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Inhoud

oor u ligt het juninummer van Studiebijbel magazine.
Het thema is ‘schepping’. Er is in het Darwinjaar al
heel veel over gezegd en geschreven. Toch is de informatie die tot nu toe via de media tot ons kwam, wat
mij betreft, aardig eenzijdig. Je zou de indruk krijgen
dat dit thema maar twee brandpunten heeft, Genesis-1
en wetenschap. De oorsprong van de schepping lijkt de
vraagstelling volledig te bepalen. Ik vraag me sterk af of
hier we hier als christenen in Nederland niet een scheve
schaats rijden.

De artikelen in dit nummer hebben een relatie met het
thema schepping. Zo vindt u ook een korte inleiding over
‘kunst’ en de waardering voor menselijke creativiteit. Verder ook over ‘geslachtregisters’ i.v.m de historiciteit van
het boek Genesis.
We hopen dat u door de artikelen wordt opgebouwd. En
laten we vooral het advies van Paulus serieus nemen:
‘Toetst alles en behoudt het goede’.
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Verder begrijp ik niet waarom Jürgen Moltmann geen
stem krijgt in deze discussie. Een (post)modern theoloog
die vanwege zijn liefde voor de aarde het Darwinistisch
evolutionisme afwijst, vasthoudt aan een oorspronkelijke
goede schepping en een door de zonde bedorven huidige
schepping. Is het niet vreemd dat een man die de grootste
theoloog van de 20e eeuw is genoemd en in de jaren ’90
een volumineus boek over de schepping heeft geschreven
(vrij recent dus) in de huidige discussie in Nederland niet
gehoord wordt? Zijn visie heb ik verwerkt in mijn artikel
‘schepping en herschepping’.
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Schepping in de betekenis van ‘schepping in het begin’ is
maar een klein onderdeel van de bijbelse scheppingsleer.
Als we niet alleen de eerste twee hoofdstukken van de
bijbel lezen, maar ook het Nieuwe Testament erbij betrekken, ziet het plaatje er heel anders uit.
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In de eerste plaats theologisch. Als we de hele Bijbel lezen,
lijkt me dat we onmogelijk om de persoon van Jezus Christus heen kunnen. En als we dan aan twee brandpunten
zouden willen vasthouden, zou ik deze ‘schepping’ en ‘herschepping’ willen noemen. Daarmee hebben we de bijbelse boodschap van de schepping duidelijker in het vizier.
Maar ook ethisch is een verenging tot ‘oorsprong’ en
‘wetenschap’ bedenkelijk. Wordt in deze tijd van milieurampen en opwarming van de aarde niet eerder van ons
gevraagd dat we ons ernstig verdiepen in de cultuuropdracht van zorg voor de schepping. Hoe komt het dat we
‘schepping’ verbinden aan ‘wetenschap’ en niet aan milieu
en ecologie, vraag ik me af.

Colofon

Schepping en
herschepping
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De eerste hoofdstukken van Genesis staan in dit Darwinjaar volop in de belangstelling. Onder christenen zijn
er grote verschillen in interpretatie. Mart-Jan Paul bespreekt een aantal verschillende interpretaties.

Het geloof in God als Schepper is onder christenen alom
aanwezig. Maar de ideeën over menselijke ‘scheppers’,
kunstenaars, zijn nogal eens negatief gekleurd. Hoe dat
komt en wat christelijke kunst is, zet Francisca Folkertsma
voor u uiteen.

Centrum voor Bijbelonderzoek is
een kenniscentrum en heeft als
doel het bevorderen van wetenschappelijk verantwoorde bijbelse 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.

Hoe lezen we
Genesis 1-2?

Kunst opnieuw bekeken

Kwartaalblad voor de
geïnteresseerde bijbellezer

12

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 Studiebijbel-magazine kost € 22,50;
losse nummers € 6,50; proefabonnement (2 nrs) € 12,00
Vormgeving en opmaak
Vermaas & Koning, Driebergen
Druk
Wilco B.V., Amersfoort

Geslachtsregisters in
Genesis 1-11

26

Moderne lezers slaan de geslachtslijsten in de bijbel vaak
over. Dat was in de oudheid anders. Daar las men deze als
eerste, omdat ze iets te melden hadden over de vestiging
van stammen en steden. Cees Stavleu behandelt de lijsten
in Gen.1-11 en de vraag of deze een bijdrage leveren aan
de historiciteit van deze hoofdstukken.
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Jezus het centrum van een schepping
in drie fasen

Met een enkele zin wil ik aangeven hoe deze
vergeestelijking van het heil en veronachtzaming van de schepping konden ontstaan en
elkaar konden versterkten. Schepping en verlossing werden als twee los van elkaar staande
thema’s behandeld. Met schepping bedoelde
men alleen oorsprong en daarover las men in
Genesis 1 en met verlossing bedoelde men het
behoud van de mens en daarover las men in het
Nieuwe Testament. Wanneer we de Bijbel goed
lezen gaat het in het Nieuwe Testament ook
over schepping en gaat het bij de oorsprong ook
over het middelaarschap van Jezus. In 1Kor.1:24
noemt Paulus Jezus ‘Gods Wijsheid’. De gepersonifieerde Wijsheid van God speelt in het

intertestamentaire jodendom een grote rol. Dit
thema vinden we in meerdere joodse geschriften, bv. Sir.1 en 24; Baruch 3 en Wijsheid 7 en
8. Deze wijsheidsleer gaat terug op de boeken
Job (hfst.28) en Spreuken. In Spreuken 8, dat
handelt over de gepersonifieerde Wijsheid,
vinden we maar liefst negen wijsheidsmotieven,
waarvan er drie voor ons thema belangrijk zijn:
1. D
 e preëxistente schepping van de Wijsheid
door God (vs.22-26).
2. D
 e Wijsheid is betrokken bij de schepping
van de wereld (vs.27-30; vgl. Job28:25-27). In
Spr. 8 heeft de Wijsheid een actieve functie
bij de schepping van de wereld.
3. D
 e actieve werkzaamheid van de wijsheid in
de volkerenwereld (vs.15-16). Zij schenkt aan
de volkeren de weldaad van recht en orde.
In het Nieuwe Testament worden deze wijsheidsthema’s op Christus betrokken. In het
evangelie naar Johannes komen we alle dertien
uit de joodse literatuur bekende wijsheidsmotieven tegen (uitvoerig in mijn boek ‘Op betrouwbare grond)’. Toespelingen op de preëxistente Wijsheid uit Spr.8 vinden we in Joh.1:2;
Kol.1:17 en Op.3:14. Zo is het voor Johannes en
Paulus duidelijk dat Jezus de Wijsheid van God
is, die als Messias niet alleen een centrale rol
speelt in de herschepping of verlossing van de
wereld, maar ook als scheppingsmiddelaar bij
de oorspronkelijke schepping en bij het onderhouden van deze schepping.
Ten eerste is Jezus het Woord waardoor God
alles schiep (Joh.1:3; Kol.1:16). Ten tweede is
hij de onderhouder van de voortgaande schepping. De Zoon draagt door ‘het Woord van Zijn
kracht’ al het geschapene, d.w.z. Hij verzekert
het voortbestaan en de voortgang van de schepping (Kol.1:17; Heb.1:3). En ten derde is hij de
Verlosser en Voltooier van de schepping. Door
zijn opstanding uit de doden is hij de eerste-

ling van de nieuwe schepping geworden. Uit
de opstanding van Jezus blijkt dat het doel van
God niet is de mensheid te verlossen door deze
zonder lichaam naar de hemel te transporteren.
Dan zou Hij Jezus niet opgewekt hebben, maar
zijn geest direct bij de dood tot zich genomen
hebben. Nee, Gods doel is een herschepping,
een transformatie van deze wereld. En Jezus is
de eerste in wie God deze herschepping door
zijn opstanding heeft volbracht. Jezus’ opstanding is geen herstel van louter fysiek leven. Het
is het uitspruiten van een nieuwe levensorde,
hij stond op met een verheerlijkt lichaam. Zijn
opstandingslichaam is de belichaming in tijd en
ruimte van het eeuwige leven. Jezus’ opstanding
was wel lichamelijk - denk aan het lege graf en
het eten van een visje, maar het was tegelijkertijd een nieuw verheerlijkt lichaam - hij kon onverwacht verschijnen zonder deuren te openen.
In het opstandingslichaam van Jezus zien wij
hoe de Schepper de oorspronkelijke schepping
wil en gaat transformeren en tot voltooiing gaat
brengen. De Bijbel spreekt over een schepping
in drie fasen: in het begin (creatio originalis),
een doorgaande schepping (creatio continua)
ofwel onderhouding en een voltooide nieuwe
schepping van alle dingen (creatio nova). In alle
drie speelt Jezus Christus een beslissende rol.

Wereld normaal of abnormaal?

De grote discussie gaat niet over schepping of
evolutie. Ik vrees dat beide alleen met grote
terughoudendheid en bij benadering wetenschappelijk aannemelijk te maken zijn. Het
meningsverschil tussen voor- en tegenstanders van evolutie is ook niet een strijd tussen
geloof en wetenschap. Wanneer God zowel de
wereld heeft geschapen als ook in de Schrift
tot ons heeft gesproken, dan kan er hier geen
tegenspraak zijn. Het verschil tussen voor- en

tegenstanders van evolutie gaat erover wat er in
onze wereld nog van de goede schepping te zien
is. De ene wetenschapper houdt geen rekening
met een breuk en stelt dat de kosmos zoals wij
die nu kennen de normale is. De andere wetenschapper, die de kosmos beoordeelt vanuit
de openbaring in de Bijbel, stelt dat de wereld
waarvan wij een onderdeel zijn, abnormaal is,
bedorven is. Er is geen sprake van het ontkennen van ontstaansprocessen die aangetoond
kunnen worden. Maar wie of wat is de oorzaak
ervan. In deze uitgangspunten staan normalisten en abnormalisten lijnrecht tegenover
elkaar. Het is niet mogelijk de huidige wereld te
beschouwen als zuivere goddelijke ‘schepping’
en met de Schepper te zeggen: ‘zie het is zeer
goed’ (Gen.1:31). Voor de huidige staat van de
‘schepping’ gelden de woorden van Paulus in
Rom.8:19-21 “…de schepping … is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het
zelf wil, maar door de wil van Hem die haar
daaraan onderworpen heeft. Maar … ook de
schepping zal verlost worden uit de slavernij
van de vergankelijkheid,… Wij weten immers
dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën lijdt, nog altijd.” De huidige staat van de
wereld is niet gelijk aan het paradijs en ook niet
aan de nieuwe aarde die wij verwachten. Onze
wereld is volgens Paulus een tot slaaf gemaakte
schepping die vurig hoopt op vrijheid. Alleen in
het licht van het geloof in de goede schepping
en de opstanding van Jezus Christus wordt duidelijk, dat onze wereld een gebonden en zwaar
verwonde schepping is.

Zuchten en kreunen van de oude
schepping

Vaak wordt gepoogd aannemelijk te maken
dat Paulus het kosmische drama waarover hij
spreekt in Romeinen 8, het zuchten van de
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Wanneer we over de schepping spreken,
wordt meestal een discussie gevoerd over de
vraag hoe de wereld is ontstaan. Een andere
discussie die veel minder gevoerd wordt,
maar waarschijnlijk belangrijker is, gaat over
de vraag hoe wij als christenen met de schepping omgaan. Eeuwenlang is de verlossing
vergeestelijkt. Het Koninkrijk van God werd
gezien als een geestelijke, morele werkelijkheid waar zielen uiteindelijk in heerlijkheid
met God verenigd worden. De aarde was
slechts een voorbijgaand decor. Theologen
hebben het heil vaak beperkt tot de mens.
Tegen deze achtergrond maakt het niet veel
uit van welke ontstaansidee we uitgaan. Het
heil is dan geestelijk en de materie is tijdelijk
en kan onbeperkt gebruikt worden ten nutte
van de mens. In de tweede helft van de 20e
eeuw kwamen we er achter wat de gevolgen
van deze zienswijze zijn voor natuur en ecologie. Het is hoog tijd dat de bijbelse boodschap
weer helder gaat klinken.
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Wie geeft hoop: Darwin of Jezus?

Welke levensvisie biedt hoop? Die van de
normalisten of die van de abnormalisten? Als
we de scheppingsmiddelaar vergelijken met
Darwin, dan zien we dat de evolutie de niet

aangepaste, zwakke en zieke organismen via
selectie elimineert, maar dat Christus de armen
en zwakken zalig spreekt. Christus is zelfs op
aarde vertegenwoordigd in de arme, de vreemdeling, de naakte, de zieke! (Mat.25:35-36)
De natuurwetten beheersen en bepalen een
algeheel stervensproces, maar de opstanding
van Christus heeft de dood overwonnen. Zo
worden armen, onaangepasten, zieken en
behoeftigen niet geëlimineerd, maar ontvangen
genade van de Schepper en mogen door de
opstanding deel krijgen aan een hogere levensvorm. Als de feiten aangeven dat er een evolutie
met een selectieproces bestaat, waarbij het minder aangepaste het moet afleggen tegen de beter
geoutilleerde organismen, dan is dat proces gestart nadat de zonde haar intrede heeft gedaan,
maar is niet bij de schepping ingesteld. Het mag
dan een werkelijkheid zijn, maar het is God zij
dank niet de hele werkelijkheid. In het evolutieproces verdwijnen miljarden levende organismen in de prullenbak. Evolutie betekent niet
alleen constructieve ontwikkeling, maar ook
een gruwelijk slachtofferen (Moltmann). Als de
mensenwereld dit zou overnemen, zou dit heel
snel leiden tot een toejuichen van ‘euthanasie’
en het doden van allerlei ongeschikt en onaangepast ‘niet waardevol’ leven. Dit blijkt bijvoorbeeld in uitlatingen van de bekende evolutionist
Teilhard de Chardin, wanneer hij spreekt over
de positieve kant van oorlog, als een nobele
bijdrage aan de natuurlijke evolutie. En bij de
atoombom op Hiroshima in 1945 was Teilhard
vol bewondering over de wetenschappelijke en
technologische vooruitgang die de mensheid
door het teamwerk van een wetenschappelijk
superbrein had bereikt. Met geen woord wordt
gerept over de honderdduizenden doden!! Dit
staat lijnrecht tegenover de verzoening van de
kosmos waarover Paulus spreekt in de brief aan
de Kolossenzen (Kol.1:15-20). Op het kruis van
Golgota volgde de opstanding. Christus heeft de
dood overwonnen. Hij verlost ons van het genadeloze evolutieproces. Er is geen betekenisvolle
hoop voor de toekomst van de wereld, tenzij de
tranen van de slachtoffers worden gewist, tenzij
de doden worden opgewekt, tenzij de slachtoffers van de evolutie gerechtvaardigd worden in
de wedergeboorte van de wereld (Mat.19:28).

Ook herschepping voor dier en natuur

De bijbel leert overduidelijk dat niet alleen de
mens verlossing behoeft, maar dat ook de natuur
en de dieren in het komende Koninkrijk bevrijd
zullen worden van slavernij aan zonde en vergankelijkheid. Jezus sprak een woord en de storm
ging liggen (Mat.8:26). We zien in deze wonderlijke beheersing van de natuur een eerste vervulling
van de beloften van de komst van het Koninkrijk,
waar de natuur van de dingen grondig veranderd
wordt (Jes.11:6vv.; Op.22:1-5). Toen Jezus veertig
dagen verzocht werd in de woestijn, wordt gezegd,
dat hij ‘bij de wilde dieren was’ (Mar.1:13). In
de Jordaanstreek en in de woestijn van Judea en
omgeving leefden o.a. hyena’s, jakhalzen, panters
en leeuwen. Als de Heer van de schepping is
Jezus hun Meester; het wijst op de situatie zoals
die was in het paradijs (zie Gen.1:28; 2:19v.) en
zoals die weer zijn zal in het komende Koninkrijk
(zie Jes.11:6-9; 65:25, vgl. ook Job 5:22v.). Met de
eerste komst van Jezus is dit Koninkrijk in beginsel aangebroken (Mar.1:14-15). Ook de volgelingen van Jezus kunnen door het geloof, d.w.z. het
vertrouwen in de kracht van God, deel krijgen
aan deze gave om zelfs de natuur te beheersen.
‘Slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen’
(Mar.16:18). Het evolutionisme minimaliseert de
ernst van het kwaad en daarmee ook het nut van
de verlossing. Die verlossing wordt door evolutionisten vaak als enkel geestelijk gezien. Deze leer
werd in de tweede eeuw door de kerk als dwaalleer (gnostiek) afgewezen. Evolutionisme is een
filosofie die past bij rijke westerse christenen, die
de gruwelijke kant van pijn en lijden niet echt kennen en dit daarom bagatelliseren als groeipijnen
van de schepping. De 21e eeuw vraagt om een
inhaalslag voor wat betreft een christelijke visie
op de natuur. De klimaatverandering zet in ieder
geval ook voor christenen dit thema op de agenda.

Tekenen van hoop

Wat betekent dit alles voor ons als christen hier
en nu? Wij zijn in dienst van God als werktuigen van de gerechtigheid en niet van de zonde!
(Rom.8:19). De gerechtigheid die Jezus bij zijn
komst in heerlijkheid op aarde zal brengen,
mogen wij hier en nu al als ambassadeurs vertegenwoordigen. Dit moet ook blijken in onze

omgang met natuur en klimaat, in een eerlijke
verdeling van energiebronnen, een goede zorg
voor de dieren, eerlijke handel. Op veel zaken
hebben wij nauwelijks invloed. Het gaat ook
niet zozeer hierom dat wij nu al willen realiseren wat alleen Jezus Christus kan volbrengen.
Het gaat erom dat wij goede getuigen zijn
van Hem en tekenen van hoop oprichten als
voorproef van het Koninkrijk dat Hij straks zal
brengen wanneer er een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde komt. Jezus zei dat wij het zout
van de aarde en het licht van de wereld zijn.
Voor verdere studie:
G. van den Brink, Op betrouwbare grond. Over ontstaan en
gezag van het Nieuwe Testament. Barnabas: Heerenveen
1999.
J. Moltmann, God in Creation. A New Theology of Creation
and the Spirit of God. Fortress Press: Minneapolis 1993.
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schepping onder haar barensweeën, aan de
goede schepping van God toeschrijft. Ik ben
op de hoogte van de suggestie van Berkhof (in
zijn ‘Christelijk Geloof ’) in deze richting, maar
hij meldt wel eerlijk dat vele exegeten zijn visie
niet ondersteunen. En dat is zacht uitgedrukt.
Mij is geen zichzelf respecterende exegeet in
onze tijd bekend, die denkt dat Paulus hier de
vruchteloosheid en nutteloosheid (mataiotes,
vs.20), waaraan de schepping onderworpen is,
aan de goede schepping van God toeschrijft.
Paulus zou deze scheppingsdaad van God
dan met dezelfde woorden beschrijven als het
denken van de heidenen, van wie de overleggingen op niets zijn uitgelopen (Rom.1:21;
Ef.4:17 ‘loze denkbeelden’, NBV; waanwijsheid,
WV95; dwaze ideeën, GNB) of het spreken van
de dwaalleraars! (2Pet.2:18; loos gebral, NBV;
holle grootspraak, WV95; dwaze taal, GNB).
James Dunn in zijn tweedelige commentaar op
de brief aan de Romeinen omschrijft mataiotes
hier als de zinloosheid van een object dat niet
functioneert waarvoor het gemaakt was.
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2. O
 ude-aardelitteralisme: dit is grotendeels
dezelfde opvatting als de vorige, maar met dit
verschil dat Gen.1:1 veel verder terug ligt en
kan wijzen op gebeurtenissen van miljarden
jaren geleden. Bij vs.2 of 3 zijn we echter op
strikt historische bodem en gaat het over
gebeurtenissen van ongeveer 6000 of 10.000
jaar geleden. Bezwaren: Deze theorie biedt
enige ruimte voor de hoge ouderdom van het
heelal, maar verklaart niet dat de zon, maan en

3. Verwant met de vorige opvatting is het
reconstructionisme, ook wel restitutietheorie of gap-theorie genoemd: de aarde
werd woest en ledig, nl. door invloed van een
gevallen engel, de satan. Na een bestaan van
miljoenen jaren was er een zesdaagse scheppingsweek en schiep God de mens zoals wij
die nu kennen. In de voorafgaande ‘leemte’
kunnen de astronomische, geologische en
paleontologische vondsten geplaatst worden.
Bezwaren: tohoe wabohoe betekent niet ‘chaos’,
maar ‘complete leegheid’. Het woord chaos
heeft in onze taal een negatieve bijklank die
we in de bijbeltekst niet terugvinden. Het
woord chaos is van Griekse oorsprong en
staat in tegenstelling tot kosmos, de geordende wereld. Bedoeld is echter: geheel leeg,
vormeloos, afwezigheid van alles wat later in
dit hoofdstuk genoemd wordt. In Jes.34:11
en Jer.4:23 is dit een toestand van oordeel,
maar dat betekent nog geen chaos. Een betere
vertaling is ‘leegheid’ of ‘complete leegheid’. De
aarde was immers leeg; er waren geen planten, dieren en mensen, want deze moesten
nog geschapen worden. Tehom is de diepte,
de watervloed (ook in Gen.7:11; 8:2). Vroeger
dacht men ten onrechte aan een relatie met
de naam van de Babylonische godin Tiamat.
Tegenwoordig wordt echter steeds duidelijker

dat er meer overeenkomsten zijn tussen Genesis en Egyptische scheppingsverhalen dan met
de Babylonische. Het is onjuist de oervloed en
duisternis al te negatief te zien als demonische,
vijandige machten, zoals ook blijkt uit de uitdrukking ‘op het aangezicht = de oppervlakte
van’. Als ‘werd’ bedoeld is (‘de aarde werd
woest en ledig’) i.p.v. ‘was’, zou het Hebreeuws
anders moeten luiden. Deze theorie doet een
poging de huidige geologische wetenschap en
de schepping te verbinden, maar leest zodoende teveel zaken van buitenaf in de tekst in.
4. Dag-tijdperktheorie: Dagen worden gezien
als aanduidingen van tijdperken. Dit gebeurt
ook wel in apocalyptische teksten: de dagen
worden gelijkgesteld met jaren. Ook ‘één dag
is voor de Here als duizend jaar’ (2Petr.3:8).
Bezwaren: Wat voor God telt, is het daarom
nog niet voor ons. Als we er wel van uitgaan,
komen we aan een periode van 6000 jaar, maar
dat is nog veel te weinig voor de evolutietheorie. Ook is er verschil in literatuursoort: in
historische teksten is een dag altijd gewoon
een dag. Uit de uitdrukking ‘Toen was het
avond geweest en het was morgen geweest’
blijkt dat de gewone telling van dagen bedoeld
is. In Ex.20:11 en 31:17 benoemt God zelf de
relatie tussen scheppingsdagen en de week
van arbeid en sabbat. De dagen in Gen.1 en
Ex.20 zijn dus vergelijkbaar, al staat er niet in
Genesis dat de dagen precies 24 uur duurden.
Het eerste hoofdstuk van de bijbel biedt geen
beeldspraak van opeenvolgende tijdperken:
de opeenvolgende dagen corresponderen
ook niet met de geologische tijdvakken, want
volgens het gangbare evolutiemodel verschenen de hogere planten niet voor het laagste
dierlijke leven en was er geen tijdperk waarin
de hemellichamen verschenen.

5. Progressief creationisme:
de dagen zijn letterlijk, maar van elkaar
gescheiden door miljoenen jaren. Bezwaren:
een gekunstelde visie en tevens gaat evolutie
uit van geleidelijke processen (survival) en
niet van plotselinge ontstaansdagen.
6. Kadertheorie: Er zijn acht scheppingsdaden
van God en de auteur van Genesis heeft deze
een literaire vorm (kader) gegeven door ze te
verdelen over zes dagen, waaraan de zevende
dag als rustdag is toegevoegd. Ook bestaan er
opvallende parallellen tussen de eerste en de
vierde, de tweede en de vijfde, de vierde en
de zesde dag. Verder worden de eerste drie
dagen gekenmerkt door scheiding en bijeenverzameling, en de laatste drie van de zes
dagen door maken en vullen. Dit suggereert
dat Gen.1 een bewuste literaire compositie
is en niet letterlijk historisch gelezen moet
worden. Ook zijn er verschillen in chronologie tussen Gen.1 en 2, die een strikt letterlijk
verstaan in de weg staan. Deze benadering is
in toenemende mate populair in christelijk
Nederland en wordt meermalen gecombineerd met het ‘theïstisch evolutionisme’, de
leer dat God de wereld geschapen heeft door
middel van een evolutieproces.

Welke literatuursoort wordt gebruikt
in Genesis 1-3?

In de manier waarop in de discussies gebruik
gemaakt wordt van Gen.1-3 blijkt dat er verschillende manieren van lezen zijn. De laatste tijd
wordt veel aandacht gevraagd voor het literaire,
kunstzinnige karakter. De vraag kan gesteld
worden wat het literaire genre is. Verhalend
proza? Poëzie? Een tussenvorm? Profetische taal
of een bijzondere vorm van wijsheidsliteratuur?
Ondanks de onduidelijkheid stelt de één dat
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1. J onge-aardelitteralisme: De ‘letterlijke’
opvatting van Gen.1, dat de wereld geschapen
werd in zes dagen van 24 uur, is lange tijd,
vanaf de latere kerkvaders tot in de 18e eeuw
de standaardopvatting van christenen geweest.
Daarbij wordt aangenomen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Een deel van het recente
creationisme gaat hiervan uit, al dateert men
ook wel iets vroeger. Opmerkelijk is de aanduiding ‘litteralisme’. Ouweneel beschouwt dit
dus als een te letterlijk lezen van Gen.1. Deze
klassieke visie is de laatste twee eeuwen sterk
bekritiseerd, vooral door aanhangers van de
evolutietheorie.

sterren pas recent geschapen zijn, en ook is er
geen goede verklaring voor de volgorde van de
fossielen.
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De eerste hoofdstukken van Genesis staan
in dit Darwinjaar volop in de belangstelling.
Onder christenen zijn er grote verschillen in
interpretatie. Hier volgen enige leeswijzen,
waarbij ik aansluit bij de benamingen die
gehanteerd worden door Willem Ouweneel in
zijn recente boek De schepping van God.

- Door Mart-Jan Paul -
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Het boek Genesis kan omschreven worden
als: de geschiedenis van de mensheid, van de
schepping tot het ontstaan van het volk Israël.
Dit eerste bijbelboek omspant een lange periode van vele eeuwen, op zijn minst anderhalf
duizend jaar. Uit de talrijke mogelijkheden van
weergave van gebeurtenissen is een zeer beperkte selectie gemaakt: de eerste elf hoofdstukken betreffen de mensheid in zijn algemeenheid, vanaf hoofdstuk 12 is de aandacht geheel
gericht op Abram/Abraham en zijn nageslacht.
In grote lijnen is de opbouw van het boek Genesis als volgt:
a. De schepping van hemel en aarde (1:1-2:3)
b. Het begin van de mensheid (2:4-11:26)
c. De aartsvaders in het beloofde land (11:2737:1)
d. De Israëlieten in Egypte (37:2-50:26)
Het boek laat zien dat de Schepper van hemel en
aarde dezelfde is als die het volk Israël tot aanzijn

Relatie tussen Genesis 1 en 2

De eerste twee hoofdstukken van Genesis
bevatten twee elkaar aanvullende verslagen
over de schepping. De eerste (1:1-2:4a) wordt
door historisch-kritische geleerden opgevat als
behorend tot een late (priesterlijke of P) bron,
terwijl de tweede (2:4b-25) tot J (de jahwistische)
traditie zou behoren. Op grond van de genoemde

En zie het was zeer goed!

compositie van Genesis is het beter aan te nemen
dat er twee perspectieven zijn die elkaar aanvullen. In het eerste verslag is de benadering meer
systematisch en de belangstelling is kosmisch
gericht. De nadruk ligt op het scheppende woord
als het middel waardoor God schept, dus op Gods
transcendentie over de schepping. Het eerste
verslag is voortschrijdend in karakter en leidt tot
de schepping van man en vrouw als de climax.
De breedst mogelijke setting is gelegd voor alles
wat volgt. God is de Heer van alles dat bestaat. In
het tweede verslag wordt, als door een zoomlens,
de focus gericht op de mensheid in zijn unieke
omgeving. Hier wordt het werk van God gezien in
kleiner verband en vergeleken met het werk van
een pottenbakker op zijn schijf. Het Hebreeuwse
woord in 2:7 betekent: ‘vormen’, als door een
pottenbakker. God plant een tuin voor de mens,
instrueert hem, maakt een helper ter aanvulling. De geschiedenis met de mens begint hier in
hoofdstuk 2. Daar zien we de middelen die God
wil gebruiken om zijn glorie te realiseren en de
relatie die Hij met zijn volk wil vestigen.

De goedheid van de schepping

In Genesis 1 beziet God zesmaal wat Hij gemaakt
heeft en noemt het ‘goed’, om te eindigen met ‘en
ziet, het was zeer goed’ (1:31). Hiermee wordt
de voldoening duidelijk die de Schepper heeft
in zijn eigen werk. De oorspronkelijke goedheid
van de schepping kunnen we ook opmerken uit
de contrasten in de volgende hoofdstukken. Daar
verschijnen woorden als: dood, vijandschap,
smart, vervloeking, dorens en distels. De gedachte
van oorspronkelijke goedheid is ook aanwezig
in Eze.28:11-15. In de hedendaagse dogmatische
bezinning gaan velen uit van een evolutietheorie, waarbij het kwade en gebrekkige steeds in
de schepping aanwezig is geweest en er dus veel
minder een breekpunt is geweest tussen ‘goed’ en
‘niet meer goed’. Zulke dogmatische beschouwingen zijn moeilijk in overeenstemming te brengen
met de strekking van Gen.1-3. Het lijden van de
schepping wordt niet vanaf de begintijd genoemd,
maar als iets dat later gekomen is. De schepping is
op den duur aan de zinloosheid onderworpen en
ziet uit naar het openbaar worden van de zonen
Gods, naar de tijd dat zij bevrijd zal worden van
de vergankelijkheid (Rom.8:20).

Ten slotte

We moeten het boek Genesis recht doen, maar
in de exegetische wetenschap worden zaken die
wij niet begrijpen in toenemende mate gebruikt
om de tekst van Gen.1-3 tot een speciaal genre
te maken dat weinig meer met historiciteit van
doen heeft. Dit lijkt mij niet correct, evenmin
als het inlezen van hypothesen over de evolutie.
De geschiedenis van de exegese laat zien dat ‘de
tijdgeest’ bijna altijd de exegese beïnvloedt. Wie
zich daarvan niet bewust is, loopt het gevaar in
de tekst te lezen wat hij graag wil zien. Tevens
moeten we de natuurwetenschappen, biologie
en geologie volstrekt serieus nemen, maar de
literatuur daarover laat ook veel hypothesen
zien en veel tegenstrijdige beweringen. De
methode van theologen om Gen.1-3 en andere
bijbelgedeelten zo elastisch mogelijk uit te rekken totdat er enige onderdelen van de evolutiezienswijze in passen, blijft een moeilijke en
omstreden werkwijze. Een betere manier van
werken is het accepteren wat er staat, als Gods
openbaring, en tevens het aanvaarden van onze
beperktheid dat wij geen oplossing hebben voor
allerlei lastige vragen en moeilijke details in
die hoofdstukken. Het blijven teksten die ons
voorstellingsvermogen te boven gaan. Vanuit de
compositie van het boek Genesis is het echter
wel duidelijk dat God deze wereld geschapen
heeft, in een situatie die ‘goed’ was, dat Adam
en Eva de eerste mensen waren, van wie het
gehele menselijke geslacht afstamt, en dat door
toedoen van deze eerste mensen de schepping
in een vervallen positie kwam. Dit geloof is ook
door de kerk der eeuwen beleden en vormt de
achtergrond van het verlossingswerk door Jezus
Christus.
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De opbouw en boodschap van het
boek Genesis

roept. Laat de goden van de andere volken plaatselijke heersers zijn, het is de God van hemel en
aarde die naar Israël omziet! Deze beschrijving
is bedoeld om God vanwege zijn schepping en
zorg te loven en te prijzen. In Genesis staat geen
objectieve, wetenschappelijke en afstandelijk beschouwde geschiedenis. De auteur maakt allerlei
keuzes en accepteert dat God sprekend en handelend ingrijpt in de geschiedenis. De geschiedenis is tot onderwijs, vermaning en bemoediging,
en dient een theologisch doel. Israël mag teruglezen hoe God in het verleden gehandeld heeft,
om te weten hoe Hij in hun eigen tijd is. Het is
eventueel mogelijk (maar niet aantoonbaar) dat
er in de weergave van de schepping polemische
elementen zitten (monotheïsme, tegen verering
van zon en maan), maar dat is ieder geval niet
het hoofddoel van Gen.1-2. Het gebeurt nogal
eens dat lezers onderscheid maken tussen de
‘oergeschiedenis’ in Gen.1-11 en de meer gewone
geschiedenis in Gen.12-50, of tussen Gen.1:12:4a en de rest van het boek. Toch is dat vanuit
de compositie van Genesis een onwaarschijnlijke verdeling. Voor de auteur van Genesis is er
vermoedelijk geen onderscheid in historiciteit en
genre tussen de eerste en de laatste hoofdstukken. Het is overal God die werkt in schepping en
geschiedenis. Het genre van de eerste hoofdstukken blijft moeilijk te omschrijven. Er is in ieder
geval een historische boodschap die in gewone
taal is weergegeven en van fundamenteel belang
is voor de rest van het boek.
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we op grond van de structuur en de dichterlijk
aandoende taal moeten vaststellen dat er geen
directe relatie is tussen de tekst en de werkelijkheid die erin wordt benoemd. Anderen stellen dat er sprake is van een magistrale literaire
compositie, een fundamentele theologische
verhandeling, maar ook van een historisch verslag. In de praktijk blijkt het genre van de eerste
hoofdstukken moeilijk vast te stellen. Soms
zeggen de voorgestelde oplossingen meer over
de theoloog zelf dan over de tekst. Juist vanwege
deze problemen is het belangrijk om te letten op
het totale boek Genesis. Hoe is dat opgebouwd
en welk doel wordt daarin beoogd? Aan de hand
daarvan kan meer gezegd worden over het genre
van de eerste hoofdstukken dan wanneer we het
begin isoleren.
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Kunst opnieuw bekeken
Vandaag de dag is in de westerse samenleving
vaak sprake van een aanzienlijke kloof tussen de
verschillende kunsten/cultuur enerzijds en de
kerk anderzijds. In het algemeen zijn christenen
geneigd de kunsten te verwijzen naar de ‘seculiere wereld’. Deze kloof is er niet altijd geweest.
Vóór 1500 was eerder sprake van een eenheid
tussen de kunsten en de kerk. Kunstenaars
waren eerst en vooral meesters in hun vak. Hun
werk, solide en kundig vormgegeven, werd door
de kerken op waarde geschat en op prijs gesteld.

Na de barokperiode verslechterde de verstandhouding tussen christendom en cultuur. De
beeldende kunsten in het bijzonder ontdeden
zich van hun christelijke signatuur. Kunst
kwam op zichzelf te staan. In de negentiende
en twintigste eeuw deden zich verschillende
ontwikkelingen voor die bijdroegen aan de
kloof tussen de sacrale en de seculiere wereld.
Spiritualiteit werd meer en meer beschouwd als
iets dat apart stond van de rest van het leven.
Kunst daarentegen werd steeds meer gerekend
tot het seculiere vlak. Daarnaast groeide de utiliteitsidee: mensen beoordelen iets of iemand in
termen van bruikbaarheid. Iemand is waartoe
hij in staat is. De kerk is door deze gedachte beïnvloed als het gaat om kunst. Alles moet eerst
en vooral nuttig zijn. Kunsten worden vaak
beschouwd als niet geestelijk, als seculier; bovendien heerst de gedachte dat er sprake moet
zijn van een nuttige bijdrage, wil iets waardevol
zijn. Christenen lijken soms niet goed te weten
hoe zij om moeten gaan met kunst.
Kunst ontstaat vanuit iemands ideeën en
vooronderstellingen over de werkelijkheid. Een
kunstwerk toont de manier waarop de artiest de
werkelijkheid benadert. Wat is nu kenmerkend
voor een christelijk wereldbeeld, en wat zijn de
implicaties van een dergelijk wereldbeeld voor
het terrein van de creativiteit?

En God zag dat het goed was:
de schepping

Christian Art

De geschapen werkelijkheid is het product van
een geoefend kunstenaar (vgl. Rom.1:20: in de
schepping openbaart God wie Hij is). De term
ãmÔn (Spr.8:30, ‘vakman’) benadrukt de vaardigheid die de geschapen wereld vertoont. De

door God geschapen wereld is gestructureerd.
De Here heeft structuren in de schepping gelegd
die inherent goed zijn, goed zijn in zichzelf. Bij
structuur gaat het om de essentie, over dat wat
God bedoelde toen Hij het schiep. Wij kunnen
ons afwenden van die geschapen structuur, als
ook ons hierop oriënteren. God schiep de mens
als een artistiek, kunstzinnig wezen. De menselijke creativiteit weerspiegelt de niet te evenaren,
oneindige creativiteit die God in Zijn schepping
tot uitdrukking brengt. Deze idee biedt een
model voor artistieke creativiteit in die zin dat
menselijke kunstzinnigheid heen wijst naar God.
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Een christelijk wereldbeeld vertoont het
drieluik schepping, zondeval en verlossing;
het is een alomvattend wereldbeeld. Wat
zijn de implicaties van een dergelijk wereldbeeld voor de beeldende kunsten? Bij het
bespreken van deze vraag staan we achtereenvolgens stil bij de schepping door God, de
val van de mens en de verlossing in Christus.
Maar eerst schetsen we de achtergrond van
dit artikel: de oorsprong van een – onder
christenen vaak voorkomend – dualistisch
gedachtegoed.

- Francisca Folkertsma-Huizer -
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Beeldende kunsten binnen een christelijk wereldbeeld
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Ieder domein van de schepping is diepgaand
beïnvloed door de zondeval. Onze cultuurgeschiedenis toont naast schoonheid ook de verwoesting van de menselijke creativiteit. Hoewel
de geschapen structuren nog steeds bestaan, is
de mens vaak de verkeerde richting ingeslagen.
De zonde doet echter de oorspronkelijke volmaaktheid van de schepping niet helemaal teniet: bij iedere activiteit kan de mens kiezen om
de door God gegeven structuur te eerbiedigen.
Er is niets dat niet behoort tot de geschapen
orde; alles is aan Gods normen onderworpen,
ook de kunsten. Artiesten die deze normen niet
erkennen, verheerlijken een autonome menselijke creativiteit. Dit leidt tot afgoderij, waartegen in de Bijbel veel gewaarschuwd wordt
(1Kor.10:14; 1Tes.1:9; 1Joh.5:20-21). Afgoderij
ontstaat wanneer de mens zich overgeeft aan
iets of iemand anders dan de waarachtige God.
Christelijke kerken verwierpen de kunsten
vooral vanwege dit gevaar. Wanneer kunst
wordt verheven tot de status die God heeft, is
er sprake van afgoderij. Hoewel dit gevaar altijd
aanwezig is en wij daarop bedacht moeten zijn,
is het niet nodig het kind met het badwater weg
te gooien.

Testament wordt artistiek vakmanschap als zeer
positief beschouwd: bij de bouw van de ontmoetingstent worden Besaleël en Oholiab (resp.
hoofdleider en assistent) speciaal uitgekozen
door de Here omwille van hun uitzonderlijke
kunstzinnige talenten en vaardigheden. Het ontwerpen van het heiligdom heeft de Here reeds
gedaan; voor het bouwen echter wordt Besaleël
aangesteld. Hij is bekwaam in het bewerken van
goud, zilver en koper, het bewerken en inleggen
van hout en stenen. Besaleël is vervuld met de
Geest van God, die reeds aanwezig was bij de
schepping van de aarde. God rust deze kunstenaar toe met vakkennis en inzicht in allerlei
soorten van handwerk (Ex.31:1-11). Een ander
voorbeeld van kunst in de Bijbel betreft de
tempel die Salomo laat bouwen. Koning Churam
stuurt op het verzoek van Salomo een vakman
naar Israël, een begaafd en ervaren kunstenaar
bedreven in het bewerken van allerlei metalen, stenen en stoffen en in het ontwerpen van
modellen. Dan begint de bouw van de tempel.
De wanden van de tempel laat Salomo bezetten
met edelstenen als extra versiering; edelstenen
verwijzen naar hemelse heerlijkheid en luister
(Gen.2:12; Jes.54:12; Op.21:18-21). Het voorhangsel wordt geweven met blauwpurperen,
roodpurperen en karmozijnrode wol en fijn wit
linnen, versierd met cherubfiguren (2Kr.2:1213; 3:6, 14). Voor deze versieringen zijn geen
praktische redenen; het gaat eenvoudigweg om
schoonheid in de tempel.

In staat om ten volle te leven:
de verlossing

Opdat wij een overvloedig leven zouden hebben, is Jezus Christus gekomen (Joh.10:10).
De Zoon van God werd mens om verlossing te
kunnen bewerkstelligen. Verlossing is het herstel van de gehele schepping en een bevrijding
van de gevolgen van de zonde. De kunsten mogen hierin worden betrokken. Wat de mens gegeven is met de schepping en verloren is gegaan
met de val, kan door Christus’ komst worden
hersteld. Niet alleen de ‘ziel’ van de mens wordt
gered door het offer van Christus. Wanneer
iemand zich bekeert tot God, blijft de verlossing
niet beperkt tot het geestelijke of spirituele aspect van het mens-zijn. Evenzeer betrokken in
de heroriëntatie op God zijn iemands emoties,
persoonlijkheid, ambities en talenten.

Kunst: deel van Gods schepping

Het christelijk leven en de beeldende kunsten
hoeven elkaar niet uit te sluiten. Als christenen
mogen we best wat meer aandacht en waardering hebben voor creativiteit. Laten we de
(beeldende) kunst beschouwen als onderdeel
van de geschapen wereld, aangetast door de val
en uitziend naar verlossing. Kunstenaars maken

Criteria voor ‘goede kunst’

deel uit van het leven; zij zijn in staat het leven
(meer) leefbaar te maken, rijk en intens. Kunst
geeft uitdrukking aan een door God gegeven
mogelijkheid.

Bijbelse waardering van vakmanschap en
schoonheid
Veel mensen beschikken over creatieve talenten.
Die zijn ons gegeven om schoonheid te brengen
in een gebroken wereld, elkaar te bemoedigen
en Gods naam te eren op aarde. In het Oude

Niet iedere menselijke expressie kan worden
gerekend tot goede kunst. De eerste voorwaarde voor kwalitatief goede kunst is technische
vaardigheid. Hier gaat het om vakmanschap.
Hoe hanteert de kunstenaar zijn materiaal, over
welke vaardigheden beschikt hij? De tweede
voorwaarde betreft de inhoud van het kunstwerk. Vorm en inhoud moeten samengaan; er
moet sprake zijn van een originele, waarachtige
inhoud. Hier gaat het om de door de kunstenaar
uitgedrukte mentaliteit en het achterliggende
wereldbeeld. Er is goede kunst en slechte kunst.
Een christelijke kunstenaar kan evenzeer als een
‘seculiere’ kunstenaar goede of slechte kunst
maken. >>
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Boekbespreking
het gehele uitgestrekte gebied van culturele
activiteiten te erkennen.
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Nieuwe visie voor de kerk
Het boek ‘Nieuwe visie voor theologie en kerk
in een postmoderne cultuur’ van Johan ter
Beek is bevlogen geschreven. Er is in Nederland voortdurend veel aandacht voor het
fenomeen ‘emerging church’ en allerlei nieuwe
kerkvormen. Doorgaans gebeurt dit vanuit
een verlangen om gestalte te geven aan de
missionaire gemeente. Ter Beek bespreekt niet
alleen de culturele context van het postmodernisme, maar ook de theologische context en
wel de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
En dat maakt dit boek interessant voor de
lezers van het Studiebijbel-magazine.
Ter Beek bespreekt de negen kenmerken van de
Emerging Churches volgens Gibbs en Bolger.
Zij schreven in 2005 het spraakmakende boek
Emerging Churches, creating christian communities in postmodern cultures. Dat boek is gebaseerd op vijf jaar onderzoek onder Emerging
Churches in Amerika en Engeland en wordt
internationaal gezien als de beste introductie op
het fenomeen.

Het aardse leven van Jezus

Een van de negen kenmerken luidt ‘Identificatie
met Jezus’. Het gaat hier om de vraag: ‘Wat is
het Evangelie?’ De theologie van de nieuwtestamenticus N.T. Wright en de oudtestamenticus
W. Brueggemann spelen in dit boek een grote
rol. Het evangelie van het
Koninkrijk staat centraal. Het gaat niet om
vorm, maar om inhoud.
‘Wij leven binnen een
‘controling story’, een
wereldbeeld waardoor
wij de werkelijkheid
begrijpen, hoop hebben, verhalen vertellen, symbolen gebruiken en actie voeren’.
Dit in navolging van
Wright die het leven

van Jezus beschrijft in de joodse context van de
eerste eeuw. Niet alleen kruis en opstanding,
maar ook Jezus als model van dienen en lijden.
Niet alleen de theologie van de verzoening bij
Paulus, maar vooral ook Paulus als model van
een leven waarin Jezus Heer is en niet Caesar.
De ‘Third Quest’ naar de historische Jezus en de
‘New Perspective’ op Paulus krijgen beide een
hoofdstuk lang aandacht. Ter Beek probeert een
brug te slaan tussen de laatste ontwikkelingen
in de bijbelwetenschap en het grondvlak van de
hedendaagse kerk. Hij probeert de relevantie
van nieuwe wetenschappelijke inzichten aan
te tonen voor de kerk in het zgn. postmoderne
tijdperk. Niet alleen vergeving van zonden,
maar ook en vooral de opstanding van Jezus
en de nieuwe schepping bepalen de boodschap. ‘God doet zijn schepping niet weg, maar
transformeert haar tot nieuwe schepping. De
kerk is instrument voor deze transformatie
in navolging van haar Heer, Jezus Christus.
Niet alleen de inhoud van het Evangelie krijgt
veel aandacht, ook het wezen van de kerk. De
gemeente als ‘gemeenschap’ en de christenen
als apostelen van het koninkrijk. ‘De christelijke
gemeenschap mag Jezus als Heer verkondigen
en daarmee het ware verhaal van God en Jezus
voorleven.’ Al met al een zeer bevlogen boek,
wat mij beslist inspireerde. Het is wel wat chaotisch geschreven, maar misschien is dat de keerzijde van bevlogenheid. Bovendien lijken sommige pagina’s wel een promotie pamflet voor de
‘emerging church’ denominatie (die bestaat toch
niet?). Dat is jammer, want wanneer je gaat voor
inhoud, moet je niet hechten aan naamgeving.
Ik had graag gezien dat de terminologie wat
breder en afwisselender was geweest. Hoe dan
ook, van harte aanbevolen.
Drs. Gijs van den Brink
J.J. ter Beek, EmergingChurches.nl. Nieuwe visie voor theologie
en kerk in een postmoderne cultuur. Weblog edition, www.
emergingchurches.nl (www.lulu.com ID 2394341) 2008.
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Wanneer christenen de alomvattendheid van
het Bijbelse wereldbeeld inzien, zullen zij
minder snel onderscheid maken tussen de
‘seculiere’ wereld en de christelijke wereld. Met
meer aandacht voor het drieluik schepping –
val – verlossing zullen zij komen tot een grotere
waardering van kunst en zullen zij de beeldende
kunsten een plek kunnen geven in hun wereldbeeld. Wanneer christenen inzien dat de mens,
geschapen volgens Gods beeld, Gods creativiteit weerspiegelt, en dat de verlossing door
Christus de gehele mens betreft, inclusief creativiteit en artistieke talenten, zullen zij artiesten
(meer) aanmoedigen hun gaven te gebruiken
en daar zelf ook (eerder) gehoor aan geven. Als
christen kunnen we ons niet permitteren om
niet te antwoorden op kunst en creativiteit. Laten wij God dienen door Zijn koningschap over
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Bruce Wilkinson ontdekte een onbekende
gebedsheld in de Bijbel en schreef er in
2000 een boekje over. Het werd in Amerika
een bestseller waarvan er sinds 2000 een
kleine 10 miljoen exemplaren verkocht zijn.
Rondom dit gebed klinken allerlei aanmoedigingen en beloften. ‘Door het dagelijks te
bidden, zullen er opmerkelijke veranderingen
in uw leven plaatsvinden.’ En ook: ‘Het kan u
helpen het verleden achter u te laten’.
Of: ‘Ga op grote schaal denken. Probeer het
uit op iets dat zo groot is dat falen gegarandeerd is... tenzij God je zijn helpende hand
toesteekt!’ Het gebed van Jabes wordt gepromoot als een modelgebed voor het verkrijgen
van zegeningen. De enorme aandacht die
dit onbekende gebed heeft gekregen is voor
ons een reden 1Kr.4:10 eens onder de loep te
nemen in de rubriek ‘Tekst en context’.

D

e opsomming van namen wordt onderbroken door een bijzondere gebeurtenis. Er is
sprake van een onbekende persoon Jabes, die
meer geëerd is dan zijn broers (vs.9). Eventueel
is er een verbinding met de verder onbekende
plaats Jabes uit 2:55. Zijn moeder geeft Jabes bij
de geboorte een naam die verband houdt met
de smart van de geboorte (deze werkwoordstam
komt ook voor in Gen.3:16). ‘Jabes’ betekent
iets als ‘die smart veroorzaakt’. Daarmee lijkt het
leven van Jabes onder een slecht voorteken te

- Door Cees C. Stavleu -

staan. Het is mogelijk dat de moeder verwacht
dat Jabes een moeitevol leven zal krijgen. Het
geven van een dergelijke naam is minder sterk
dan het uitspreken van een vervloeking in de
eigenlijke zin van het woord, maar kan wel een
negatieve uitwerking hebben in Jabes’ leven.
Jabes’ gebed is dan ook te verklaren tegen deze
achtergrond. Toen Rachel haar kind Ben-Oni
noemde, ‘zoon van mijn ongeluk’, wijzigde Jakob
die naam in Benjamin (Gen.35:18). Jabes roept
later echter in dit gebed de God van Israël aan
en vraagt Hem om zegen en gebiedsvergroting
(vs.10). Met de uitbreiding van zijn gebied
bedoelt hij waarschijnlijk dat hij de in Jozua’s
tijd toebedeelde grond in bezit mag nemen.
Hoewel een verbinding met een genealogie
ontbreekt, lijkt Jabes geleefd te hebben in de tijd
van de richters. Toen lieten veel families na de
toegezegde grond te veroveren op de Kanaänieten (zie Ri.1:27-36 en 2:1-5). In dat geval vraagt
Jabes om te ontvangen wat hij en zijn familie
in de belofte al toegezegd hadden gekregen (in
de tijd van Jozua, zie Joz.14-19), namelijk de
volledige beschikking over zijn erfdeel. Hij bidt
daarmee om de realisatie van Gods beloften en
is dus niet slechts op zichzelf gericht. Hij vraagt
tevens of Gods hand met hem mag zijn, dat
God het kwaad van hem weert en hij geen pijn
hoeft te lijden. God schenkt Jabes waarom hij
vraagt en daarmee is het negatieve dat in zijn
naam besloten ligt, opgeheven.

Tekst en context

De schrijver van Kronieken noemt slechts
een klein gedeelte, omdat deze passage samenhangt met het doel van zijn boek. In de
context van het Oude Testament vraagt Jabes
dus om zegeningen van Gods verbond (zie
Deut.28:1-15). Tevens wordt met deze passage duidelijk dat God degenen zegent die hun
vertrouwen op Hem stellen. Hier zijn typische
thema’s van Kronieken aanwezig: beloning in
het leven van het individu, gebedsverhoring en
gebiedsuitbreiding (vgl. 1Kr.5:20-22; 2Kr.20:612). Op deze manier worden de teruggekeerde
ballingen bemoedigd.

H

et gebed van Jabes heeft in recente tijd
veel aandacht ontvangen, omdat men
meent dat het bidden ervan als modelgebed
rechtstreeks uitwerking heeft: wanneer men
dit gebed bidt, komt het uit in de concrete si-

tuatie van de bidder. Dat er echter niet op een
dergelijke wijze met het gebed dient te worden
omgegaan, blijkt o.a. uit het feit dat het niet
opgenomen is in de joodse liturgieën. Daarnaast bestaat bij een dergelijk gebruik van het
gebed het gevaar van een soort magie, waarbij
de bidder het bijna als een soort toverspreuk
hanteert. De essentie van een gebed moet
altijd gelegen zijn in de gerichtheid op God en
in de overgave aan zijn wil (vgl. Mat.6:10). De
wens van de bidder mag in ieder geval nooit
centraal staan.

H

et is van belang dit gebed te plaatsen in
de context: in deel 1 van het geslachtsregister van Juda (2:3-55) en in deel 2 (4:1-23)
lezen we hoe God handelt. Het eerste voorbeeld heeft betrekking op de toorn van God
vanwege de zonde (2:3). Ondanks de zonde
in het huis van Juda gaat God toch door met
het geslacht. Het tweede voorbeeld van Gods
optreden treffen we aan bij het gebed van
Jabes (4:9-10). Hier verandert de Here de
negatieve situatie in zegen. De beide voorbeelden laten zien dat zaken als bekering na zonde
en vervloeking alsook herstel na bekering een
belangrijke plaats innemen in het huis van
Juda. Dit aspect kan worden overgebracht
naar het functioneren van de christelijke gemeente: ootmoed en vertrouwen functioneren
als basis voor groei van gelovigen, individueel
en gezamenlijk.
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(1Kronieken.4:10)

it gebed kan bij ons overkomen als alleen gericht op de eigen persoon, en dan
vooral op voorspoed en gezondheid. Daarbij
moeten we wel beseffen in welke oudtestamentische context het verzoek van Jabes staat.
In het NT komen andere accenten naar voren
t.a.v. gezondheid en het bezit van land, omdat
daar ook sprake is van het lijden van gelovigen wanneer zij Christus volgen en van het
uitzien naar Gods toekomstige Koninkrijk.
Overigens is het goed mogelijk dat het gebed
van Jabes uitgebreider is geweest, zodat ook
dankzegging en genade aan de orde kwamen.
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20 SV Die wijsheid dan, van waar
komt zij, en waar is de plaats van het
verstand? || NBG de verblijfplaats
van het inzicht? || WV weet iemand
waar zij woont? || GNB waar kun je
wijsheid vinden en waar komt inzicht vandaan? || NBV Maar van
waar stamt de ... waar is het te vinden?
21 SV Want zij is verholen voor de
ogen van alle levenden, en voor het
gevogelte des hemels is zij verborgen. || NBG Zij is onttrokken aan
het oog van al wat leeft, zelfs voor ||
WV de vogels in de lucht kunnen
haar niet ontdekken. || GNB het oog
van levende wezens, || NBV verborgen voor de blik der levenden, ook
aan ... laat ze zich niet zien.
22 SV Het verderf en de dood zeggen: Haar gerucht hebben wij met
onze oren gehoord. || WV Dood en
onderwereld ... het gerucht gehoord
|| GNB Voor de dood en het dodenrijk is zij een onbekende; ze kennen
haar alleen van horen zeggen. || NBV
De afgrond en de dood, ... Onze
oren kennen haar slechts bij geruchte.’
23 SV God verstaat haar weg, en
Hij weet haar plaats. || NBG kent de
weg tot haar, Hij ... verblijfplaats. ||
WV dat alleen God het pad erheen
kent: Hij weet waar zij zich ophoudt. || GNB hij alleen weet haar te
vinden. || NBV haar wegen en hij
weet waar ze verblijft.
24 SV Want Hij schouwt tot aan de
einden der aarde, Hij ziet onder al
de hemelen. || NBG wat onder de
ganse hemel is, ziet Hij. || WV Zijn
oog reikt tot aan de grenzen van de
aarde, Hij ziet alles wat de hemel
omspant. || GNB niets onder de hemel ontsnapt aan zijn blik. || NBV
tot aan de randen

45 De

verwoording is iets anders dan in vs.12, maar de
overeenkomsten zijn zo duidelijk aanwezig, dat we nog
steeds kunnen spreken over een refrein.
46 Omdat in vs.7-8 sprake is van vogels naast de trotse
dieren, menen sommigen dat ‘al wat leeft’ hier alleen
op dieren moet worden betrokken, of dat de tekst
gewijzigd moet worden in xayAh ‘dier’. Hiervoor is
echter onvoldoende grond. Er zijn weliswaar overeenkomsten tussen vs.21b en vs.7, maar vanwege de structuur van het gedicht ligt een parallel met ‘land der
levenden’ (vs.13) meer voor de hand, zodat we bij ‘al
wat leeft’ moeten denken aan al wat adem heeft, zowel
mens als dier.
47 '·baDDÙn ‘afgrond, onderwereld’, zie uitleg 26:6. Zie
voor de parallel met vs.14 de uitleg aldaar. ‘Van horen
zeggen’, vgl. 42:5.
48 Vanwege de zinsbouw valt de nadruk op 'ÈlOhÓm
‘God’.
49 Lett. ‘het gewicht van de wind’ (vgl. SV, NaB), een
poëtische omschrijving voor ‘zware wind, storm’. De
vermelding van de wind en het bepalen van de grens
van de wateren herinnert aan Gen.1:2, 6-9 (vgl. bij
vs.25b ook Spr.8:29; Jes.40:12).
50 In het verleden werd x·zÓz (dat zowel hier als in 38:25
verbonden wordt met qOlÙt ‘donder’) vaak vertaald
met ‘bliksem’ (vgl. SV, NBG, WV). De Targums op
Job (met inbegrip van 11QtgJob) vertalen echter met
‘onweerswolken’ en vooral vanwege de genoemde
Qumrantekst sluiten de meeste uitleggers zich tegenwoordig daarbij aan zodat x·zÓz qOlÙt samen staat voor
‘(zware) donderwolken’ (vgl. GNB, NBV). Vanwege
het verwante Arabische xazÓz ‘windstoot’ denken sommigen evenwel aan een onweersstorm (NIDOTTE II,
62).

Hij overziet immers heel de aarde, niets onder de
hemel ontsnapt aan zijn blik (vs.24). Toen Hij
de krachtige wind49 schiep en de grens van de
wateren vaststelde (vs.25), toen Hij de regen zijn
wet voorschreef en de weg van de donderwolken50 bepaalde (vs.26), toen zag Hij de wijsheid
(vs.27).51 Hij begrijpt en doorziet haar. Anders
dan voor welk schepsel dan ook, kent de wijsheid voor God geen geheimen.
Blijft er dan voor de mens helemaal geen hoop
om wijsheid te vinden? Ja, toch wel, maar uitsluitend omdat God – die de wijsheid doorgrondt – de weg naar de wijsheid bekend heeft
gemaakt:52 ‘Wijsheid is ontzag hebben voor de
51 Grammaticaal

gezien vormen de verzen 23-27 één lange zin, die de vraag van het gedicht beantwoordt en
waarbij vs.24-27 de verklaring is van de uitspraak in
vs.23. Evenals in Spr.8 is hier sprake van de aanwezigheid van de wijsheid bij de schepping. De wijsheid
moet echter niet gezien worden als een ongeschapen
grootheid die naast God bestaat (vgl. Spr.8:22),
ondanks dat gezegd wordt dat God bij de schepping de
wijsheid zag en kende (vs.27). Binnen de context van
het gedicht benadrukken de gebruikte werkwoorden
hoezeer God de wijsheid kent en doorgrondt – met
andere woorden, hoe voor God niets van de wijsheid
verborgen blijft –, maar gaat het er niet om een eventueel voorbestaan van de wijsheid te beschrijven. In het
OT is de wijsheid een wezenskenmerk van God zelf. In
dat licht moet het zien, kennen en doorgronden van de
wijsheid waarvan hier sprake is, worden opgevat als
Gods herkennen van de wijsheid in Zichzelf. Vanuit de
mens gezien is het de schepping met al haar mysteries
die ervan getuigt hoezeer de Schepper wel over wijsheid moet beschikken (vgl. hfst. 39).
52 De woorden ‘Hij sprak tot de mens’ onderbreken het
metrum van het gedicht. Sommigen beschouwen het
vers daarom als een latere toevoeging, maar hiervoor is
onvoldoende grond. Zonder het slotvers zou het
gedicht weinig betekenis hebben binnen het boek Job,
zodat we het als een integraal onderdeel van het hoofdstuk moeten beschouwen (Clines). De afwijking van
het metrum kan juist dienen om nog extra de aandacht
te vestigen op de conclusie die in dit vers naar voren
komt (ook de aanhef met ‘zie’ heeft die functie). Overigens herstellen sommige Hebreeuwse handschriften
het metrum door ‘Hij sprak tot de mens’ weg te laten,
maar deze lezing is secundair. 11QtgJob heeft ‘en Hij
zei tot de kinderen van [de mensen …]’.
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Alleen God kent de wijsheid (28:20-28)
Nogmaals klinkt dan in vers 20 het refrein: waar
komt dan de wijsheid vandaan, waar is het inzicht te vinden?45 De wijsheid blijft aan het oog
onttrokken van al wat leeft,46 zelfs voor de vogels
in de lucht blijft zij verborgen (vs.21). Ook in de
onderwereld en bij de dood is zij niet, zij kennen
haar slechts van horen zeggen (vs.22).47 Zo is
duidelijk dat de wijsheid niet op de aarde (het
rijk van de levenden), in de lucht (het rijk van de
vogels) of onder de aarde (het rijk van de doden)
te vinden is. Waar bevindt zij zich dan wél?
Alleen God kent de weg naar de wijsheid,48 alleen Hij weet waar de wijsheid woont (vs.23).
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25 SV Toen Hij de wind het gewicht maakte, en de wateren opwoog in mate; || NBG voor de wind
de kracht vaststelde, en van het water de maat bepaalde, || WV die de
kracht bepaalt van ... en de omvang
van de zee, || GNB Toen hij de wind
aan banden legde en de zee had afgegrensd, || NBV en de wateren omgrensde,
26 SV Toen Hij de regen een gezette orde maakte, en een weg voor het
weerlicht der donderen; || NBG een
wet voorschreef en de bliksemschichten een weg, || WV en donder
en bliksem dirigeert: || GNB en bepaalde hoe de donderwolken zouden gaan, || NBV zijn wet oplegde
aan ... en de wegen van de donderwolken baande,
27 SV Toen zag Hij haar, en vertelde ze; Hij schikte ze, en ook doorzocht Hij ze. || NBG en verkondigde
haar, Hij stelde haar op haar plaats
en doorgrondde haar; || WV Hij ziet
de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar.” || GNB toen zag hij de
wijsheid en toetste haar, hij bepaalde haar plaats en || NBV hij peilde ...
haar.
28 SV Maar tot de mens heeft Hij
gezegd: Zie, de vreze des HEEREN
is de wijsheid, en van het kwade te
wijken is het verstand. || NBG dat is
wijsheid, ... is inzicht. || WV “Wijsheid? Wijsheid is: de Heer vrezen,
het kwaad vermijden.”’ || GNB dat
is: ontzag voor mij, inzicht is || NBV
‘Ontzag voor de Heer –

Job 28

637
Here,53 inzicht is het kwaad te mijden’ (vs.28;
vgl. Deut.4:6; Ps.111:10; Spr.1:7; 8:13). Op eigen kracht kan de mens geen wijsheid verkrijgen. Noch diepzinnige filosofieën, noch bestudering van verborgenheden, maar alleen een
godvruchtige levenswijze leidt tot wijsheid.
In Job 28 vinden we voor het eerst een paar motieven van de Joodse wijsheidsleer, zoals de verborgenheid van de wijsheid, het vinden van de
wijsheid door God en de wijsheid die betrokken
is bij de schepping van de wereld. Deze wijsheidsleer vinden we ook in Spreuken 1 en 8 (en
Sirach 24) en vormt de achtergrond van de
plaatsen in het Nieuwe Testament waar Jezus
met deze Wijsheid in verband wordt gebracht
(Luc.7:35; 11:49; vgl. Joh.1) of zelfs vereenzelvigd (1Kor. 1:24,30).
In de voorafgaande betogen hebben Job en zijn
vrienden er telkens over getwist wie van hen er
toch woorden van wijsheid sprak. Maar nu Job
aan het begin staat van zijn slotpleidooi, moet
hij erkennen dat de wijsheid, kostbaarder als zij
53 In

plaats van '·dOnAy ‘Here’ lezen veel Hebreeuwse
handschriften de godsnaam JHWH (vgl. SV, NBG). Dit
lijkt echter een aanpassing te zijn aan meer gangbaar
taalgebruik (yir'at yhwh ‘vrees voor de HEER’ is in het
OT een vaste formulering). Daarom heeft MT de
voorkeur (vgl. WV, NBV, NaB). Omdat God zelf aan
het woord is, stellen sommige uitleggers voor yir'at
‘'·dOnAy ‘vrees voor de Here’ te vervangen door yir'atÓ
‘vrees voor Mij’ (vgl. GNB), maar hiervoor is in de tekstoverlevering geen grond en bovendien spreekt God in
het OT vaker over zichzelf in de derde persoon.
54 Vgl. Inl. art. ‘Opbouw Job’, par. 9.6.

is dan alle schatten van de aarde, buiten het bereik van mensen ligt. Jobs vrienden beweren tevergeefs de wijsheid in pacht te hebben. Alleen
God doorgrondt de wijsheid, alleen Hij heeft inzicht. Slechts wie ontzag heeft voor Hem en het
kwaad mijdt, kan wijsheid vinden.54 Toch is het
opmerkelijk dat de woorden van vers 28 nauw
aansluiten bij de manier waarop Job in het boek
wordt geïntroduceerd (1:1,8). Zo bezien schetst
Job in de slotwoorden van het gedicht zichzelf
als een wijze en bevestigt hij indirect alsnog het
gelijk van zijn woorden in de dialogen. Deze
wijsheid en dit inzicht brengen echter nu nog
geen verandering in de situatie van Job.55 Job
moet de waarheid van de woorden die hij hier
zijn vrienden voorhoudt, zelf nog aan den lijve
ondervinden (vgl. 42:3-6).
Binnen de directe context vormt het gedicht de
opmaat voor de laatste redevoering van Job,
waarin hij niet alleen terugblikt op zijn situatie,
maar waarin hij ook heel direct God zelf aanspreekt (30:20-31). Als God alleen over wijsheid
beschikt, dan is het ook passend dat Job zich uiteindelijk direct tot Hem wendt.
55 A.

Lo wijst erop dat Job deze tegenstelling uitwerkt in
de volgende drie hoofdstukken en laat uitlopen op een
plechtige verklaring van zijn onschuld. Volgens hem
speelt Job 28 een fundamentele rol in de opbouw van
het boek: de traditionele samenhang tussen zonde en
straf klopt niet, en slechts God kan een antwoord
geven. G.H. Wilson meent dat dit hoofdstuk het falen
van de argumenten laat zien door de structuur van hun
visie te ondermijnen. Het is daarom geen wonder dat
de vrienden niet meer met Job in debat treden.

Bezoek voor meer informatie de website www.studiebijbel.nl
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Job 28:25-28

actualiteiten

Archeologische actualiteiten

SBOT6 – internetversie –
forum - symposium

steen wijst op een stenen gedenkplaat, wat weer
wijst op de aanwezigheid van een bouwproject.

• Het CVB forum is weer actief. Hier kunt u
bv. naar aanleiding van de artikelen in het
Studiebijbel-magazine verder discussiëren.
(http://forum.studiebijbel.nl / of de forumknop op
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Zegels uit de tijd van Hizkia
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www.studiebijbel.nl).

• Bijbelcommentaar SBOT deel 6 (Ezra – Job) is
uit. Hierin ook weer interessante artikelen over
bv. ‘Het leven na de dood’ en over de Behemot
en Leviathan in het boek Job.
• De internetversie van de Studiebijbel is sterk
verbeterd en opgewaardeerd met de inhoud
van 9 bijbelboeken (2Sam – Job). Er wordt
dagelijks aan verversing en verbetering gewerkt
en dat alles is direct voor de gebruikers zichtbaar. (meer info op www.studiebijbel.nl). Voor studenten 50% reductie op abonnementskosten.
• Zaterdag 19 september 2009 organiseert het
CvB weer een symposium. Het thema luidt ‘Het
lijden in Gods schepping’.
Bij opgravingen in Jeruzalem zijn onlangs zegels
gevonden van twee hoge ambtenaren uit de tijd
van Hizkia. Daarbij zijn ook handvatten van enkele lmlk-kruiken gevonden (zie Excurs 7 ‘Koning
Hizkia’ in SBOT 4, par. 8). De vondsten zijn gedaan in de resten van een groot gebouw, dat bij de
val van Jeruzalem door de Babyloniërs verwoest
is. In later tijd is het herbouwd, maar bij de val van
Jeruzalem in 70 na Chr. opnieuw verwoest.
http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_
id=25&subj_id=240&id=1496&module_id=#as

Hebreeuwse inscriptie uit de tijd
van de koningen

Onder de stadsmuur van Jeruzalem in de buurt
van het ‘Jerusalem National Park’ is een steen
met inscriptie gevonden uit de 8e eeuw v.Chr.
Dit kan opgemaakt worden uit de potscherven
waartussen de steen met inscriptie werd gevonden. Op de eerste regel staat kiah. Helaas is de
letter voor de kof niet te lezen. Wanneer dit een
zayin was, heeft hier Hizkia gestaan. Nu kan het
ook Hilkia, Amekiya etc. zijn. Een inscriptie op

http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_
id=25&subj_id=240&id=1551&module_id=#as

Tekst met verwijzing naar verwoesting
van de tempel

Het document is 15x15 cm groot, is geschreven
op papyrus, bevat 15 regels Hebreeuwse tekst
en dateert uit de eerste of tweede eeuw n.Chr.
(op te maken uit de stijl van schrift en het materiaal). In de eerste regel staat duidelijk: ‘jaar
4 van de verwoesting van Israël’. Waarschijnlijk
een verwijzing naar 74 n.Chr., vier jaar na de
verwoesting van de tempel. Ook mogelijk is 139
n.Chr. en dan betreft het de tijd van de opstand
van Bar Kochba.
http://www.antiquities.org.il/article_Item_eng.asp?sec_
id=25&subj_id=240&id=1555&module_id=#as

Tempels ontdekt op de ‘weg van Horus’

Er worden steeds meer opgravingen gedaan
op ‘de weg van Horus’, in de Bijbel ‘de weg van
de Filistijnen’ genoemd. Daardoor wordt ook
steeds duidelijker met welke situatie de Israëlieten te maken hadden bij hun uittocht uit
Egypte. De versterkingen kunnen ouder zijn
dan uit de tijd van Ramses II.
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iyy_p39sNj5_F4SGHgS0j-rv-XrQD97MSNMO0

Steenkring in Jordaanvlakte gevonden

In de Bijbel wordt meermalen verwezen naar
een locatie ‘Gilgal’. Dit Hebreeuwse woord
betekent ‘steenkring’. Onlangs zijn vijf plaatsen gevonden die omringd werden door een
stenen muurtje. Ze liggen in de Jordaanvlakte,
een plaats die overeenkomt met Jozua 4 en 5.
De opgraver, prof. Adam Zertal, meent dat ze
stammen uit de tijd van de verovering van het
land en gebouwd kunnen zijn door de Israëlieten. Het is opvallend dat de stenen liggen in de
vorm van de omtrek van een voet. Hij meent
dat dit een symbolische aanduiding is van de
verovering van het land.
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-04/uohadi040609.php

Achtergrond artikel

Geslachtsregisters in Genesis 1-11
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vende personen als broers en echtgenotes worden beschreven. Tevens is er meestal
een geringe diepte, wat inhoudt dat weinig
geslachten na elkaar worden genoemd.

Buitenbijbelse geslachtsregisters

Fluïditeit
Hierbij wordt gedoeld op het verschijnsel dat in
schriftloze culturen eenzelfde geslachtslijst ver-

R.R. Wilson heeft de belangrijkste vormkenmerken en functies van geslachtslijsten in kaart
gebracht. Hij gebruikt in zijn studie materiaal
uit mondelinge culturen en ook Oosters materiaal. Wilson onderscheidt in schriftloze culturen
drie vormkenmerken van geslachtsregisters.
Gesegmenteerde geslachtsregisters
Bij dit type genealogie verloopt de afstamming van de voorvader langs meer dan één
lijn. Dit type genealogie wordt horizontale of
laterale genealogie genoemd. Door een dergelijke geslachtslijst kunnen complexe sociale
en politieke relaties tussen stammen, volken,
steden en plaatsen in kaart worden gebracht.
Deze geslachtslijsten kenmerken zich vaak door
breedte, wat inhoudt dat veel naast elkaar le-

Lineaire genealogieën
Deze genealogieën verlopen in een rechte lijn
van de voorvader naar een persoon aan het
einde van een reeks. Dit soort geslachtslijst
wordt wel omschreven als het verticale type.
Het doel van dit type genealogie is om de relatie
aan te geven tussen een persoon of groep en
een, meestal belangrijke, persoon in het verleden. Hierbij is het niet zo dat – als bij gesegmenteerde genealogieën – relaties met andere
volken, groepen en personen worden verduidelijkt. Over het algemeen kenmerken lineaire
lijsten zich door veel diepte en afwezigheid aan
breedte, wat inhoudt dat veel opeenvolgende
generaties worden genoemd en dat vertakkingen ontbreken.

schillende vormen kan hebben: soms kunnen
namen weggelaten of toegevoegd worden. In
het geval van gesegmenteerde geslachtsregisters
kunnen onderdelen van lijsten, zoals het hele
nageslacht van een zoon van de voorvader verdwijnen. Deze fluïditeit wordt veroorzaakt door
de omstandigheden waarin de geslachtslijsten
tot stand komen. Een eerste reden voor verschil
is dat een familie of stam grotendeels of geheel
is verdwenen door ziekte, hongersnood, oorlog
of kinderloosheid, en daarom niet meer genoemd wordt. Een tweede reden is dat een deel
van een stam naar een geheel ander gebied geëmigreerd is en daardoor in vergetelheid raakt.
Een derde reden is dat een bepaalde familie
vergeten wordt door het geringe belang ervan.
Een vierde reden is dat een toonaangevend lid
van de stam zijn familie door zijn gedrag heeft
onteerd en te schande gemaakt. De laatste en
belangrijkste reden dat een naam wordt weggelaten, is dat iemand geen sociale status heeft in
de ogen van degene die de lijst opstelt. Al deze
overwegingen maken duidelijk dat geslachtslijsten – zeker in mondelinge culturen – veelvuldig
kunnen veranderen. De selectie van namen kan
wijzigen naar gelang van de omstandigheden.

Geslachtsregisters in de oudheid

In het Midden-Oosten zijn verschillende
voorbeelden bekend van geslachtsregisters,
bijvoorbeeld in Mesopotamië, Egypte, Syrië,
Palestina en Anatolië. Het meeste materiaal
is echter afkomstig uit Mesopotamië. Steeds
treffen we de uit mondelinge culturen bekende
vormkenmerken van geslachtlijsten aan: er
is sprake van gesegmenteerde lijsten, lineaire
lijsten en fluïditeit. Tevens komen de eerder
genoemde functies voor. Er wordt daarom wel
geconcludeerd dat in de meeste gevallen er
geen sprake is van geslachtslijsten die tot

doel hebben zuivere geschiedschrijving weer te
geven. Ze hebben immers dezelfde doelen als in
de mondelinge culturen. Dit betekent overigens
niet dat de documenten zonder historische
waarde zijn. Een uitzondering moet men echter
maken voor de koningslijsten uit Mesopotamië,
waar de geslachtslijsten geen strikt sociale functies vervullen. De genealogieën zijn mogelijk
opgenomen om historische informatie toe te
voegen aan de koningslijst en daarom zouden
we hier misschien kunnen spreken van teksten
die primair bedoeld zijn als geschiedschrijving.
De hoofdlijn van het chronologische deel is dan
echter altijd wel bedoeld om de bijzondere positie van een
groep mensen
vast te
stellen.
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De moderne lezer heeft over het algemeen
weinig waardering voor bijbelse geslachtsregisters en is geneigd deze teksten over te
slaan. Dit kan verband houden met twee
zaken: de ondoorzichtigheid van de teksten
bij eerste lezing en de hedendaagse verwaarlozing van historische wortels. In de
oudheid was het echter geheel anders, want
daar hechtte men groot belang aan genealogieën. Kenmerkend is de opmerking van
de Griek Hippias die zegt dat Spartanen het
liefst luisteren naar genealogieën en naar
verhalen over de vestiging van stammen en
de stichting van steden. Die belangstelling
zal – gezien het regelmatig voorkomen van
lijsten van geslachten in de Bijbel – eveneens
aanwezig zijn geweest bij de Israëlieten. In
dit themanummer over de schepping is het
relevant na te gaan in hoeverre de geslachtslijsten in Gen.1-11 een bijdrage leveren aan
de historiciteit van deze hoofdstukken.
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- Door Cees C. Stavleu -
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Geslachtsregisters in Genesis 1-11

In dit gedeelte gaan we na welke overeenkomsten en verschillen er in Genesis 1-11 zijn
in vergelijking met het
bovenstaande beeld.
We komen een viertal geslachtslijsten tegen:
het nageslacht van Adam via Kaïn (Gen.4),
het nageslacht van Adam via Set (Gen.5), de
volkenlijst (Gen.10) en de geslachtslijst van
Sem tot Abram (Gen.11:10-32). Er bestaan
twee lijsten die het verband duidelijk maken
tussen de schepping en de aartsvaders: die van
Gen.5 en Gen.11:10-32. Deze lijsten dragen het
karakter van een lineaire genealogie en verduidelijken het verband tussen de eerste mens en

de aartsvaders.
Kenmerkend voor
deze lijsten is fluïditeit:
er worden hoofdlijnen aangegeven en sommige namen worden
weggelaten.

D

e geslachtslijsten in Gen.4 en Gen.10 laten
aftakkingen van de hoofdlijn zien. Deze
teksten bevatten gesegmenteerde geslachtslijsten. De geslachtslijst van Gen.4 is een gesegmenteerde lijst, die de relatie tussen schaapherders en landbouwers omschrijft (Gen.4:2).
Ook wordt zo aangeduid wie vader van de
hoeders van klein- en grootvee, van de musici
en van de smeden was (Gen.4:20-21). Ten slotte
wordt door de beschrijving van de hoogmoedige houding van Lamech aangegeven dat dit
geslacht onder het oordeel valt (Gen.4:23-24).
Ten slotte wordt naast de via Kaïn verlopende
geslachtslijn van Adam het begin van de lijst
via Set voorgesteld (Gen.4:25-26). De geslachtslijst van degenen die verloren gaan, is geplaatst
naast het geslacht dat tijdens de zondvloed
gered wordt en waaruit Israël voort zal komen.
Het bijzondere van de lijst van Gen.4 is dat hier
de ontwikkeling van verschillende aspecten van
cultuur wordt gepresenteerd. Dit thema komt
overeen met parallelle tradities van uitvinders
en geleerden in Mesopotamië. Om de functie
van deze lijst te begrijpen, is het van belang
het onderscheid tussen de lijn van de onrechtvaardigen, te weten van Kaïn (Gen.4:17-24),
en de lijn van de rechtvaardigen, te weten van
Set (Gen.4:25-26), voor ogen te houden: het
nageslacht van Set onderscheidt zich in posi-

De tweede lijst die aftakkingen van de hoofdlijn
beschrijft, is de volkenlijst uit Gen.10 en is –
evenals Gen.4 – een gesegmenteerde geslachtslijst. De volkenlijst noemt de belangrijkste
natiën die bekend waren bij Israël met hun
onderlinge relaties. De lijst begint met een korte
vermelding van de Jafetieten (Gen.10:2-5), een
groep volken waarmee Israël niet zoveel te maken had. Daarna volgen de Chamieten, waaronder Babyloniërs, Egyptenaren en Kanaänieten
(Gen.10:6-20), voor de Israëlieten belangrijke
volken. Tot slot komen de Semieten aan de orde
(Gen.11:21-31), een groep volken waartoe ook
de voorvaders van de Israëlieten behoorden.
Een dergelijke lijst van de volkenverdeling is
uniek. Toch heeft de tekst ook onmiskenbare
vormkenmerken van een gesegmenteerde geslachtslijst, omdat de verhouding tussen Israël
en de omringende volken wordt vastgesteld.

T

enslotte dient een opmerking te worden
gemaakt over het historische karakter van
de geslachtsregisters in Gen.1-11. Evenals in het
geval van de Mesopotamische koningslijsten
kan het de bedoeling van de schrijver geweest
zijn een overzicht van de geschiedenis te geven.
Het sociale doel van de lijsten is dan secundair.
Volgens Kitchen vertonen de koningslijsten
verwantschap met Gen.1-11, zoals blijkt uit hun
opbouw. (zie tabel onder).
Het raamwerk van Gen.1-11 vertoont verwantschap met de teksten uit het begin van het 2e
millennium v.Chr. en kan ook in die tijd gedateerd worden. Bij al deze teksten kan – meer
dan in andere teksten met geslachtslijsten – de
intentie geweest zijn een omvattend geschiedwerk te presenteren. Daarnaast zijn ook andere
theologische en sociale motieven in Gen.1-11
aanwezig.

Kitchen, K.A., On the Reliability of the Old Testament,
Grand Rapids, Eerdmans, 2003.
Wilson, R.R., Genealogy and History in the Biblical World.
New Haven, London: Yale University Press, 1977.

Soemerische koningslijst

Atrahasis-epos

Eridu Genesis

Genesis 1-11

1. Schepping heeft al plaatsgevonden; het koningschap
daalde neer uit de hemel

Schepping heeft al plaatsgevonden; de goden scheppen mensen
om voor hen werk te verrichten

Schepping; steden worden gesticht

Schepping (1-2)

2. Serie van 8 koningen in 5
steden.

Rumoerige mensen verjagen de
godheden.

[Vervreemding]

Vervreemding (3)
Geslachtslijsten (4-5)

3. Zondvloed

Zondvloed; ark

Zondvloed; ark

Zondvloed; ark (6-9)

4. Opnieuw koningschap met
verschillende dynastieën

Nieuwe start

Nieuwe start

Nieuwe start; genealogieën

5. ‘Moderne tijden’

(Moderne tijden, geïmpliceerd)

(Moderne tijden, geïmpliceerd)

’Moderne tijden’
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Uit de Griekse wereld zijn ook veel voorbeelden
bekend van geslachtslijsten, al zijn ze grotendeels
fragmentarisch overgeleverd. Een grote hoeveelheid literatuur is afkomstig uit de 6e en 5e
eeuw v.Chr. Er wordt wel aangenomen dat deze
werken zijn ontstaan tegen de achtergrond van
onverbonden en heterogene lokale stamtradities.
Te denken valt aan uiteenlopende verhalen over
een locale stamheld. Om veel van deze spanningen en tegenstellingen op te heffen, stelde de opsteller van de geslachtslijst de zaak zo voor, dat er
één lokale held was die in verschillende perioden
leefde. Daarnaast vormen allerlei huwelijken en
migraties van Griekse helden een verklaring voor
vijandelijkheden of allianties tussen individuen
of groepen. Al met al zien we dat in de Griekse
wereld dezelfde verschijnselen optreden als we in
mondelinge culturen en in het Midden-Oosten
zijn tegengekomen: het voorkomen van gesegmenteerde en lineaire geslachtslijsten en van
fluïditeit.

tieve zin van dat van Kaïn. Ook moet de lijst
gelezen worden in de context van die uit Gen.5:
terwijl de zevende nazaat in de lijst van Kaïn de
onrechtvaardige Lamech is (Gen.4:18-23), is de
zevende nazaat van de lijst van Set de rechtvaardige Henoch (Gen.5:18-24).
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Tot de oudste teksten behoort een drietal lijsten, afkomstig uit het 2e millennium v.Chr.:
1. De Soemerische koningslijst: de compleet
overgeleverde tekst stamt uit de 18e eeuw
v.Chr.
2. Het Atrahasis-epos: deze tekst stamt uit de
18e eeuw v.Chr. en is waarschijnlijk vroeger
gecomponeerd.
3. Het Soemerische zondvloedverhaal (of Eridu
Genesis): deze tekst stamt uit 1600 v.Chr. en
is ernstig beschadigd.
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ktizõ
Het werkwoord ktizõ betekent (1) ‘stichten,
gronden’, en (2) ‘scheppen’.

kainos
Het bijvoeglijk naamwoord kainos betekent
‘nieuw’.

De eerste betekenis, die betrekking heeft op het
door bebouwing en bevolking stichten van een
stad of kolonie, komt in het NT alleen voor bij
de afleiding 2619 ktisis ‘(het) stichten, stichting, oprichting; (het) scheppen, schepping;
(het) geschapene, schepsel’. Het is het algemene
werkwoord voor ‘scheppen’. Zo lezen we dat alle
dingen door God zijn geschapen (bv. Kol.1:16),
zoals de hemel, de aarde, en de zee (Op.10:6), de
mens (bv. 1Kor.11:9), en alle spijzen (1Tim.4:3).
Daarom heet Hij ook ‘de Scheppende’, d.w.z.
de Schepper (Rom.1:25). In het bijzonder
gaat het in het NT om de nieuwe schepping
(vgl. 2250 kainos ‘nieuw’ en het al genoemde
ktisis), met name van ‘de nieuwe mens’ (Ef.4:24;
Kol.3:10; vgl. Ef.2:10). Deze nieuwe schepping
is verbonden met de opstanding van Christus
(vgl. Ef.2:5-6; Kol.3:1). En zo heeft Christus de
vijandschap tussen jood en heiden tenietgedaan
‘om in Zichzelf ... de twee tot één nieuwe mens
te scheppen’ (Ef.2:15).

Anders dan 2998 neos ‘nieuw, jong’, dat voornamelijk te maken heeft met tijd, nieuw in
de zin van ‘recent’, heeft dit woord primair
betrekking op vorm en kwaliteit. Het houdt
in de eerste plaats in ‘nieuw’ in de zin van ‘pas
ontstaan of gemaakt’, en wordt gezegd van
zakken (bv. Mat.9:17), kleding (Luc.5:36), een
graf (Joh.19:41). Daarnaast is het ook ‘nieuw’
met de nuance ‘tot hiertoe onbekend’, zoals een
‘nieuwe leer’ (bv. Mar.1:27), een ‘nieuwe naam’
(bv. Op.2:17), een ‘nieuw gebod’ (bv. Joh.13:34),
‘nieuwe tongen’ (Mar.16:17), of een ‘nieuw gezang’ (bv. Op.14:3). Vervolgens is het ‘nieuw’ in
de zin van ‘het oude vervangend’, en als zodanig
beter dan het oude. Dit geldt wel in het bijzonder voor datgene wat samenhangt met het
verlossingswerk van Christus. Zo moeten we
het woord verstaan als het gebruikt wordt voor
het verbond (bv. Mat.26:28), de mens (Ef.4:24),
de schepping (2Kor.5:17), hemel en aarde (bv.
2Pet.3:13). In Op.21:5 horen we zelfs hoe God
zegt dat Hij álle dingen nieuw maakt. Anders
dan in het geval van neos drukt dit woord
uit dat iets nieuw blijft. Hiertegenover staat
meestal 3299 palaios ‘oud, verouderd’, terwijl
neos een tegenstelling vormt met 679 archaios
‘uit vroeger tijd, oud’.

Vraag:
In Lukas 3:23vv staat een namenlijst met het
geslachtsregister van Jezus en daarin staat dat
Jozef de zoon was van Eli. Matteüs 1 bevat ook een
lijst, echter... dáár staat in vers 16 dat Jozef de zoon
was van Jácob...?? Wie heeft er gelijk? Of hebben ze
misschien allebei ongelijk?

mishandeld worden door vrijzinnigen en schipperaars. Zo zouden bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott&Hort en Nestlé-Aland corrupt
zijn. In het bijzonder de ‘Groot Nieuws Bijbel’, maar
ook de ‘Nieuwe Bijbelvertaling’ (NBV). Alleen de
Statenvertaling en de Engelse ‘King James Version’
zouden goed zijn? Wat zegt u hierover?

Antwoord:

Antwoord:

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk:
1. Volgens de theorie van Annius van Viterbo (15de eeuw)
geeft Matteüs het geslachtsregister van Jozef weer: de
lijn van de vader voor de wet, dus de juridische lijn. Lukas
daarentegen brengt Jezus’ natuurlijke afstamming van
Maria naar voren. Jozef wordt bij hem dan opgevat als de
schoonzoon van Eli.
2. Anderen verklaren het verschil door de mozaïsche wet
omtrent het zwagerhuwelijk als uitgangspunt te nemen.
Dit vinden we reeds bij Africanus (in: Eusebius, Kerkgeschiedenis I.7). Jozef was biologisch gezien de zoon van Jakob,
maar werd op grond van het leviraatsrecht (zie Deut.25:510) beschouwd als de zoon van Jakobs halfbroer Eli, omdat
deze kinderloos overleden zou zijn.
3. A. Hervey (19e eeuw) stelt nog een andere verklaring
voor: Matteüs geeft vanaf David de lijn van erfgenamen
voor de troon weer, terwijl Lukas de werkelijke nakomelingen van David geeft in de familietak, waartoe Jozef
behoorde. Hij neemt dan vervolgens aan, dat Jozef, de
lijfelijke zoon van Eli (Lukas), werd gerekend als erfgenaam
(voor de troon) van de kinderloze Jakob (Matteüs). Wij kunnen niet met zekerheid weten welke verklaring de juiste is.
Het is wel opmerkelijk, dat niemand van de tegenstanders
van het christendom in de eerste eeuwen in deze beide
geslachtsregisters iets onjuist of met elkaar in tegenspraak
vond.

We moeten hier twee zaken onderscheiden, namelijk een
tekstuitgave van de Hebreeuwse (OT) of Griekse tekst (NT)
en vertalingen van deze tekst. Van het NT bv. zijn ruim
5000 handschriften bekend met vele kleine verschillen.
Recente tekstedities zoals W&H en N-A geven prioriteit
aan de oudste handschriften en bieden een weergave
van de tekst die volgens hen de oorspronkelijke is. De SV
en KJV vertalingen gaan uit van de TR (Textus Receptus),
een teksteditie die ervan uitgaat dat de tekst die we in
de meeste handschriften vinden de oorspronkelijke is.
Verschillen in tekstedities geven natuurlijk ook verschillen
in vertalingen. Dit zijn echter geen vertaalverschillen. Een
voorbeeld is Mat.18:15. Staat in de oorspronkelijke tekst
‘indien uw broeder tegen u gezondigd heeft’ of ‘indien uw
broeder gezondigd heeft’? De Studiebijbel geeft trouwens
de Griekse tekst van alle edities die momenteel te koop zijn.
Elk van beide benaderingen heeft sterke en zwakke kanten.
Uitvoerig schreven we hierover in de excurs ‘De tekst van
het NT’ in SBNT deel 1. Wat vertalingen betreft zou ik willen zeggen dat elke vertaling mensenwerk is. Wanneer we
spreken over de inspiratie van de Bijbel, hebben we het over
de oorspronkelijke tekst, niet over een vertaling. Je hebt de
letterlijke of concordante vertalingen (bv. Statenvertaling
en de Naardense Bijbel), die heel dicht bij de oorspronkelijke tekst blijven, maar daardoor moeilijk te lezen zijn.
Daarnaast heb je de vrijere of dynamische vertalingen,
die begrijpelijker zijn. Deze verschillen ook vaker, omdat ze
meer uitleggend vertalen. Elke vertaling heeft dus vooren nadelen. Voor het bestuderen van de Bijbel mag
je je nooit beperken tot één vertaling, omdat je
op zoek bent naar de betekenis van de oorspronkelijke grondtekst.

GvdB

Vraag:
Ik las een document over bijbelvertalingen, waarin stond dat de moderne
vertalingen (sinds eind 19de eeuw)

GvdB

magazine

magazine

De betekenis van ktizō
en kainos ktizΩ en kainoς

Vraag en antwoord
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de Studiebijbel op internet!
Dé bron van informatie

- Altijd up to date
- Multi platform
( Windows, Apple, Linux)
- Goede zoekfunctie
- Snelle kopieer- en plakfunctie
- Onderlinge verwijzingen
met hyperlinks
Al een aantal jaren
het standaardwerk
voor mijn voorbereiding op de preek.
Ik grijp zelden mis
en dit draagt bij aan
de vreugde van het
voorbereiden van de
preek!
Voor het afsluiten van een abonnement gaat u naar :

www.studiebijbel.nl

Van harte aanbevolen.
Ron van der Spoel

Nu slechts e 9,95     per maand voor een periode

van minimaal zes maanden. Betaling uitsluitend via automatische incasso. Opzegtermijn is één maand.

