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Tijdens de bespreking in groepen hebben de aanwezigen met de handreiking die de spreker in het referaat had gegeven, de
weg van een aantal vrouwen op de heilsweg proberen duidelijk te maken. De heer Breen kreeg daarna nog de gelegenheid
voor een uitvoerige toelichting. Die volgt hier en daaronder vindt u nog de beantwoording van enkele vragen.
Bij een bespreking op uw vereniging zou u enkele van de hier genoemde vrouwen en hun plaats in de Bijbel kunnen
behandelen.

De vrouw van Lot (Gen. 18:16-19:38)
De strekking van de geschiedenis van Lot krijgen we niet helder als we een parallel trekken tussen Lots vrouw en
ongehoorzame ongelovigen vandaag. Ik zal u dat laten zien door een fragmentarische vergelijking te leggen naast het
heilshistorische verband. U zult zien dat de fragmentarische methode blijft steken bij voorbeelden, terwijl de
heilshistorische veel meer de verbanden laat zien, omdat ze ons eerst de plaats van Lots gezin op Gods heilsweg toont en
vervolgens de lijn op die heilsweg doortrekt naar ons.
Voorbeeld van een fragmentarische vergelijking:
Zoals de vrouw van Lot ten onder ging met de goddeloze cultuur waar ze zo in opging, zo zullen allen die niet eerst Gods
Koninkrijk maar vooral zichzelf zoeken, in ongerechtigheid ten onder gaan.
N.B. Dit is wáár! Wie niet voor de HERE, maar voor zichzelf leeft, zal dát leven verliezen en achtergelaten worden. We
lezen dit in Luc. 17:32-36.
Toch moeten we de woorden van Christus 'Denk aan de vrouw van Lot' niet inperken tot: 'Neem aan haar geen
voorbeeld'. Want dan mis je de diepte van de verbondsgeschiedenis, waarin Lot toen de antithese verloochende, tot
kwelling van zijn rechtvaardige ziel (2 Petr. 2:6-8): eerst tot bij het slechte en zondige Sodom (Gen. 13:12,13), dan in
Sodom (14:12b), ja zelfs als vooraanstaande in de poort (19:1).
Ja, en dan kiezen je dochters voor de Sodomse zonen (19:14) en je vrouw kiest uiteindelijk voor de Sodomse
ongehoorzaamheid (19:26).
Maar God denkt aan Abraham (19:29) en wellicht aan de voormoeder van Christus, aan Ruth uit Moab uit Lot (Matt. 1;
Ruth 4:10; Gen. 19:36,37; Gen. 18:18,19). En Hij stelt de antithese (18:20; 19:13).
En dan komen we tot de toepassing via Luc. 17:32!

Heilshistorisch verband:
Toen: De God van het Verbond leidde Lot en zijn gezin uit Sodom in het stellen van de antithese die Lot had verloochend
met alle gevolgen voor hem en zijn gezin. De HERE gedacht hierbij aan Abraham in wie Hij alle volken wilde zegenen
(Gen. 18:18,19), ook Ruth de Moabietische uit het huis van Lot, op de weg naar de Messias.
Vandaag: Jezus Christus spoorde door te wijzen op Lots vrouw die de HERE ongehoorzaam was, zijn discipelen aan tot
geloof in zijn woorden (Luc. 17:22vv). En de apostelen leerden ons te onderhouden alles wat Christus hen geleerd had,
opdat ook wij zouden worden gedrongen tot de keuze vóór Christus en tégen satan. Het verbond met Abraham zijn vrind,
bevestigt de HERE van kind tot kind.
Wee daarom degene die het verbond en zo het verbondsnageslacht op het spel zet in de verloochening van de antithese,
d.w.z. in het satan eerst accepteren in de wereld en vervolgens in de kerk. Want waar het leven verziekt is, ten dode toe,
daar komen de gieren, maar waar het leven in Christus vernieuwd is, daar is het vieren. De één in genade aangenomen, de
ander in gericht achtergelaten.

Rachel (Gen. 29:31-30:24 en 35:16-20)
Fragmentarische vergelijking:
Zoals Rachel heeft gehuild om de kinderen die ze niet had - tijdens haar leven -, zo zullen er veel vrouwen zijn die op
dezelfde wijze huilen, omdat ze geen moeder zijn.
Zoals Rachel heeft gehuild om het kind dat ze ter wereld bracht - ten koste van haar leven -, zo zullen er veel vrouwen zijn
die bij de bevalling diep verdrietig sterven. Maar wie in geloof mag meebouwen aan Gods volk, ook al gaat dat ten koste



van eigen leven, die spreekt niet meer met de 'oude' Rachel van ongeluk, maar met Jacob van voorspoed.
Heilshistorisch verband:
Toen: zie Gen. 29vv en Gen. 35:18 i.v.m. Jer. 31:15 en 16,17: Gód maakt de Rachel van Ben-oni tot kerkmoeder van zijn
volk: van het tien-stammenrijk via Jozef (Efraïm en Manasse) en van het twee-stammenrijk via Benjamin. En díé Rachel
mag niet vergeten dat God Zíjn beloften onafhankelijk van mensen gaat vervullen. Huil niet langer, Rachel, want Kores zal
Mijn volk laten gaan om Christus!
Vandaag: zie Matt. 2:13-18. Droog je tranen, Rachel, want nu is Christus geboren. De kindermoord is er het bewijs van.
En straks zullen ze er zijn, àl Gods kinderen, van Oost en West en van Noord en Zuid, eeuwig beschermd onder zijn
vleugelen.
Niet Rachel baart de kerk, maar Christus bouwt zijn kerk! God is getrouw.

De dochter van Jefta (Richt. 11)
Fragmentarische vergelijking:
Zoals Jefta's dochter haar eigen leven niet telde, maar zich geheel aan de dienst van Jahwe wijdde, zo moeten ook wij wel
eens ambities opzij zetten om ons geheel in Gods dienst te stellen.
(Uit de geschiedenis van Jefta die zich aan een lichtvaardig gezworen eed hield met alle gevolgen van dien, moeten wij leren
niet alleen niet lichtvaardig te zweren, maar ook een slechte gelofte niet na te komen.)
Heilshistorisch verband:
Toen: Jefta voerde de oorlog van God om de kerk te bewaren tegen de vijanden en hun goden (Ri. 10:14;
11:11b,27b,29a). Uit dank voor de overwinning op de vijanden offerden vader en dochter hun blijvende plaats in Israël op
(11:34,37b,39b) en gaat de dochter zich in Gods heiligdom te Mizpa (10:11b) wijden aan Jahwe.
Vandaag: Zie dan toe dat wij nu állen als priesters uit dankbaarheid voor de blijvende erfenis in Christus (Rom. 8:17; Gal.
3:29) onszelf offeren aan de HERE als een levend dankoffer (HC, zd. 12).
Enkele opmerkingen bij Richt. 11.1

1. vers 31: a) 'Hetgeen' is geen goede weergave van het Hebreeuws; we moeten vertalen: degene. Jefta heeft dus bij het
afleggen van zijn gelofte aan een mens gedacht.
b) Een brandoffer symboliseerde de totale wijding aan de HERE, die niet direct door verbranding hoefde te geschieden
(vgl. ons opofferen).
2. vers 34: Met nadruk wordt gesteld dat Jefta's dochter enig kind was. Zij had naar de wet van Num. 36 mogen erven.
Maar nu ze afgestaan wordt aan de HERE, zal Jefta geen vaste plaats in Israël hebben. Zijn geslacht zal met hem eindigen.
3. vers 37: De dochter beweent haar maagdom, niet haar léven. Ze treurt niet, omdat ze moet sterven, maar omdat ze
kinderloos zal blijven (vgl. vers 34).

Ruth (m.n. Ruth 1 en 4)
Fragmentarische vergelijking:
Zoals Ruth, van buiten de kerk, in de weg van haar bekering - 'uw God is mijn God' - werd ingelijfd in Israël, zo zien we na
Pinksteren vele 'uw-God-is-mijn-God-belijders' komen uit alle volken binnen de gemeenschap van Christus' kerk.
Hier gaat het over de komst van Ruth binnen Israël en over haar bekering tot God; zie nu de bekering van vele Ruths!
Geloofsgeschiedenis!
Heilshistorisch verband:
Toen: Christus werkte in de Richterentijd, een tijd waarin alles schreeuwde om een theocratische koning - een tijd van
afval, straf en gratie -, heen naar Zíjn komst uit David via Juda en Ruth,
Vandaag: om zèlf als Pinksterkoning al de zijnen uit al de volken te vergaderen en vol te maken met zijn Geest. Petrus zei
het toch op Pinksteren dat het volk nu zijn Koning had, waarvan David had geprofeteeerd: Jezus Christus, die rechts van
God regeert door zijn Geest.
Hier gaat het over de komst van Christus naar Pinksteren en over het werk van de Geest in Ruth, zie nu de Pinkstergeest
van Christus in ons!
Heilsgeschiedenis!

De vrouw uit Bachurim (2 Sam. 17)
Fragmentarische vergelijking:
Zoals de vrouw uit Bachurim gebruik maakte van de noodleugen om Achimaäs en Jonatan in dienst van de gezalfde David
te redden, zo kunnen wij in benarde situaties ook wel eens moeten grijpen naar het noodmiddel van de leugen om onze
naaste van de dood te redden.



Nu is het natuurlijk waar dat in uitzonderlijke noodsituaties alleen nog maar door middel van de leugen aan de bedoeling
van het negende gebod kan worden beantwoord. Aan de opdracht om onze naaste lief te hebben (te redden), voldoen we
dan door juist niet de feitelijke waarheid te spreken.
Bij de bespreking van het negende gebod zullen we zeker moeten wijzen op de noodleugen in het algemeen en op
Bachurims vrouw in het bijzonder (vgl. Sifra en Pua, Ex. 1:15vv, en Rachab, Joz. 2:4vv). Maar de plaats van Bachurims
vrouw op Gods heilsweg krijg je niet scherp als je een noodleugenlijntje trekt van haar naar ons.
Heilshistorisch verband:
Toen: Jahwe zorgde, toen de kerkbouw in de crisis kwam (Absaloms opstand) als een nawerking van (vergeven)
eigenwillige huisbouw (denk aan Batseba), voor de Messiaanse erfenis als een triomf van de theocratie (vgl. Davids
koningschap) als zijn werk in de komende Davidszoon. En Hij deed dat door middel van de list van Chusai (17:14b) en
van Bachurims vrouw.
Vandaag: Laat ieder er goed op toezien hoe hij of zij bouwt op het fundament van Jezus Christus (1 Kor. 3:10vv) Die zijn
kerk vergadert, beschermt en onderhoudt (HC, zd. 21). Alleen op die grondslag verzekert en verleent de God van het
Verbond kerkvrede en kerktoekomst.

Rispa (2 Sam. 21:1-14)
Fragmentarische vergelijking:
Zoals Rispa, de bijvrouw van Saul, met zichzelf wegcijferende moederliefde2 een begrafenis afdwong voor haar
terechtgestelde kinderen door hun lijken dag en nacht te beschermen tegen aasgieren en hyena's, zo zullen alle moeders het
recht van een begrafenis opeisen voor hun kinderen, ook al waren ze ter dood veroordeeld. Ook misdadigers dienen te
worden begraven.
Heilshistorisch verband:
Toen: God schakelt Rispa, symbool van heel de ellende van Sauls ontheocratisch koningschap (2 Sam. 3:7vv), in om
David, de koning en hierin voorvader van Christus, te wijzen op zijn theocratische plicht: niet alleen het huis van de koning
moet worden gezuiverd (i.c. Saul), maar ook het volk. God vraagt niet slechts een uitwendig offer - vonnis over Saul(s
geslacht) -, maar een innerlijke bekering van héél het volk.
In de grond van de zaak is het volk geen haar beter. Rispa maakt door haar aanhoudende lijkenwacht duidelijk dat er iets
niet klopt. Pas als het volk gaat bidden tot God (vers 14c!, St. vert.) schenkt Hij zijn zegen.
Vandaag: De grote Zoon van David, die Zich een weg gebaand had door middel van de actie van zuivering en bekering ten
tijde van Rispa, regeert nu als de grote Koning zijn kerk, en Hij eist van ons dezelfde zuivering èn bekering, nl. dat we niet
alleen weg doen wat op zijn weg in de weg staat, maar dat we ook gehoorzaam wandelen op die weg: werkend en
biddend.

Hanna (Luc. 2:22-39)
Fragmentarische vergelijking:
De mensen op het tempelplein zullen wel op Hanna hebben neergekeken, zoals men nu op de gereformeerden kan
neerzien. Maar zij mocht zich troosten vóór te gaan in Gods huis. Vrouwen, trekt u op aan Hanna!
Zoals Hanna haar langdurig weduwschap kon verwerken door als voorgangster God onafgebroken te dienen in de tempel,
zo mogen onze (jonge) weduwen getroost zijn in hun taak voor Gods kerk. Vrouwen, weest een Hanna!
Heilshistorisch verband:
Toen: De tien-stammen-historie is niet voor niets geweest. De moeders in Aser hebben niet vergeefs gebaard, hun moeite
had toekomst, want daar is Hanna, het 'overblijfsel der genade'. Door haar omstandigheden kon ze voortdurend in de
tempel zijn. Zíj mag nu verkondigen dat de voorstelling in de tempel bijzonder was: de Verlosser is gekomen. Zíj mag het
bewijs zijn dat op de twaalf poorten namen komen te staan van twaalf stammen. Binnenkort gaat er een voorhangsel stuk.
Vandaag: Hanna kon 24 uur per dag thuis zijn in de tempel, ze was een alleenstaande weduwe. Nu hebben alle vrome
vrouwen de tempel thuis. Zij zijn zelf tempelen en hun huizen zijn door het geloof gewijde grond. Het tempelgordijn is
gescheurd. Samen met Hanna strekken alle gelovigen zich uit naar de toekomst, waarin het beloofde mag worden
verkregen, door Jezus Christus alleen, bezongen door Hanna en ons.

Vragen die nog uit de gespreksgroepen naar voren kwamen:
1.Is het Psalmen zingen ook geen vorm van fragmentarische vergelijking? We zingen 'ik', maar het gaat over

David bijvoorbeeld. Psalmen zijn toch ook gedateerd?
Inderdaad moeten we de Psalmen niet losmaken van hun tijd. Maar we mogen ze ook niet opsluiten in hun tijd. Let u eens
op het werkmodel op p. 122. Een belangrijk onderdeel is LL: de latere lezers. God had ook ons op het oog toen Hij zijn



Woord door zijn Geest inblies.
Verder moeten we niet vergeten dat het OT verschillende genres bevat. Zo hebben we: historiebeschrijving; wetboeken;
profetieën; liederen; de wijsheidsliteratuur (Spreuken bijv.). Elk genre heeft zijn eigen uitlegmethode. Van een geschiedenis
maken we geen gelijkenis: er stond een echte boom der kennis van goed en kwaad. Van een gelijkenis maken we geen
geschiedenis: de tronk van Isaï stond niet ergens in een tuin.
Een profetie kan in perspectief gaan over binnenkort en tegelijk ook over veel later. Je hebt dan het gevoel dat je in een
diorama kijkt, zo'n kijkkast waarin door bepaalde opstelling en belichting een perspectivisch effect wordt verkregen. En
Psalmen kunnen daarover dichterlijk jubelen:
Van Sinaï is God de Heer
als overwinnaar, groot in eer
naar Sion opgevaren (Ps. 68).
Hier gaat het over de ark, omhooggebracht naar Jeruzalem, de stad van David. Maar Paulus zegt in Ef. 4 dat het ook gaat
over de hemelvaart van Christus. Beide historische gebeurtenissen in diorama behorend bij één psalmvers: meervoudige
vervulling. Gebeurtenissen die dus iets gemeenschappelijks hebben: God woont bij zijn volk!
Als we oog hebben voor de historische gebeurtenissen en het profetisch perspectief, mogen we best 'ik' zingen als het over
David gaat, of zelfs over Christus. Psalm 40 bijv.:
Het boek schrijft over mij.
Gij hoordet hoe ik zei:
O, Here, zie ik kom (vgl. Hebr. 10).
Ik ben dan ook heel blij dat bovenaan elke Psalm in ons kerkboek het opschrift vermeld staat. Als we Psalmen zingen,
moeten we daar goed naar kijken.
Voorbeeld: Psalm 84. Van de Korachieten.
Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer,
want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning (vers 2).
Dit zingen dus de Korachieten. Maar wij zingen: 'ik'.
Maar dat doet u ook als u het volkslied zingt: 
Wilhelmus van Nassaue,
ben ik van Duitse bloed.
Fragmentarische vergelijking zou zijn: wij zijn ook van Duitse bloed. Maar wie doet dat? Dat doen we ook niet bij Psalm
84. Voorbeeld van een fragmentarische vergelijking tegenover het heilshistorisch verband:
Fragmentarische vergelijking:
Zoals de dichter van Psalm 84 hunkert naar de voorhoven des HEREN, zo moeten ook wij dat verlangen kennen naar de
kerk te gaan. Die begeerte kent u toch ook? Wie ontrouw is in de kerkgang, moet worden gewezen op het verlangen van
de Korachieten.
Heilshistorisch verband:
Toen: De dichter kent z'n armoede: hij mag niet verder komen dan de voorhoven, een enkele keer per jaar. Alleen de
priesters hebben een tehuis binnen de tempelmuren.
Vandaag: De armoede van toen is in Christus vervuld. Door Hem zijn wij allen priesters voor God en staat de tempel
overal opgericht. Gezin en werk zijn nu permanent met de tempel verbonden. Wie ontrouw is in de kerkgang moet worden
bestraft, omdat hij Gods Pinksterrijkdom in ondankbaarheid negeert.

2.Kunt u aangeven wat uit het OT nog wel en wat niet meer geldt? Gaan we trouwens de Bijbel vandaag de dag
niet anders lezen dan vroeger? Denkt u maar aan het vrouwenstemrecht.

In de eerste plaats bestrijd ik de opvatting dat we de teksten uit de Bijbel m.b.t. de vrouw anders zijn gaan lezen. We
kijken niet anders aan tegen bijbelteksten, maar tegen het fenomeen stemmen. Deelden de meesten eerst de opvatting dat
stemmen regeren was, nu heeft de generale synode uitgesproken dat stemmen geen regeren is, maar dat een voorkeurstem
uitbrengen medewerking is aan de roeping tot het ambt onder leiding van de kerkeraad. Iets wat ds. Geelhoed in 1978 al in 
De Reformatie (werd toen als Ingezonden opgenomen) op overtuigende wijze had aangetoond. Stemmen is begeren, niet
regeren.
M.b.t. dit onderwerp valt er iets te zeggen over de voortgang op Gods heilsweg. Onder de oude bedeling regelde de wet
alles m.b.t. het ambt. Je werd ambtsdrager krachtens geboorte (de priesters bijv.) of door het rechtstreekse aanwijzen van
God. Maar met de komst van Christus wordt de gemeente gesteld in de positie van vrije zonen en dochters (Gal. 3 en 4),
die kunnen en mogen meespreken als mondige leden bij de verkiezing van bijzondere ambtsdragers.



En dat die bijzondere ambtsdragers mannen zijn, is iets uit de oude bedeling en geldt ook nu (zie 1 Kor. 14 en 1 Tim.
2:11-12 over de kerkdienst en het bijzondere ambt).

Wat geldt nog wel en wat niet meer?
Onze belijdenis onderscheidt in art. 25 NGB tweeërlei:
*de ceremoniën, zeg maar die plechtige gebruiken die in zichzelf nauwelijks of geen betekenis hadden, maar die als
schaduwen iets van het latere werk van Christus wilden laten zien; en
*de getuigenissen, zeg maar die morele geboden die voorschrijven hoe we moeten leven.
De ceremoniën gebruiken we na de komst van Christus wel voor de leer om er les uit te trekken, maar niet voor het leven
om in praktijk te brengen. De getuigenissen gebruiken we nog steeds voor leer en leven.
Het komt dus aan op zorgvuldige exegese, waarbij we Schrift met Schrift vergelijken en rekening houden met wat blijvend
is, wat veranderd is en wat veranderen kan (vormen zijn geen normen)3.
In dit verband wil ik wijzen op het fraaie artikel van prof. Douma in Ambt en aktualiteit - opstellen aangeboden aan
prof. Trimp. Haarlem 1992, p. 223vv. Hij onderscheidt vier manieren waarop de Schrift in de bezinning op ons handelen
functioneert:
a) de Schrift als gids: wijst ons de weg die we gaan moeten;
b) de Schrift als wachter: waarschuwt ons; zegt niet altijd wat hier en nu goed is, maar geeft ons wel ogen om te zien wat
hier en nu kwaad is;
c) de Schrift als richtingwijzer: geeft de richting aan waarin we ons moeten bewegen om het antwoord te vinden op de
vraag naar wat in concreto goed of kwaad is;
d) de Schrift geeft voorbeelden: voor de juiste richting wordt vaak gewezen op het voorbeeld dat anderen hebben
gegeven. (En dat we daarbij niet fragmentarisch/exemplarisch te werk moeten gaan, maar heilshistorisch, heb ik u
vanmorgen mogen uitleggen.)
Tenslotte, bovenal zullen we bij ons Schrift met Schrift vergelijken moeten bidden om de leiding van de Heilige Geest. 'Leer
mij Here uw weg!' 'Maak mij fijngevoelig om te onderscheiden waarop het aankomt!

Noten:
 Vgl. B. Holwerda, Jozua en Richteren. Kampen 1971, p. 171-172.
2 Vgl. A.Janse, Eva's dochteren. Kampen 1923, p. 128-132.
3 Zie ds. A.Geelhoed, De wet niet verzetten. Enschede 1969.


