
ALGEMENE VERGADEING
REFERAAT I

WEGWIJS op de heilsweg van het Oude Testament
- over voorbeeld-ige exegese

A.C. Breen

Het referaat van de Algemene Vergadering en het verslag van de daarop volgende bespreking zijn verdeeld over vier
artikelen.  De indeling is als volgt:
I. WEG - Wat het Oude Testament is
II. WIJS - Hoe we het Oude Testament lezen
1. De richting van Schilder en Holwerda
2. Wegwijzers in het boek Ester
III. WEGWIJS - Wijs op weg

I. WEG - Wat het Oude Testament is

1. Gods boek
Hèt Woord dat Zich in het Oude Testament liet kennen als de Worstelaar naar Bethlehem, is mens geworden om de dood
te overwinnen - we vierden Pasen deze week - en om in ons te leven door zijn Geest èn Woord.
Het Woord, de Christus, bedient zich van het Woord, de Bijbel. Het Woord, de Christus, heeft het eerste en het laatste
woord. En daarom: Het Woord, de Bijbel, dat zal men laten staan!
Héél dat Woord is door God ingegeven, of zoals het in 2 Tim. 3:16 precies staat: door God geademd (Theo-pneustos:
God geademd; Pneuma: Geest). God deed zijn woorden uitgaan en blies ze woordelijk en volledig in zijn dienstknechten,
opdat zij ze op Schrift zouden stellen. De schrijvers werden voortgedreven door de Heilige Geest (2 Petr. 1:21). Ze
schreven in zijn kracht Gods woorden.
Mozes wist dat zijn spreken van God kwam. Het staat er heel nadrukkelijk in Ex. 6:27: 'Ten dage dat de HERE sprak tot
Mozes in het land Egypte, sprak de HERE tot Mozes aldus.'
Ook de profeten schreven hun woorden toe aan God. De profetieën beginnen met: 'Het Woord des HEREN kwam tot...'
Acht keer lezen we in de eerste twee hoofdstukken van Amos: 'Zo zegt de HERE!'
De Heilige Geest sprak ook bij monde van David (Matt. 22:43; Hand. 1:16, 4:25) of een andere psalmist (Hebr. 3:7).
Ook de Psalmen zijn geïnspireerd.
Mozes + Profeten + Psalmen: zo vat Christus het OT samen in Luc. 24:44. Naar de joodse indeling bestaat het OT uit drie
bundels, de TeNaCH genoemd: de Wet, de Profeten en de Geschriften.
Ruim een eeuw vóór onze jaartelling duidt de kleinzoon van een zekere Jezus Sirach in de Voorrede bij zijn vertaling van
grootvaders werk, het Hebreeuwse OT aan als: 'de wet, de profeten en de overige boeken' en hij vertelt dat zijn opa ijverig
was in het lezen ervan.
Dus ver vóór onze jaartelling kende en hanteerde men al het OT als een vaststaand gegeven. Er is geen sprake van een
canon-fixatie pas in 90 n.C. op de joodse synode te Jabne (of Jamnia). Aan het einde van de eerste eeuw werd het OT
niet canoniek gemáákt (zo van: die boeken wel, die niet), maar ging men úít van de canoniciteit van het OT. De Tenach was
door de kerk al lang als canoniek erkend. Bij het verschijnen van de boeken had de kerk van het Oude Verbond al
begrepen: deze boeken zijn van God. (Zo is ook in de 4e eeuw het NT niet gecanoniseerd. Neen, toen werd vastgelegd
wat bij het verschijnen al door de kerk was erkend als canoniek.)1

Mozes en de Profeten en de Psalmen: samen in Luc. 24:45 Schriften genoemd. Op deze Schriften, de Tenach, het OT
dus, beroept Christus zich, naar die Schriften grijpt Hij terug. Ze getuigen allen van Hem (vgl. Matt. 26:54).
Laten de mensen die, door het ter discussie stellen van het schriftgezag, zijn gaan twijfelen, nu ook maar gaan twijfelen aan
dát discutabel stellen en weer gaan buigen vóór om zich daarna te buigen óver het gezaghebbende Woord van God.

2. Boek van de geschiedenis
Het OT is geen handboek voor juristen en ethici (Wet), voor psychologen en illusionisten (Profeten) of voor historici en
poëten (Geschriften), maar Gods boek van de geschiedenis met zijn volk dat Hij wil ontmoeten en dat Hem wil ontmoeten.



En die omgang met z'n hoogten (exodus bijv.) en diepten (exil bijv.), met z'n teleurstelling en verlossing, met goddelijke
woorden en menselijke antwoorden, speelt zich niet af boven onze wereld of buiten onze tijd, maar in de geschiedenis.
De geschiedenis van een zintuiglijk waarneembaar paradijs, maar ook van een zintuiglijk waarneembare slang. De
geschiedenis van de strijd van het vrouwenzaad en van hèt Zaad van de vrouw dat zich een weg worstelt naar zijn wieg.
De geschiedenis waarin God bezig is zijn beloften te vervullen. De geschiedenis dus van zijn verbond.
En dan is het OT niet zomaar het boek van Gods omgang met zijn volk, maar het boek van de geschiedenis van Gods
omgang met zijn volk.

3. de geschiedenis van Gods verbond
Het OT: Gods boek van de geschiedenis van zijn verbond. De trouwe God van het Verbond vervult zijn beloften
beveiligend (denk aan de Vader), reinigend (denk aan de Zoon) en heiligend (denk aan de Heilige Geest) in Christus
die zijn kerk vergadert (als Profeet), beschermt (als Priester) en onderhoudt (als Koning) door zijn Heilige Geest die
ons leidt (als Verlichter), troost (als Advocaat) en bewoont (als Tempelheer). Zie HC, vr. en antw. 53,54.
Getrouw is God, zijn hand volvoert zijn werk van eeuwen. En wat zien we dan?
In het paradijs dreigde de dood - Adams val liep uit op: 'en hij stierf' (Gen. 5:5,8,11vv) - maar God zegt: Vijandschap! De
dood wordt verslonden door de Overwinnaar op de slang (Gen. 3:15; 1 Kor. 15:54). Ik zet Mijn verbond in genáde voort.
Op de aarde dreigde de dood - de grote vloed verderft het grote verderf - maar Noach is de ark nog niet uit, of zie daar
gaat het reine offer omhoog, tot voor de regenboog, de boog van het verbond! (Gen. 8:20vv, 9:9vv)
In Moria dreigde de dood - de toch-geborene Isaak, de enig-geborene, gebonden ten offer - maar de Engel des HEREN
die Zíjn weg bereidt, roept: Het is genoeg, de zegen van het verbond komt er voor alle volken (Gen. 22:18; Hand. 3:25;
Gal. 3:8).
In Egypte dreigde de dood - Jozef in een kist en de jongetjes in de Nijl (Gen. 50:26; Ex. 1) -. Het volk schreeuwde het
uit, maar het was geen gebed van allen. Toch gedacht God zijn verbond aan Abraham, Isaak en Jakob (Ex. 2:24)! En
Jozef zei: God zal zeker naar u omzien, daarom, neem mijn gebeente mee op reis naar het beloofde land (Gen. 50:24; vgl.
Ex. 13:19 en Joz. 24:32). En Mozes kiest vóór de armoede van het volk van Christus en tégen de rijkdom van het hof van
Farao (Hebr. 11:24vv).
In de woestijn dreigde de dood - veertig jaar en ook nog vurige slangen - maar een koperen slang werd verhoogd, opdat
er eens een kruis zou staan (Num. 21:4-9; Joh. 3:14,15, 12:32).
In Kanaän dreigde de dood - en het volk deed opnieuw wat kwaad was in de ogen des HEREN en de HERE gaf hen
over in de macht van..., toen riep het volk tot de HERE en Hij gaf verbondsgenadig (niet omdat het volk zich bekeerde)
een richter en een richter en een richter en.... Jerobeam dreef het volk af van achter de HERE (2 Kon. 17:19vv) -. Maar
Jesaja roept het uit: Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Bereidt de weg terug! Het Rijsje wordt een Woudreus. De
Vredevorst is sterke God, Immanuël komt eraan!
In Perzië dreigde de dood - Hamans wet voor de massamoord op Juda - maar Ahasveros kan niet slapen, want de
Bewaarder van Israël sluimert, noch slaapt.
In Jeruzalem dreigde de dood - de gruwel der verwoesting van Antiochus IV Epifanes midden in het Sieraad (Dan. 7:8vv,
8:9vv, 8:23vv, 11:21-45) - maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen (11:32).
Ja, God vervult zijn verbondsbeloften. Zie maar, daar gaan een prins en gravida op weg naar Betlehem Efrata..... Klein in
Juda? Je zult maar mogen zijn de ingang voor de Opgang uit de hoge in zijn voortgang naar de hoge.
Hoge eer aan God, de Komende is gekomen, God heeft er behagen in mensen te redden!
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