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Geef Mij je hart
Over de Bijbel als boek van het verbond

A. de Snoo

'Hoor Israël, de HERE is onze God, de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God liefhebben met geheel uw
hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het
uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer
gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw
poorten.'
(Deut. 6:4-9)

Hoe ga je om met de Bijbel? Zegt de Bijbel daar zelf ook iets over?
We luisteren mee met de jongere generatie Israëlieten, die door Mozes wordt aangesproken in het boek Deuteronomium.
Deuteronomium betekent 'herhaling van de wet'. Toch geeft Mozes meer dan slechts herhaling. Hij geeft ook een
verklarende toepassing.
In Deut. 6 maakt Mozes duidelijk waar het in de wet uiteindelijk om gaat. Hij doet een dringend appel op z'n hoorders
vooral de Afzender niet te vergeten.

Eerbied
Mozes begint met de oproep: 'Hoor Israël, de HERE is onze God, de HERE is één.' Wie vraagt van jullie gehoor? Hij die
de enige echte is. Dat is namelijk de bedoeling van het zinnetje: de HERE is één. Hij is enig in zijn soort. Er is niemand als
de HERE. Deze verklaring wordt bevestigd door Marcus 12:32 ('er is geen ander dan Hij').
In Kanaän zouden de Israëlieten vele volken aantreffen. Met stuk voor stuk een eigen god. Goden met allerlei kwaliteiten.
Opvallend juist vaak díe kwaliteit, die een bepaalde stad of streek goed kon gebruiken. Zo vereerde het ene volk de god
van de vruchtbaarheid, het andere die van de jacht enz. Het is niet moeilijk te raden hoe die goden juist aan die bepaalde
eigenschappen kwamen: het waren door de mensen zelf bedachte goden. Ze bestonden alleen maar bij de gratie van hun
vereerders. En ze hadden dan ook alleen maar iets te zeggen, voor zover hun aanbidders hen iets líeten zeggen.
Israël weet beter!
Als jonge kinderen hebben Mozes' hoorders van Deut. 6 het zelf nog meegemaakt: hoe God zich op de Sinaï openbaarde.
Zij gaven Hem maar niet het woord. Zelf liet Hij zijn stem horen (Deut. 4:9-13). Een stem die nog temeer gehoor vraagt na
alles wat op Gods openbaring bij de Sinaï is gevolgd. Machtige koningen kwamen ze tegen, sterke volken. Maar welke
god redde zijn volk uit Gods hand? Psalm 96 (ber.): 'Afgoden zijn der volken goden, die weten niet van onze noden...'
Maar dan de HERE! Hoe is Hij dan ook al onze liefde waard, ons luisterend oor, ons luisterend hart.
'Hoor Israël': er wordt van ons echte geloofsgehoorzaamheid gevraagd. Laat u door die God nu ook graag gezeggen.
Wie zich pas aan het gezag van zijn Woord wil onderwerpen, als hij iets ook zelf 'ziet zitten', verlaagt God opnieuw tot een
afgod. Wij laten Hem dan aan het woord. De waarheid van Gods Woord is echter niet afhankelijk van onze instemming.
De Schrift komt naar ons toe als openbaring van God zelf. Zo vraagt ze dan ook eerbiedig gehoor. Een mooi voorbeeld
hiervan is te lezen in Matt. 19:4 en 5 (Statenvertaling). Daar laat niemand minder dan Christus zelf zien, hoe in Gen. 2:24
God zelf aan het woord is.
Ook verder wordt in het Nieuwe Testament telkens zó over het Oude Testament gesproken: als van God zelf afkomstig
woord (zie vooral 2 Tim. 3:16,17 en 2 Petr. 1:21).
Calvijn zei dan ook, dat we tegenover de Schrift dezelfde eerbied moeten tonen als tegenover God.

-----------------------------------------
er is verschil tussen de Bijbel erkennen
en de Bijbel ontvangen (NGB art. 5)
-----------------------------------------

Vertrouwen
In de omgang met de Schrift past eerbied. Zij is het Woord van God. Tegelijk past voor deze omgang ook het woord



'vertrouwen'. De Bijbel is het woord van de HÉRE God.
Het valt op dat die naam HERE niet pas in Ex. 3 aan de orde komt. Daar maakt God zich zo aan Mozes bekend. Als
HERE: Ik ben die Ik ben. Een naam die getuigt van Gods trouw aan zijn beloften. Hij doet wat Hij zegt. Hij is dan ook de
enige echte.
Maar die naam HERE is bij het schrijven van de Bijbel niet bewaard tot Ex. 3. Geleid door de Heilige Geest (2 Tim. 3:16)
heeft de schrijver van Genesis het meteen al over de HERE God die alles heeft geschapen. Zo is God met de mens op weg
gegaan. Als God, die niet alleen de enige echte is, de Almachtige. Maar ook: als God, die met de mens een relatie wilde
aangaan, een verbond (vergelijk Hos. 6:7).
En zoals toen, zo is God blijven komen. Ook na de zondeval. Als God die zó met mensen wil omgaan. In een relatie van
liefde en vertrouwen. Een verbond is meer dan een contract. Dat wordt ook wel afgesloten juist in verband met
wantrouwen: je weet maar nooit...
Het verbond van God wordt niet voor niets vaak vergeleken met een huwelijksverbond, een tróuwverbond. Door zo de
omgang tussen Zich en ons te typeren, laat God zien wat Hij met zijn verbond wil: innige liefde waarin je jezelf helemaal aan
de ander/Ander toevertrouwt.

-----------------------------------------
de Bijbel: een boek dat je niet maar leert
je ergens 'aan te houden', maar vooral
'van Iemand te houden'
-----------------------------------------

De geschiedenis van Abraham bevestigt dat. Wat is Gods belofte in Gen. 17? Hij belooft zichzelf (Gen. 17:7). Wat vraagt
Hij bij diezelfde gelegenheid van Abraham?
'Wandel voor mijn aangezicht'. Wees er voor Mij!
Mozes past dat in Deut. 6 zo toe voor Abrahams nageslacht: Wie vraagt van jullie gehoor? De HERE, op wie u altijd
rekenen kunt. Wat heeft Hij zijn trouw aan Abrahams nageslacht bewezen! Geef Hem dan nu uw hart. Al uw liefde. Heel
uw leven.

Liefdesbrief
Mozes voegt er de opdracht aan toe, dit ook de kinderen in te prenten. Volgende generaties hebben niet zelf de uittocht uit
Egypte of Gods verschijning op de Sinaï meegemaakt. Dat zal de nodige gespreksstof opleveren. Jongeren zullen
opmerken: wat zijn dat eigenlijk allemaal voor regels, die wij moeten naleven (vergelijk Deut. 6:20)? Het komt er dan wel
op aan, hoe we daarop reageren. We zouden kunnen antwoorden: doe dat nu maar, want het staat in de Bijbel. Dat is op
zich juist. Maar Mozes wijst ons een betere weg.
Deze: laat telkens weer zien, Wie al die inzettingen en verordeningen heeft gegeven. Vraag eerbied voor het Woord, door
te laten zien dat het ons is gegeven door Iemand die hart voor ons heeft. Die van ons houdt. Meer dan iemand anders.
In dit verband is het mooi de doop ter sprake te brengen. Gods zegel aan zijn Woord. Of, anders gezegd, zijn eigen
handtekening onder de Bijbel! Waarmee de Bijbel een heel persoonlijk geadresseerd woord is geworden in ons leven.

-----------------------------------------
de Bijbel: een boek met de handtekening
van de Schrijver
-----------------------------------------

Vanaf Gen. 1 mogen wij ons persoonlijk aangesproken weten. Als we de geschiedenis van de schepping lezen: deze God
is onze God, sterker nog: onze Vader.
Wat is Hij dan ook, in alles wat Hij verder zegt, ons vertrouwen waard.

Liefdesverkeer
Het woord dat in Deut. 6 wordt gebruikt voor 'inprenten', wordt ook gebezigd voor het scherpen van wapens. Soms
waren die van staal. Dan moesten ze op tijd worden geslepen. Waren ze van hout, dan moesten ze bijtijds worden
gesneden. In beide gevallen geldt: wil je een bruikbaar wapen hebben, dan moet je er regelmatig 'tegenaan'. Hetzelfde is
nodig wil het Woord van God in het leven van onze jongeren geen vreemd woord zijn.
Wat kunnen we daaraan doen?



Om te beginnen zal het Woord van God zelf in ons leven steeds weer aan het woord moeten komen. En dan niet pas nadat
wij ons woordje over van alles en nog wat hebben gezegd en nadat ons werk is gedaan.

-----------------------------------------
Hoe lang wacht je met het openen van een
brief van iemand die van je houdt?
-----------------------------------------

Wanneer het lezen van de Bijbel beperkt blijft tot bijv. één keer per dag en dan ook nog pas 's avonds, dan komt de
HERE wel pas erg laat aan het woord.
Het gegeven dat er 's morgens niet veel tijd is of dat niet alle gezinsleden op dezelfde tijd ontbijten, kan hiertegen toch
moeilijk als serieus argument worden ingebracht. Het is maar hoe we zelf onze wekker instellen. En in een gezin kunnen we
de Bijbel (al of niet met dagboek) ook na elkaar lezen.
Het is voor ons allen goed zo de dag te beginnen: 'Hoor Israël...' Dat geeft de burger weer moed. We mogen weer aan de
slag, vergezeld van een heleboel beloften. En niet minder: met levenswijsheid, meegegeven door Iemand die hart voor ons
heeft!
Mozes wijst ook nog op het belang van onze gesprekken: '...en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij
onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat'. Dat is nog al wat. Inderdaad. Een hele taak.
Als we er maar niet van maken: continu preken afsteken. Het gaat hierom: laat het Woord van God zonder schaamte en
heel concreet maar aan de orde komen, zo dikwijls we daar gelegenheid voor hebben. Ga de vraag: 'waar moet dat
allemaal voor?' niet uit de weg. Leef mee en denk mee.
Jongeren verlangen heus niet, dat ouders en ouderen overal een antwoord op weten en helemaal geen vragen bij de Bijbel
hebben. Maar ze merken haarscherp op of de Bijbel voor ons meer is dan een boek met waarheden.

-----------------------------------------
hoe waar ook, de Bijbel is geen boek
met waarheden
-----------------------------------------

Wie zelf vanuit het verbond eerbiedig en vertrouwend met de Bijbel omgaat, geeft zijn kinderen een stimulerend voorbeeld
mee. Ook dat is 'inprenten'.

Vormendienst
Het appel van Mozes in Deut. 6 is door latere Joden wel erg letterlijk opgevat. Ze hebben de woorden van Deut. 6 (met
nog een paar teksten) op stukjes perkament geschreven om die vervolgens in doosjes aan gebedsriemen te binden. Zo
droegen ze die altijd bij zich. Ook aan de deurposten werden kokertjes bevestigd met de woorden van Deut. 6.
Het zal duidelijk zijn, dat Mozes iets anders bedoelde. Geen uiterlijke vormendienst in onze omgang met de Bijbel. Maak
zo'n plaats voor de Bijbel in ons leven, dat blijkt dat we de taal van de Bijbel hebben leren verstaan: liefdestaal. In de Bijbel
is Hij aan het woord die in Christus onze Vader wil zijn. Al vanaf Gen. 1 is de Bijbel het boek van Gods liefde in Hem.

Samen geliefd
In deze liefde doet de HERE ons samen delen. Samen mogen we volk van zijn verbond zijn. Ook dat is van belang voor
onze omgang met de Bijbel.

-----------------------------------------
de Bijbel: een persoonlijk geschenk, maar
in de gemeenschap gegeven
-----------------------------------------

Verbond en individualisme sluiten elkaar uit.
Ik ben niet de eerste bijbellezer. En ook niet de enige. Een open oog voor de eenheid van de Schriften (één verbond in
Oude Testament en Nieuwe Testament met Christus als centrum) doet ons de Schriften lezen in verbondenheid met onze
broeders en zusters van Oude Testament en Nieuwe Testament. Het bewaart ons voor eigenwijsheid. Samen met velen die
ons al voorgingen en velen die de HERE naast ons geeft, mogen we de Schriften lezen. Om zó, gegrepen door Gods liefde,



ons óver zijn liefde nog steeds meer te leren verwonderen (Ef. 3:17b-19).


