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VERIZONDIGING VAN MATTHEUS
De schepping als gave 1)an n het
BOEK van de verwek kinde mens"
gen van
maakt ons duidelijk wat Israëlon·
derscheidt van de
. Het doet
dit door ons de
en
mede verbonden:
worden van
als
) in het land Kanaän. De zonen Israëls in het land Kanaän vormen pars pro toto de zonen des
mensen op de aarde (en hûn "geschiedenis" is pars pro toto tegelijk
de wereldgeschiedenis!). Het woord,
dat de vertalingen nu eens met
"land"
land Kanaän) en dan
weer met "aarde" (de ganse aarde)
weergeven, is in het Hebreeuws een
en hetzelfde woord: ,,'eres"
IN HET DEEL van "het Boek der
verwekkingen", dat wij nu gaan
bespreken (11 : 27 - 25 : 11), wordt
ons Abrahams verwekking van

Izaäk en

( onlosmakelijk daarmee
z~Jn

in het land Kanaän verteld. Voordat
echter over dit
worden van Abram in het land Ka-

vragend aan. Het krijgt echter nog
een b~jzondere waarde door de
voorin afgedrukte brief van Barth
zelf aan de schrijver. Het is een
vrol~jk schrijven, wat ironisch van
toon. Kostelijk om te lezen. Maar
daarin erkent Barth met zoveel
woorden dat het exposé dat Küng
van zijn opvattingen omtrent de
rechtvaardiging geeft juist is. Zo
vaak wordt van zulke weergaven
van een van beide zijden getuigd:
het is wel knap, maar toch heeft de
tegenpartU het niet goed begrepen.
Dat kan hier dus niet gezegd wor··
den. De R.K. Küng schijnt de "sensus reformatieus" te hebben. Alleen
de
zal nog moeten blijken of
R. Katholieke
met name de

Gott

: Licht werde I Licht
ware!.

Gott sah das
van
'eres" geven.

ZEIDEN reeds in het
dat ons in Gen. 1 : 1 •
2 : 3 de schepping beschreven wordt
als "göttliche Landgabe um des
Bundes willen". De eerste daad, die
God doet in de geschiedenis van zijn
verbond met "de mens", bestaat
hierin, dat
onder de hemel zijn
IIlens een Ol' eres" toebereidt!
In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
En de aarde was woest en ledig ...
(töhû wabhöhû;
Wirrnis und
Wüste; Irrsal und Wirrsal)

Over deze "aarde" onder Gods he-

vervolg van pag. 87

H. Küng wel wat verwonderd en

meI - hoe God haar voor zijn mens
heeft toebereid -- zal het nu verder in dit bericht gaan.

uitlegging van Trente, verantwoord
heeft beschreven.
DAAROM MOGEN wij thans
met spanning de reakties van
R.K zijde op dit boek tegemoet
zien. Wanneer het toch eens zou
blijken dat hier een van de fundamentele verschilpunten tussen Rome
en de Reformatie minder fundamenteel is dan eeuwenlang is ge"
dacht, dan zou dit toch wel een
merkwaardige ontdekking zijn.
Of we zouden moeten aannemen
dat Barth de reformatie heeft verloochend en op dit punt, tot nog
toe niet
paaps zou ZIJn
geworden. En dat zou ook een
ontdekking zijn.
-R. JACOBS

dass es gut war.

Gott schied zwischen dem Licht und
der Finstemis.

Gott rief dem Licht: Tag! und der
Finsternis rief er: Nacht!
Abend ward und

ward:
ein Tag.

Hoor hier VleI' maal 'achter elkaar:
"Gatt"! Het licht wordt geconsacreerd tot "dag". "Eén dàg"! (yom
'ehadh). Maar er
een tweede
en een derde en een vierde en een
vijfde en een zesde dag. Het zUn
wérk-dagen;
ze
hebben
geen
"naam"! Wat is nu "de arbeid", die
gedurende deze werk-dagen verricht
wordt? (zie drie maal "mela'khah",
"Arbeit" in 2 : 2-3). Van dag tot
dag wordt tohuwabohu in alle gestalten teruggedrongen, buitengesloten, onmogelijk gemaakt, teniet gedaan, "erledigt" , als datgene wat
"kwaad" is in Gods ogen; van dag
tot dag wordt namel~jk de ,,'eres"
(die met àl haar aspecten "goed"
is in Gods ogen) toebereid voor de
mens. De Bijbel spreekt altijd in tegenstellingen! Door deze "Bejahung"
van de aarde, die tegelijk "Verneinung" van de chaos is, door deze
van de áarde voor de
mèns als "land des levens" wordt
nu de Sabbath voorbereid. Niet
slechts de zesde dag, maar àl de
werk-dagen zijn
van
de Sabbath
Matth. 27 : 62).
Vanwege deze "arbeid", die de God
van het Verbond als Schepper verricht, heeft de-mens-op-aarde alle
tohuwabohu eens
àchter
en heeft h~j
des HEREN" vóór zich.
TOEBEREIDING van de
aarde voor de mens is de
ping dus
de Sabbath; zij is
des Bundes

het bericht van Gen. 1 "gättliche
Landgabe" is, zullen wij nu eerst bespreken; daarna, dat zij "urn des
Bundes willen" geschiedt.
Nadat het van de duisternis
den licht geconsacreerd is tot
wordt tohuwabohu op de tweede
de mens afgewend door
in het midden van de
Van de 17
die het

maal hier m
17,
van Gen. 1 heeft de
van deze antieke voorstelling tweeërlei functie: 1. Het
scheidt
tussen wateren en wateren. God wil
zijn
niet laten leven
als een dakloze, die
IS
stortbuien van
geweld, maar
als een, die beveiligd is onder de soliede overkoepeling van zijn machtige "hemel". 2. Als zodanig is de
"raqîa'" tegelijk de grens, die de
sfeer der aarde van die des hemels,
de sfeer der zichtbare van die der
onzichtbare dingen
. de absolute grens, die de mens-op-de-aarde niet kan transcenderen.
DE DERDE DAG wordt tohuwabohu op tweeërlei wijze
afgewend. Eerst, doordat "de watere~ onder de hemel" vergaderd
worden op één plaats~ zodat "het
drocre"
wordt (' de ,,'eres" is
M
het inbegrip van al wat voor de
mens "zichtbaar" is! ) ; daarna,
doordat deze dode aarde tot een
"land des levens" wordt
('eres hayyîm).
Dem Licht rief Gott:
! Dern
Gewölb rief Rott.: IIimmel! Dem
Trocknen rief Gott: Erde! Zo zijn
en "ruimte" geschapen voor
het
dat God al de

De arbeid van het tweede drietal
des
het eerste

Het gesternte
Van kosmische
worden de sterren
gewone beambten.
lichten
aan het
des hemels (!, twee
om lieht te geven op de aar-

de (de "namen" "zon" en "maan"
worden niet uitgesproken!). Ook
door deze "antiheidense polemiek"
(Dr. K. H. Miskotte, Bijbels ABC)
wordt wederom tohuwabohu
wend.

Op de vijfde dag doen nu de "levende wezens" (nephes
hun
maar nog niet op de
,,~ eres" zelf, doch in de gevaarlijke
het
des hemels"
wateren": "de
vissen der zee"
: 9, Ez. 33 :
Hos. 4 :
: 3, Job J2 7 ---8), Met·
der zee" en
des hemels" is
op de vijfde
de toebereiding van de ,,'eres"
voor de mens voltooid. Nu kunnen
op de zesde dag
levende wezens" op de ,,'eres"
nu kan rnèt
het dier tezámen de mens op de aarde verschijnen
"mensen dier"
in de bijbelse teksten telkens tezámen Fenoemd. Ps. 36 : 6---7!, Jona
4: 11, Jer. 32: 43, 36: 29 etc.).
WA T NU IN àl
bestanddelen
de bedoeling van het gehéél van
deze tekst is, wordt ons echter pas
volledig duidelijk, wanneer wij thans
letten op de zorgvuldige en weloverwogen wijze, waarop de verkondiger hier van het kostbare
woord "scheppen" (bara') gebruik
heeft gemaakt. De woorden "bärä'
'è16hîm" (God schiep) plaatst hij
aan het begin en aan hel einde van
zijn verhaal (bijbelse stijl!). De
tekst begint met: "Im Anfang schut
Gott den Himmel und die Erde";
en eindigt met de woorden : "Gott
segnete den siebenten Tag und heiligte
/ denn an ihm feierte er
von all seiner
die machend
Gott
! (b e l 1ë' sîth bEna 'èlöhîm , .. 'aser barà' 'èlöhîm la 'asoth;
Pas in de derde editie is het Buber
dit
de Verte breneren
!
Van
nadere
moeten
o
hier helaas
dit
en dit slot in staat,
van bet éne
waarmede we door deze
tekst m
worden.
en dit slot heeft
het woord
vvillen reserveren voor één
heeft het enkel dáár wil-
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len gebruiken, waar gesproken
wordt over het "maken" van de
. daar gebruikt hij het nu echter in één zin drié keer:
Machen wir den Menschen ....

Gatt schuf den Mensehen in seinem
Bilde,
im Bilde Gottes
ihn,
er Sie.

IN

DE V.~RZEN, 7,
26
horen WIJ: En God maakte ...
maakte... maakte,. , Maken
.. ,
hier echter plotseling: En God
schiep, .. ! De
mens, die bestemd is om Gods verte wezen, IS hèt
de God van het
om te doen
is! Maar nu heeft de verkondiger
het woord "scheppen" toch nóg één
keer gebruikt! dáár namelijk, waar
op de vijfde dag - nog niet op de
,,'eres" zèlf, maar in de "unheimEchen gebieden "an den Grenzen
des menschlichen Lebensbereiches"
(Barth) -- de "levende ziel" haar
intrede doet! Daar wij in hevige
aanvechting vragen, of het wel waar
is, dat dit milieu, deze ,,'eres" onder
Gods hemel een geschikt toneel is
voor de gesehiedenis van Gods Verbond; of het wel waar is, dat niet
tohuwabohu maar Jezus Christus
dit toneel met zijn versehijning zal
beheersen, wordt nu op deze
nog eenmaal en nu definitief ge,vezen op het allerverschrikkelijkste,
dat zich laat denken: de donkere
zeeën vol woedend geweld en de
koppen der
die zich verheffen boven de wateren (Ps. 74 : 13
Job 7 : 12,
51 : 9, Ps. 148 :
7). Laten wij horen hoe de tekst in
de verzen 20 en 21 luidt:
Gott
ein Wimmeln
Das Wasser
lebenden
über der
vorüber dem
Antlitz des ~LUllll.Ul'C
van vers 21 ons verrassen, daar we
ze - komende van vers 20 --~- niet
Cott SCHUF die grossen
nu
wat '\Ale verwachtten:)
von
denen das 'vVasser
semen
und allen befittichten
naellL seiner Art.
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God
De draken
geen
draken! want van de dráken verde
zodra
deze boven de wateren verheffen
(Ps. H : 13).
Hèt
kel

van

niet anti-menselijk en dus ook niet
wij haar ook in
vele opzichten vinden!).
deel.
IS
dat ons van zijn
liefde scheiden kan, aangezien al
wat er is, aangezien alle creaturen
hemel en de aarde en al wat in
hen is) er enkel zijn, om het verkeer, dat God met ons hebben wil
in de geschiedenis van zijn verbond
in echte dienstbaarheid mogelijk te
maken!
das All, es sind
deine Knechte", Ps. 119 : 91; zie de
tekst van antw. 28 der
Catech. "nihil esse quod ... ").
Om de "Entmythologisierung", welke door deze verkàndiging geschiedt,
verneembaar te maken, moeten wij
in de vertáling natuurlijk juist niet
! .
!
zeedieren!) De Leidse Vert.' heeft in
vrs. 21 ,.En God
de
draken". Buber Ie ed.
Gatt die grossen 'iAi ale" ;
ed.
sehuf die grossen Soedrachen"" 3e ed.
schuf die
grossen

deze nu zichtbare
verder
toebereid. Door echter op deze
te verdijen,
van de
tekst in de
LXX niet meer te
van
door het
de God des Verbonds aUe tohuwa··
bohu der heidense
erSache" is.

SCHEPPING bestaat in
; en de HERE
Il1enSen van
tot
op de ,,'eres", die
hun heeft gegeven
20 :
Deut. 11 : 9, 10 maal in Deut.).
Deze "Landgabe"
"urn
des Bundes willen" Horen wij nu
de woorden, die dat in deze tekst
tot uitdrukking brengen:
Vollendet waren der Himmel und
all ihre Schar.
Vollendet hatte Gott am siebenten
Tag seine
die er macht,
und feierte am siebenten
von
all seiner
die er machte,
Gott segnete den siebenten
und heiligte
denn an ihm feierte er von al1 seiner
die machend Gott schuL
Eérst horen we tweemaal:
endet...
vollendet. .. " ;
daarna:
feierte ... " . en tussen
"feierte ... feierte" in staat nu: "Gott
segnete den siebenten Tag und heiihn": DER FEIERTAG!
ha§§abbäth!). Voorts moeten
WIJ achter elkaar horen: die
die er machte... all seiner
die er macht. .. all seiner
op de verrassende
machend Gatt
Het is niet

urn des Bundes
willen". Deze ,,'eros") die God aan
de zonen des mensen
heeft
(Ps. 115 :
ruimt.e

het
--F. R BREUKELMAN

ARBEIDERS GEMEENSCHAP DER
WOOD BROKERS
BENTVELD
9--10 november
AR'l'SENWEEK1<JND
Thema word nog nader bekend gemaakt.
16---17 november
DE VERNIEUWING VAN DE
SOCIALISTISCHE
In de geschiedenis van de Nederlandse
en Europese politiek zien
dat het
socialisme zich gewijzigd
Het vernieuwde zich om aansluiting te houden
op de maatschappelijke verhoudingen en
werd beïnvloed door het moderne denken. Welke veranderingen heeft het ondergaan en op welke
Hoe
ziet de verlies- en
er uit?
Een zich voortdurend rekenschap
evolutie is voor een
een zaak van zelfkennis en
zelfrespect. Daarom stellen wij in deze
cursus de volgende thema's aan de orde.
1.
in de visie
2.
in de

3.

vIste op de inter-

ARBEIDERS GEMEENSCIIAP DER.
WOODBIWKERS
I{Ol~'lr1<~HEl\'IMEN

9--10 november
GODSDIENSTI,OOS
CnUISTJ1~NDOl'\'I

DE MEESTEN van onzo
nu t.och ook nog
zo nu en dan even tijd voor
mens heeft, maar
: de
God heeft nll niet anders
dan Tijd voor
mens,
heeft
nu enkel
om déze God te we"
zen, üw
de God zijns mènsen
in het verbond der
; en dáár··
nu óók aan-het-werk I En
Gods wezen
kinderen en de sabbath(Ex.

20
baar

over Gen. 1 : 1--2:
3 slechts zoveel

35

; 12--17,
3,

Hier en daar in kerken en onder' chris'tenen hoort men
zeggen, ook al
in verband met de
en aanhoudende "emigratie" uit
kerken, dat er
een 'wereld gekolllen
\vaarin !HCn !l1et
meer uitkon1t met de
de kerken. tot
nu toe voorgestane godsdienstigheid.
'Waar het nu op aan komt is, dat men
minstens te weten kOD1t hoe rncn (~od
antwoord kan
door middel van
dat dagelijkse
moet
daarbij niet,
en dergei~jke
wereld te
men samen de
arlt woord af
misschien wel gedurfde gedachten, 'Toch wa8.rd OIYl saXIlcn rne::e
Ter\ville van ons deel- hebbezi", te
bell'~an
en wereld,

