevat kenmerken van een 
hymne, zoals parallellisme.

Achtergrond artikel
oordeel’ (vgl. Op.19:1). Het zijn allemaal beken-
de keizerlijke eretitels! Bovendien werd de kei-
zer vergoddelijkt met de titel dominus ‘heer’ en 
deus ‘god’ (vgl. Op.19:6). De hofliederen werden 
vooral in het paleis gezongen, in aanwezigheid 
van de vorst in kwestie. Voor een stuk neemt 
de schrijver deze hoftradities over, want in de 
visioenen die hij krijgt, worden de liederen 
ook in een troonzaal gezongen en de woorden 
lijken wel dezelfde als die van de dienaren uit de 
keizercultus. Maar deze keer gaat het om een 
hemelse troonzaal en de dienaren zijn dienaren 
van God. Dit dienaarschap is liturgisch, maar 
dat maakt het niet tot een exclusieve, mystieke 
groep. Integendeel, dit dienaarschap is toegan-
kelijk voor heel Gods schepping. De engelenwe-
reld, dieren, oudsten, het grote volk, iedereen 
is erbij. Bovendien blijkt dan hoe onmogelijk 
het is dat de bekende eretitels voor een vergod-
delijkte keizer zouden gelden, ze komen alleen 
Christus op de troon toe en God zelf. 

Conclusie
De liederen in Openbaring passen goed in hun Hellenis-

tisch-Joodse context qua inhoud en taalgebruik, met 

dat verschil dat eretitels op God betrekking hebben en 

niet op een vergoddelijkt mens. Psalmen vormen een 

belangrijke inspiratiebron. De liederen lijken structureel 

op de andere liederen van het NT: er wordt parallel-

lisme gebruikt en zo vormen ze een onderdeel van het 

verhaal. Het lijkt wel of elke nieuwe historische wen-

ding die de profeet ziet, gepaard gaat met een loflied. 

Opvallend is het gebruik van beurtzang of antifonie. 

Een antifoon is meer dan een lied, omdat de uitvoering 

van het lied ook in kaart wordt gebracht. Zo wordt het 

verhaal doorspekt met dynamische, muzikale fragmen-

ten waarbij verschillende liturgische partijen op elkaar 

reageren, de oudsten, de dieren, de engelen maar ook 

een mensenzee. Door mensen erbij te betrekken, blijft 

het gebeuren niet steken in de hemel, maar bereikt het 

ook ons: de stem van elk schepsel, van elk mens, levend 

of dood, weerklinkt in de hemel als we meezingen met 

Openbaring. 



Achtergrpnd artikel
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tegenover bidden als reactie op moeitevolle 
omstandigheden (Jac.5:13). 
Vergelijk 88 āidō ‘zingen’ en 4554 humneō 
‘loven, lofzingen’. In de Septuaginta komen 
diverse verwante woorden voor die in het NT 
ontbreken, zoals psaltērion ‘snaarinstrument, 
harp’ (Gen.4:21), psaltos ‘bij de harp gezongen, 
snarenspel’ (Ps.118:54 = 119:54 Hebr. tekst), 
psaltōideō ‘bij de harp zingen’ (2Kron.5:13) en 
psaltōidos ‘psalmist, zanger’ (1Kron. 9:33).

Woordstudie

De betekenis van psallō
Een studie van het Griekse woord ψαλλω
Het werkwoord psallõ betekent (1) ‘plukken, 
trekken, (de boog) spannen’, (2) ‘tokkelen, 
(snaren) bespelen’ en (3) ‘(een psalm) zingen, 
lofzingen’. Het is afgeleid van psaõ ‘wrijven’ 
dat in het NT niet voorkomt. 

De eerste twee betekenissen van het woord 
komen niet voor in het NT; 
vergelijk voor de tweede 2492 kitharizō ‘(op de) 
lier spelen’. 
In de derde betekenis is de gedachte aan 
snarenspel of, in ruimere zin, aan begeleiding 
op een snareninstrument, niet meer uitdruk-
kelijk aanwezig, maar deze speelt mogelijk nog 
op de achtergrond mee (Ef.5:19; naast 88 āidō 
‘zingen’). In 1Cor.14:15 is niet alleen sprake van 
lofzingen ‘met (het) verstand’ maar ook ‘met 
(de) geest’, dat wil zeggen in een door de Geest 
bewerkte vervoering. In Rom.15:9 hebben we te 
maken met een citaat uit Ps.18 (LXX 17):50 en 
2Sam.22:50; het woord staat hier naast 1668 ex-
omologeō dat hier de betekenis ‘danken, loven’ 
heeft. Lofzingen staat als uiting van blijdschap 
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psallõ

Vraag en antwoord
Vraag:
In 2Cor.5:17 staat: ‘Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping’. Het Griekse woord voor ‘schep-
ping’ is hier ktisis, dat zowel ‘schepping’ als ‘schep-
sel’ kan betekenen. Er lijkt daarom geen gramma-
ticaal bezwaar te zijn om 2Cor.5:17 te vertalen als 
‘’Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel”. 
Kan er echter wel een theologisch bezwaar zijn 
tegen deze laatste vertaling?

Antwoord:
Het zelfstandig naamwoord (vrl.) ktisis kan inderdaad 

beide betekenen, namelijk zowel 1. ‘(het) scheppen, schep-

ping’ als ook 2. ‘(het) geschapene, schepsel’. In het eerste 

geval gaat het over ‘de daad van het scheppen’, zoals in 

de woorden ‘vanaf de schepping der wereld’, dus de daad 

waarmee God alle dingen tot aanzijn heeft geroepen. De 

tweede betekenis kan betrekking hebben op ‘het resul-

taat van de handeling van het scheppen’, ‘datgene wat 

God geschapen heeft’, en dan gaat het enerzijds om ‘het 

geschapene’ als een geheel gezien, waarvan Christus de 

Eerstgeborene is (bv. Col.1:15; vgl. Marc.16:15); anderzijds 

kan het in het verlengde daarvan gebruikt worden voor 

afzonderlijke dingen of levende wezens: ‘een aparte schep-

ping, een afzonderlijk schepsel’ (bv. Rom.8:39; Hebr.4:13). 

Wanneer we dit nu betrekken op de ‘nieuwe schepping/

schepsel’ in 2Cor.5:17 dan moeten we stellen dat het niet 

zo is dat ‘schepping’ hier bedoeld zou zijn in de eerste be-

tekenis. Bij zowel ‘schepping’ als ‘schepsel’ gaat het om de 

tweede betekenis, om het resultaat van het herscheppen, 

een nieuwe schepping of nieuw schepsel. Het eerste geeft 

meer het grote geheel aan, het tweede meer het onderdeel, 

het afzonderlijke. Maar theologisch zie ik geen verschil in 

betekenis, beide betekenissen zijn even juist. 

GvdB

Vraag:
In SBOT deel 1 staat bij Genesis 10 dat 
de Scythen staan voor Magog, een 
volk dat ergens in Anatolië gewoond 
heeft. In het Studiebijbel Magazine 
van mei 2008 staat in het hoofdstuk 

over de verdwenen tien stammen (2) dat de naam 
Scythen voortleeft in de Schotten. Dit is nogal een 
verschil, kunt u hier wat uitleg aangeven?

Antwoord:
In SBOT 1 hebben we de gangbare wetenschappelijke bena-

dering vermeld. In het genoemde artikel, inmiddels in een 

uitvoeriger versie beschikbaar in SBOT 5, wordt een mening 

van ds. J. den Admirant weergegeven. Als aanhanger van 

de Brits-Israël-visie sluit hij onkritisch aan bij overeenkom-

sten op de klank af. Dat houdt in dat ‘Denemarken’ afgeleid 

zou zijn van de naam van de stam Dan, dat het Hebreeuw-

se beriet  (= verbond) voortleeft in ‘Brit’ en ook dat Scythen 

en Schotten verwant zijn. Hiervoor bestaat historisch 

echter geen aanleiding, het zijn slechts overeenkomsten 

‘op de klank af’. De genoemde Brits-Israël-visie is naar onze 

overtuiging onhoudbaar en wordt daarom in het artikel 

ook afgewezen. Kortom: de vermelding in Genesis 10 is 

goed, de andere vermelding is slechts de weergave van een 

mening.

MJP 
 

Vraag: 
Vanaf wanneer begon men in het Oude Testament 
te geloven dat de hemel niet alleen een plaats is 
voor de hemelbewoners (God en zijn engelen), 
maar ook voor rechtvaardigen? In Spreuken bij-
voorbeeld lees ik over de oordeelsdag, dan lijkt het 
me dat ze een besef hadden van waar een mens 
uiteindelijk heenging?

Antwoord:
Helaas kan ik deze vraag niet afdoen met een kort ant-

woord, want het zou nodig zijn veel bijbelgedeelten te 

behandelen (Job 19, Ps.73, Dan.12, enz.). 

In de komende maanden zullen wij een excurs 

schrijven over ‘Leven na de dood’, mede naar 

aanleiding van uitspraken van Job. Het is de 

bedoeling dat deze excurs in SBOT-6 komt te 

staan.

MJP
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Jasper Klapwijk
Het goede nieuws van 
het Oude Testament
Wat betekenen de verhalen
uit het Oude Testament voor
ons vandaag? Hoe moet je
de profeten lezen en hoe
komt de vervulling van hun
profetieën? Dit boek laat je
de grote lijn door de Bijbel
zien, van schepping tot her-
schepping.            

Tom Sine
De nieuwe samenzweerders
Het borrelt in de kerk. God is
aan het werk door een nieu-
we generatie vernieuwers,
Sine noemt hen samenzweer-
ders. Zij zoeken allemaal
nieuwe wegen om in onzeke-
re tijden creatief vorm te ge-
ven aan de nieuwe orde van
God die volgens Jezus nu al
doorbreekt. 

Sally Lloyd Jones
De Bijbel, het boek van
Jezus
Een andere kinderbijbel
dan we gewend zijn. Van-
af het begin van dit boek
tot aan het eind wordt de
rode draad van Gods red-
dingsplan doorgetrokken.
Alles wijst naar de komst
van Jezus. 
Mooi geïllustreerd door
Jago. 

Bart Cusveller (red.)
Het betoverde land 
achter het filmdoek
Fantasyfilms laten ons met
werelden kennismaken die al-
leen in onze verbeelding kun-
nen bestaan. Ze fascineren
omdat ze literaire en mythi-
sche associaties bevatten. De
auteurs laten je kennismaken
met het genre en geven ad-
viezen voor het beoordelen
van deze films.

John Boekhout
Verantwoord 
bijbelgebruik
Maak je een bijbelstudieme-
thode eigen die verrijkend is
voor de rest van je leven! De
methode van contextueel
bijbellezen, de OBT-metho-
de (Ontdekken, Begrijpen,
Toepassen) laat zien wat de
bijbelschrijvers voor ogen
hadden toen ze dit voor hun
tijd en cultuur schreven. 

Bob Goudzwaard e.a.
Wegen van hoop in tijden
van crisis
De financiële malaise dreigt
ons boven het hoofd te
groeien. Kunnen wij deze
crisis aan? Bob Goudzwaard
en anderen analyseren de
ideologieën waar velen zich-
zelf en anderen mee verlei-
den en reiken oplossingen
aan die écht werkelijkheid
kunnen worden.

Goed nieuws in tijden van crisis
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