
Tweede zondrg in Advent
BIJ DE JORDAAN
n. luijdjcns-honncf/ cvclinc stcm

Als is gelezen

Dcut6ononium lt (K.S.)

E]fdccl CIl rcchicn dcr prl6terE
Op dc achtcrgrond van de bepalingen in Deut. l8,l-8 staan de
problemcn mct bcirekkinglot de positic van dc pricsrers, welkezich
voordeden na dc reformatie van Josia, Doordat dezc koninS de
crcdienst had gcconcentrccrd in Jeruzalcm, rvas er cen ooderschcid
ontstaan iusscn dc priesters uit Jeruzalcm en dc pricstcrs die voor-
hccn buitenJeruzalcm hadden Scwcrkt. Deze pricstcrsvan het land.
dic doorgaans gewoon Levietcn worden gcnoemd, kwamen in dc
problemcnomdat ze achter gestcld dreigdcn te worden tcn opzichtc
van de 'Lcvitischc priesters' in Jcruzalcm (vgl. voor dczc tcgcnstcl-
ling Ez. zl4.lGl6). Deut. l8.l-8 is een onderdccl van hct pleidooi
tcgen dic verdcling van dc Lcvieten in priestcrs tc Jcruzalem cn
Lcvietcn van cldcrs, dic cen lagcrc status zoudcn hcbbcn. Op twce
manicrcn wordt hier hun principiclc eenhcid b€nadrukt.
In v.7-8 eordt gcsteld dai bij dc Lcvictcn clk ondcrscheid op grond
van b€zit is uirgcslotcn. Er mag gccn onderschcid zijn omdat zij allcn
zrn tocgewijd aan C€n Heer. In v.6 staat dan ook dat hct kcnmcr-
kcnd voor hen is dat zij Hcm willcn dicnen met han en ziel. Hun
bczit cn woonplaats zijn van volstrekr ondergeschikt b.lang.
ln de ccrstc verzen wordt gesteld dat dc pricstcn gcen bczit mogcn
hebben. Bedoeld is het bezit van land in tcgenstclling tot v.8 waar
hct om koopwaar gaat. Dc Levicten worden vrijgehoudcn van hci
wcrk om ievoorzicn in hun levcosonderhoud, opdat zc zich voUcdig
kunncn wijden aan de ercdienst (vgl. Num.l8,20 cn Dcut,l0,9).
Maar dc tekst gaat hier uit boven ecn zakclijke rcgcling. De
gebruikte woordcn hebbcn dc kracht van een geloofsbelijdenis:
J HW H. H rj is hct bezit van de pricstcrs. H ct woord 'bczit' hceft hier
ccn ovcrdrachtclijke betckenis. Het gecft datgcne aan w&lrtoe
iemand bchoon. Hierwordtdc waardc van allc bezit ondcrg€schikt
Scmaakt aan dc binding mct JHWH. ln dezc belijdenis klinkt hoop
door (vgl. Klaagl.3,24): waar mcn zich zo vcrbondco wcct mct zijn
God kan de zorg om dc eigcn bcstaanszekerheid worden vergctcn
(vgl. Mat.6,2+34).

Dc wrrc Fof.tic
ln Deut. 18,9-22 gaat hct om de vraag naar de op€nbaring. De mens
zockt buiten dc grenzcn van zijn eigen ervaringswereld naar zin cn
docl van zijD bcstaan. In v.9-14 wordt c€n goot aantal manieren
waarop mcn dit deed in dic tijd rcsoluut afgewczcn. Wie zijn vcr-
trouwen stelt op dc eigcn berekcningen van het lot en wic luistert
naar het gemompel van dodengccsten kan gecn open oor mctr
hcbb€n voor hct woord van de He€r. Daarom staan die twe€ recht
t€genover clkaar (vgl. Jcs.8,l9). Dcrgetij kc praktijken zijn wel ver-
lcidelijk. Ze bieden op hct momcnt dat je het graag wilt antwoord.
Met Gods woord ligt dat wel anders. Dc openbaring van JHWH is
niet af tc dwingen. We raken hicr de kcm van hct gelooi Daarom
staat er ook zo nadrukkclijk: 'Gij niet zo'(v.14; vgl. Ef.4,20waarde
afgrenzing van de christelijke levenswandcl tcgenovcr de heidensc
praktijken precics zo is gcformulccrd in hct Griek).
J H WH spreekt op zijn manier cn op zijn tijd via zijn profeten. Een
directc toegang tot Hcm zou een mens te boven gaan (vgl. v.l6).
Maar ho€ kan mcn er nu zcker van zijn dat Hij werkclijk aan hct
woord komt via zo'n profeet (v.2lP Dc oplossing is simpcl: warc
profetie komr uir (v.22). Maar daar hcb jc op het momcnt dat hcr
uordt uitgeEproken niet zovccl aan. InJer.28 wordt geworsteld mct
hetzelfdc problccm. In dc confrontatic tusscn dc op het eerste
gezicht allcbei gcloofwaardige profcten Jcremia cn Chananja staan
*oord tcgcD woord en tekcn tegen tck€n. Op dat moment zijn er
8e€n cxtra argumcnten meer aan te vocren. Het antwoord kan
urteindelijk allccn door God worden gegevcn (Jcr.28.12-17: vgl. I
Kor.2,l l).

J.zus Chrbius tb dc wtrc profcct
In hel N.T. heeft men Dcut.lE b€trokken op Jezus Christus (Joh.
1,45 (NBG v.46):6,l4:7,40:Hand.3,22-23; 7,37). Als cr e€n is dic in
de lijn van Mozes staat (Deur.l8.l8) en zelfs mcer is dan hij (vgl.
Joh. l. I 7), dan is dat Jezus Christus. Mozes gaf dc wet en zijn levin
(De,ut.4,21-22) om Israll terecht te brengen. Jezus Christus gaf
gcnade en waarhcid en zichzelf als licht van de wereld (vgl.
Joh.l,9.l7 cn Jes.9,l).

2 Zcg, hcbjc wel dic man gchoord,
dic rocpr in de wocstijn?
Zou hij misschicn een groor profect
of. . . dc Mcssias zijn?

3 Ze& hcbje wcl dic mar gchoord,
dic sprcckt bij dc Jordaan?
Hij zegt aan wic maar horcn wil:
'Uw Koning komt er aan!'

4 Zc& hcbjc wel dic man gczicn,
die man bij dc Jordaan?
Hij doopt clk dic probercn wil
dc nicuwe weg t€ gaan. '

5 Zc8, hcbjc wcl dic man gczicn,
dic doopt in dc Jordaan
ook Jezus, dic in doop cn dood
stcrft om weer op tc staan!

tclrt Ecn licdjc ovcr Johanncs dc Dopcr, dat ook voor klciocrc
kindcren bcgrijpelijk zal zijn. Dc vijfde strofe vraagt wel uitlcg!
Watcr had in hct Middenoosten mcardcrc bctckcnisscn. Hel wcrd
gczicn als lcvcnwckkcnd, rcinigcnd cn als doodsgcbicd. Icmand dic
ondcr gaat in het watcr, gaat ondcr in her doodsgcbicd. Zo wcrd de
handcling van dc doop. waarbij dc gcdooptc tot stikkcns toc ondcr
watcr wcrd grhoudco, gczicn cn crvarcn als ccn opstaan uit dc dood,
als ccn bcgin van ccn nicuw lcvcn.
mclodic: Dc ccnvoudigc sinkopcn dic in dc mclodic voorkomen.
zullcn niet vccl mocilijkhcdcn grvcn.
motc[rlhdmr Gccr spclmogclijkhcid.
snclh.id: = 120. Ongevcer 12 sckonden pcr strofc.

Uitt'zing het lyootd, 39, ttil& N.z.y.

OYcr dc litu[ic

'Gij volk ean Sion, zk, de naam des Heren kom, van verre om de
yolkeren te verlossen'. Psalm E0 reikt deze antiloon aan en ook op
deze zondag gaat he, dus helemaal over de verwachting, van het
begin af aan. Alleen verschuilt net ols in de zondagsgebeden de
aondqcht noar wat dot voor de menselijke houding ten opzichte van
die vetwacht@ bereken - Het zondqgsgebed van de eerste Advent
rcept tot de Heer'richt op Uw machf (gez- I I9!), dat van deze
zondag bidt:'Wek, Heer, onze harten op'.
Daorbij zal het gaon om'helder inzicht en alle Jijngevoeligheid om te
onderscheiden waarop het oonkomt' (Fil.l,9) en om'reinheid en
onberispelijkheid tegen de dag van Cfuistus', onmogelijk notuutlijk,
daotom zing en bid je er ook om, wetend van Hern met reiens
goalheid wij verbonden zullen worden, en toch daat niet in berus-
tend. Het goat om een onruttige rwt, een parudox waar de liturgie
von leeft ab voedscl van het gelooJ.
De verleiding is gtoot om weer nqar beide evongeliegedeehen te
kijken: Luc. 3, woar Johannes de Doper met die veNachtende
voorbereiding bezig is en Mat. I l, wqat hij het zelf niet meer weet en
moet bidden om opwekking van zijn horl. Zelfs zo'n prediker
ontkomt niet aan de lwiifel, wie zou dan niet meeroepen:'O God
von Joze!, leid ons verder - woak op, o Held, wij wotden moe, laat
lichten ons uw aonschijn (psalm N bet.).
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Derde zondeg in Advent

'G.udctc' - rc.rt blij!

UW KONINKRIJK KOMT
t./m./P. Schollacn

Als is gelezen

Dclllcrono.trium l9,l-13 (K.s.)

Vdiitcd.n lij ccn b.YdJd volk
Dc- vcrtalinftn van dizc pericoop vcrmcldcn doorgaans in hct
oDschrift dai her hier caat om dc'vriistcden'. Dczc tcrm komt ln dlt
c;dc€ltc zclf nict rooi. maar is onticcnd aan Num 35. Dit hoofd-
ituk. dat uitrcbreid oD hctzclfdc thcma ingaat' is al ecrdcr bespro-
ken in dit tiidschrift. Daarbii is ook aandacha bcsteed aan de bete-
kcnis en aclrrcrgrondcn van dczc instcllinS. Hct hccft Sccn zin dat
hicr nogecns in nicuwc formulcrinScn tc hcrhalcn. Erzij.slcchts nog
ccns of gcwezcn dat het vooral Saat om de bcpcrking van de
uitwasscn in dc blocdwraak.
In Deut. l9 wordt de instclling van dc vrijstedcn op ccn gchccl cigcn
manierter sprake gcbrachl. Bij hct voor Dcuteronomium zotarak-
teristickc bc'gin vair dit hoofdatuk mct dc vcrwijzing naar hct land
als rave vantod valt dc sDecialc vcrmelding van dc stcden van dat
hnd oD. Ook dic sreden m-oct men zicn als GodsScschenk (vgl. ook
Dcut.6,t0) cn in hcr Scbruik van dic stcdcn moct daarvan icts
zichtbaar ilijvcn. zoal;God zijn volk wcglciddc uit dc verdrulkins
cn ecn plaats gaf om gocd tc livcn, zo moct cr bij dat volk-ruimtc
pclaten worden om mens€n tc wiiwarcn voor ontercchtc drclgng
inct de dood. Hct mcnscnlevcn iitc kostbaar om hct lcn prooi te
latcn vallcn aan misvcrstandcn en tocvallighcdcn. In lsrall mag
eccn Dlaats ziin voor blinde rryraak. AI in G€n.4,lG l6 zicn we dat bU

bod 'rergotcn bloed nict als vanzclfsprekend beantwoord hocft tc
worden mct ecn nieuw bloedvcrgictcn.

'Rklrt u oD dc H.cr'
Mct dit gibod doorbrcekt Cod de spiraal van gcweld, die zo kcn-
mcrkcnd-blijkt lc zijn voor dc mcniclijkc samenlcving 1vgl. Gen.
4.23-24). Diido€t Hl door tc kiezcn voordc zwakste. dc rechteloz€.
Er liiki in D€utcron;mium ccn kcnmcrkcnde formulcring te zijn
rebriikt voor dcze kcus, wclke ingaat tcgen hei natuurlijkc rccht
ian de stcrksae. Dic formulering vindcn wc hicr in v.7: 'Daarom, Ik
bcn hct die u gcbicdr'. Diczclfde woordcn tcr inlcidinS- van ccn
gcbod tcr verdfoiging van hct rccht van dc zwakstc vindcn wc in
i5,ll, *aa. JgrVg -trct opnccmt voor dc armcn, in 15,15 ren
bchoavc van slavcn cn in i1,t8.22 ter. bchoeve van dc vreemde-
linccn- wcduwcn cn wezen.
ln-v.8-10 wordt nog dc cxtra bcpaling toegcvocgd dat bij ccn
uitbreiding van ha grondbezit ook hct aantal vrijstedcn moet to€-
ncmcn. Men hccft dit wcl opgcvat als een vcrwrzing naar de vru-
stcden in hct Oost-Jordaanliid. zoals dic vcrmald rjn in Dcut 4
4l-43. Zoals hct hicr staat is hct cchtcr c€n vcrwuzlng naar dc
lockomst, terwijl dc Ovcrjordaansc vrijstedcn aleerdcr warcn vast-
ecsteld. Men kan dczc verzcn daarom ook zo opvattcn dat zU

ianccvcn dat dc instellincvan de vriistedcn, die ruimte gevcn aan dc
tcn 6nrcchtc vcrvolgdcn] iets is vai hcdcn, verlcdcn en toekomst.
Mct lcvcns ma8 nooit cn ncrgcns wordcn gcspccld
Dc verbindinrirct hct thcma-vandczc zonda&'Richt u opdc HccC'
is m.i. vooralic zockcn in wat gczcgd is ovcr v.7: in plaats van zich te
latcn leidcn door blocddorst richti mcn zich op dc Hccr.

zrlnblii

goed

rijk komt. zij met ons.

2Un

2 Uw Koninkrijk komt - vrcdc cn vrcugdc -
waar mcnscn biddcn, dankcn cn zingcn,
waar mcnscn luistcrcn naar uw woord.
Uw Koninkrijk komt. Dc H(!r zij mct ons.

3 Uw Koninkrijk komt vrcdccn vrcugdc -
waar mcnlcn Sclovcn in uw licfdc,
waar mcnscn vcrtrouwcn in uw kracht.
Uw Koninkrijk komt. Dc Hccr zij mct ons.

4 Uw Koninkrijk komt - vrtdc cn vrcugdc -
waar mcnscn lcvcn naar uw gcbodcn,
als mcnscn Saan waar Gij zc zcndt.
Uw Koninkrijl komt. Dc Hccr zij mct ons.

U it: Z irBt J ubilat., 579

Ovcr dc llturyic

De adventstiid kent ecn dergelijk rirme oh de tiid vd& Paten. Die in
de veenig dapen zo opvollende weugdczondag, zondog'Verheugt u'
I betorc') hccf, hicr ziin Deado inzondca'Goudate'.N FiI al'
:yetbtiidt u inae Heetieialle tiide. Nogeens zeg ik u: verblijdt u! Ut
etiodelijkh?id zij o e mmscn bekend- De Heer is nabif . Het vers
wordt ols antdoo:n gezongen bij psolm E5. Het it ook h"t rcIein van
gezong 125, ien lied vooi dezc tijd, omdot het de antiloncn langs
iaat dk bii de lolzans van Maria irr de veslrrs gczongen wcrdcn ea
worden (zie Compendium bij het Licdbock cn ED vorig jaat).
Psalm E5 is een aongrijpende verdichting van hel verhtgm noar
getech, igheid, de vertallling vsn een werkcliik messiaorrse tockomtt-
Steedt ialt weer op, hoe sterk de odrenlsliid liturgitch is, hoeeccl
zeggingskracht erran uitgaot. Yoor hcrMing hoeven wii nict te
vrezen, die werkt bij zo'n sterk gehccl ols lvrkerning.
Wie niett.min iets zou wilbn ,oevoegen, zou kunnm kiiken noor
wat slaol in Dcut. 19 (de vrijstcden midden h het lotd, midden in
het bestoan) ol noar Zcf. 3,11-lE dat leeens zo trcllend umenvolt
met wat in dc joodt? fccstcyclu mct chanoeka herdacht wordt (zie
'Bij Fil.1,1-7):'Tc dicn dagc zal tot Jcruzalcm gczqd wordcn: vrecs
niet, Sion, laren uw handen nict slap wordcn- De Hcer, uw God, b in
uw midden, ecn held die vcrlost, Hij zol zich ovcr u mel vreugde
verblijden. Hij zal zwijgcn in zijn liclde, HU zol ow u juichcn mct
geiubel'.
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Yierde zondag in Advent

'Rorrl.', druwl, hcmclcn!

DE NACHT LOOPT TEN EINDE
t./ H. Oostcrhuis m./ B. Huijbers

Als is gelezen

D.r crononrium l9,l,l-21 (K.S.)

B6.h.rmin3 v.n dc pcrsoonldtc hvqlsfctr
ln dcze vcrzin staat ilc beschclming van het bczit cn van icmands
integriteit centraal. Het melst opvallcnde vers is natuurlijk de uitge-
breidc vcrsic van de beroemdc en bcruchte formule'oog om oog,
tand om tand'(v.21). Het is hier cen ondcrdecl van hct tweedc
thema. Hct hoon bij v.l9: men moct ecn vals gctuiSe aandoen wat
hij zijn broedcr wildi aandoen. Op dir zogena r,:,de ius tolionis. dat
in de cerstc plaats bedoeld is als het hcrslel van dc vcrsioordc orde.
hoeft hier nict verder te worden ingcgaan. Het is al bcsprokcn in dc
aantckeningcn bij Lev.24 (vgl. ook Ex.21,24).
De combinatic van dc wette; tcSen landroofcn vals Sctuigcnis lijkt
wclte zijn geinspire€rd door hct bekendcvcrhaal van koning Achab
die zijn buurman Nabot lict tercchtstellcn op grond van het valsc
getuiienis van twee 'nietswaardiSc licden' om zich meester tc
kunnin makcn van Nabots wijngaard (l Kon.2l: vgl. mct name
v.l3- l6). ln zijn wcigcring om op Achabs aanM in re Saar bencp
Nabot zich op het feit dat hct om de erlenls van zun vader 8rng.
Datzclfdc elemcnt vindeD we ook wcer tcrug in Deut.l9,14. eaarin
sprakc is van de grenssicncn die door dc vooroudcrs zijn opgericht
(vgl. ook Spr.22,l8).
irihet oudd Oostcn waren de Erensstencn het enige b€wijs voor dc
omvang van icmands grondgebied. Men kendc nog gcen kadast€r.
Wie daiwilde kon dus irij ce;voudiS icts aan zijn cigen grondgcb-icd
toevoegen. Men hoefde slcchts dc grensstcncn tc vcrPlaatsen. wlc
stcrk was kon daarom gcmakkclijk zijn grondgebied uitbreid!n tcn
koste van dc zwakkeren, die geen middclen haddcn om hcn tc
weerstaan ( vgl. J ob 24,2-3 cn Sp;.23,10). Daartcgcnin beoadrukt dit
vcrs in Dcutironomium dat hct van grotc ondankbaarhcid getui$
wanncer men zo omspringt mct hcaGodgc8evcn land, Hct is dc
basis voor dc profetisihc lritick op grootgrondbezit (vgl. Jes 5'81

Hos.s,l0 en Micha 2,1-2).

Advc[l ln ecn kwldvilligc wcrcld
volgcns hct lsraelitische-rechtssystccm ligr dc bcwijslast bij.de
aanceklaasdc. Wic erccns van wordt bcschuldi8d moet maar zlcn
dat -hij zijrionschuld kin bewijzen. Zoicrs biedt kwaadwillcnden dc
mogciijkicid om onschuldige mcnsen in mocilijkhedcn te brengcn
Een triflcnd voorbeeld daarvan vinden we in Ps.35,l l:'Misdadigc
getuigen staan op en vragcn mij naar lrat ik nict wcet'. Om dergc-
l-ijkc hissranden tcgcn ta gaan wordt het valsc gctuigcnis zwaar
bestraft. Ook is het onmogelijk om op grond van 6€n Selurgenrs
icmand aan tc klacen.
De regel dat atlecn-een vcrklaring van twec of drie gctuigcn rcchts-
gcldi[is roept als vanzelf associatics op mct dc weg dic onzc Hcer
Jezus Christus moet gaan (vgl. het thcma voor dcze zondag).
Advent b€Daalt ons bii het droevicc bcsef dat Jczus' komst biuer
noodzakclijk is cn dar zijn aanwezilheid devalshcid in hel menselijk
samcnlcvcn haarschcr! aantoona maar - God zij dank! ook
doorbreekt.

Oe nacht loopt ton cilr dB. de dag komt na- d6i- bij-

On- ver.wacht komt van hein- d'en

de Men. sen zoon, de mor- gen- ster.

2 Tckcns aan stcrrcn, zontn maan,
hoe zal dc aard€ dat bcstsrn?
Zo sprcckt dc Hcrn vcrhcfi u vrij
want uw verlossing is nabij.

3 Wannecr de zce bcspringt uw land
€n rlaat u 't lcvcn uit dc hand,
wect in uw angst cn stcrvcnspijn:
uw dood zal nict voor ccuwig zijn.

(vervolg op bladzijde 42)

O"cr dc lfturylc

'Douwt, hemelen, uit den hoge en laten de wolken gerechtigheid
doen neerstromen, de aarde opene zich, opdal het heil onlluike'. les.
45,E. Wat eedet gezegd werd over de waorde van de hetholing geldt
ook hier. De musici ielen ervsn, zii herhaolden dit 'Rorule coeli'
vele malen in even zovele verschillende comporilies. Wie heert deze
tekst tochpevonden voot dize zondag? Hel is een woag die notuut-
lijk niel beanrwootd kan worden, moar het is wel goed hem te
siellen: ergens moet de gedochte vondoon gekomen ziin, dat Jes.

45,8 nu piecies het verlongen woorden geeft van deze dagm op de
drempei van Kerstmis. Dii achtste vers von Jes. 45 staat niet olleen,
moar het is de uitlopet von verzen die een grole sPanning oproePen:
'lk ben de Heer, er is geen onder,
die het licht Jormeer en de duistemis schep,
die het heil bewerk m het onheil schep.
Ik de Heer doc dit alles'.
En daarno komt dan dat rcepen, smekm om gercchtigheid; die
verzen daom66r zijn geen theologbch" vaststelling' moar ptofeti-
sche h*inncring oin iat gebleken is von dize Heet: dat Hi' die licht
en dubtemis ii handen hceft, voor de aorde geen vetduisle ng,
maar verlossins en licht w il, ieddint uit dc duisternis en de verwoes-
tingwig. Tot Eem, tot die Heer kan om een rcgen van gercchtiglEid
geroepen worden. Daar heeft Hij oren noar, wan, (vers l8): niet lot
een bbaierd heeft Hij haar geschapen, maar ,et bewoning heeft Hii
haar geformeeid, wb daor tqenin gaat k@t onheil verwachten.
Ze wbien wel wat ze deden, loen ze dit inzetten vlak v6rir de
sedachtenis van het geboorlegcbeuren, die geheimzinnige onlicli-
max von macht in zwikheid, teken dat Hij geen God von duistemis
m onheil ziin kon en wil!
llie ervaniil zingen: gez. 129,6 (Lb), moar dan ook verc 5 uit dot
lied en liefs, dat h;le gizang; en don gez. l2E ! Hebt. .10 rondt het qf'
nu moet kerstmb komcn, iers 5 : 'Daarom zeg, Hij bii ziin komsl in
de wereld. , . eers 7: ziehiet ben Ik - in & boekrcl slaat van Mij
gcschreven - om ur/ teil, o God te do€n'. Die regels zijn geleend uit
psalm 40, ze konden die niel and.rs zingen dql in dit lich,.
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Kentnacht

Fccat vrn dc 8cboortc vrn dc HtCr

VERSCHENEN IS DE MILDHEID
- naar Titus 3. 4 cn Johaoncs I -
t./ H. Oostcrhuis m./ B. Huijbcn

Als is gelezen

Dculcronomium 20 (X.S.)

Glj zult nict vrczcn
Hct thcma dat dezc rckst verbindt mct dc gcbruikelijkc lczingen in
de Kerstnacht is dc oproep'vrecst nict!'. Oorspronkclijk is deze
formulc dc inlciding op c€n hcilswoord van God (v81. Jes.
4l,10.I l.l4). van hieruit is het dan in dc context van dc JHWH-
oorlog tcrccht gckomcn. zoals hicr in Deut.20,l.3; als ccn bemoe-
diging voor de aanvang van dc oorloS die in naam van JHWH
wordt gcstrcdcn. Hct is beslissend voor de slag ofjc ban8 bcnt of
nict. wic vrecst hceft cigcnlijkal vcrlorco(vgl. Joz.2,9). Voor lsrael
is cr echter geen redcn tot angst. want hun Cod strijdl voor hcn
( Dcut.20.4; vgl. ook 23,l5: N BG v. l4). Daarentegen zaait Hij angst
ondcr hun tegenstandcn (v91.Ex.23,27; Deut.7,23 cn Joz.l0,l0).
De vrijstclling van de personen genocmd in Dcut.20,5-7 hccft ook tc
maken met dezc voorwaardc, dat wic mct Cod strijdt nict bang moet
zijn. Hicr wordcn mcnscn genoemd dic veel te vcrliczcn hcbbcn.
Mcn kan zichde wccldc vcroorlovcn om dczc mcnscnthuis tc latcn,
omdat mcn wcet dat het God is die sfijdt. Hier hocft nict koste wat
hct kost ccn zo groot mogclijk lcgcr bijeen vergaard te worden.
Slechts wie zich vrijwillig aanbicdl hoeft mee tc docn (vgl.
Richt.5,2). Het opmcrkclijke vao dit voorschrift blijkt wcl wannc€r
men hct vcrgclijki mct cen soongclijke passage in ccn Kanaenitischc
tckst. Daarin wordt prccies andersom gcredcnccrd. In ccn belang-
rijkc vcldtocht sluit icdcrccn zich aan. Zclfs de pasgetrouwde man.
Zijn gelicfde moet hij naar cen vreemdc brcngcn. Dc trouw van dc
ondcrdaan moet bcwcz€n wordcr door dcrgclijkc offers.
De gelijkcnis van dc vcrontschuldigingen (Luc.l4,l5-24) tijkt erg
vccl op Deut.20.5-7. Maar het is duidclijk dat we dczc twc€ teksten
niet zomaar ope€n lijn kunncn brcngen. Bij Jezus'woordcn gaat hcr
om iets dat uitstijgt bovcn de genictingcn van het land. Hct gaat
daar om dc maaltijd van het koninkrijk van God.
Wannc€r deze tekst gclczcn wordt in de Kerstnacht valt natuurlijk
dircct de relatie met het'vre,€st niet' uit dc mond van dc cngelen op.
Nct als in Dcut.2o lcidt hct dc aankondiging van hct heil in en gcefi
hct dc mo€d om dc weg van het heil tc gaan.

Oorlo3src-ttcn co vrcdc op urdc
Dc doorlopcnde lczinS van de Thora zorgt dcze kecr wcl voor cen
opmcrkelijke combinarie: oorlogswctten op cen fe€st dat als geen
andcr mct dc vrcdc is verbonden. Toch is hct nict zinloos om zich
juist dan metzulkc zakcn bezig tc houdcn. Hctgetuigtvan rcalitcits-
ztn.
voor cen gocd verstaan van dczc voorschriften in Dcut.20 is het
noodzakclijk tc bedcnkcn voor wic cn waarom ze hier werden
doorgegcvcn. Deze woorden warcn oorspronkelijk Scricht rot dc
beu,onersvan Juda in ccn tijd dat Juda nict mccr was daneenvazal
van dcgrootmachten in die dagen. Als oorlogsvoorschriften zoudcn
ze dan ook volstrckt nutteloos zijn voor hen. Ze zijn ook veclecr
bedoeld als cen vorm van geschicdschrijving. Tcr bemocdiging van
dit bedrcigde volk wordt hier vcrtcld hoe met Cods hulp hcr
beloofdc land kon worden bctreden. Daarbij werd hct fclst opgc-
tredcn tcgen dc bcwoners var Kanaen, d.w.z. tcgcn hcn dic JHWH
in dc wcg staan bij het volbrcngcn van zijn heilsplan. Er moet een
harde strijd wordcn gesreden voordat Gods vrcdc is bcrcikt. Hct is
onvcrstandig om daarbij domweS te vertrouwcn op cigcn macht en
mogclijkhedcn. Voor de weg dic is tc gaan is heel wat anders nodig
(vgl. hel'evangclisch commentaar' op Deut.20,lGl5 in Luc.
14,3 r-13).
Hci bclangrijkst bij dit alles is het geloof dat JHWH de strijd
beheerst. Dat betckcnt ook dat die strijd nooit uit de hand, d.w.z. uit
Zijn hand zal lopcn. Omdat Hij Heer is van dc srrijd (vgl. Ex.l5.3)
kan Hij hcm ook beteuSelen (vgl. Ps.46,9-10 en 763). Elns tc mecr
wordt ons dit duidclijk gemaakr in Jczus Christus. In Hcm hebben
wij een ontwapenend kind, dat in staat is tcnminstc gcdurende C€n
dagdc wapens tc doen zwijgen. In Hcm hcbben wij ook de Heerdic
de machtcn voorgocd ontwapent (vgl. Kol.2,l5).

ffi

U itt zingt Jubi late, 21 5

Ovrr dc liturlh

In deze nocht wordt het begin van de dienst gemarkeerd door hct
zevende vers von psalm 2 :' De H eer heeft tot mij gezegd: mijn Zoon
zijt gij, lk heb u heden verwekr'.
Hel kan zijn, dat de psalm op de klank af gekozen is en we zulbn
goed moetenweten, dat in de psalm zelf md'zoon' Isrd|l bedoed as,

Reden genoeg om vtaogtekeat le zetten achtet deze keuzc, Dat
soort afstandelijkheid kende de oude kerk niet, in de VeNachte is
immers alles samengevat, alles samengebad wot doot en von Isra|l
werd verwacht. Zo herken je pas wat ons in Ch stut len decl is
gevollen. Dat doet niets dfvan lsracls verwochting, dot neemt lsrual
niets af.
Er is nog iets: het gingmisschien bij die keuze vanpsalm2 toch niet
olleen om die ?ne regel, maor wel degelijk ook om de rest van die
psolm met zijnfell. spot over dc mochten. De geschiedcnis leert, dot
het kerstfeest niet zools men veelsl denkt in de noordelijke streken,
maor.in Rome zijn beslag vond als tegenhanger van de op de zon
ge chte 'saturnalia' en dan moet psalm 2 wel gehoord worden ob
een-lelle kritiek, een scherpe bijbilse kontteke'ning. midden in dot
politieke centrum. l/66t dk tiid wcrden seboorte en dooo van
Chrbtus nog samcn gevierd aanvonketiji op 6 jonuori - dot feit
samen met hct leit dat de epist.llczingen uit Titus ol heel woeg mct
dit leest verbondot worm geeft rcliCf aon de lezing von die gideel-
len. Ze vernijzen zo &tidclijk naar albs teot t mei dit begingebeu-
ren gezcgd wil zijn:'reddcnd voor dlle mmsen' cn dus ook - psalm
135 (ve|s 8 berijmd!) - rigen allc goden.
En wic Jesojo 9 lc.sl in deze kerstnacht zou cr les. E vonofvers 19 bii
moercn lezen. Dan gaat juist dit motief levm en dat ioet Jes. 9,i
nieuw horen: het is niet zomaor ecn land dqt licht zal zien, maor een
diep gezonken, aan wanhopig zoeken ovvrgeleverd lond.
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Eerste Kerstdeg (dagererd)

Fc.st vrD dc lcboortc vrn dc Hccr

OM EEN MENS TE ZIJN OP AARDE

2 Om ccn wur te ljn op aarde
dal vcrwarmt maar niet v€rslindt
is hij ondcr oos gcborcn
als ecn wcerloos mcnsenkind.

3 Om ccn licht te zijn op aardc
dat dc duistcrnis vcrjaagt
is hij ondcr ons geboren
als ccn stcm dic waarheid vraagt.

4 Om ecn zwaard tc zijn op aardc
dat vcrdcclt maar niet vermoordt
is hij ondcr ons gcborcn
vrcdc stichtcnd door zijn woord.

5 Om een kracht te zijn op aardc
dic dc machtcn zal vcrslaan
is hij ondcr ons gcborcn
slechts vcrtrouwend op Gods naam.

6 Om de vr€ugdc van dc aardc,
vrcdc, rccht in ovcrvloed,
is hij ondcr ons gcborcn:
Godsgcschcnk dat levcn doct.

E.H. 40/ Psalmodia S.cra" Goiha, l7l5
Uit 'Doot menten tct\|oord, H. Jongcrius

Ovcr dc lfturlic

Als is gelezen

Dculconomium 20,1-9 (X.S.)

Gij zuh nict vrczcn
Hct thema dat dczc tekst vcrbindt met dc gebruikelijke lezingen op
hel Kerstfe€st is de oproep 'vrees nict!'
Dezeformule komt heel veel voor inde bijbel. Oonpronkelijk is het
de inleiding op een heilswoord van God. We vinden dat vooral veel
in Deutcro-Jesaja (bijv. Jes.4l,l0.13.l4), maar ook in verhalen
rond de gcboorte van Jezus (Luc. 1,13.30 2,10). Van hicruit is hct
dan in de context van de JHWH-oorlog rerecht gekomen, zoals in
Dcut. 20.1.3. Als een bemocdiging voor de aanvang van de oorlog
die in naam van de Hecr gestreden wordt. Het is beslissend voor dc
slag ofjc bang bcnt of niet. Wie vrccst heeft eigenlijk al verlorcn
(.J9?. 2:9\. Daarom zaait God angsi ondcr dc lcgenstanders (Ex.
23,27; Dcut. 7,23; Joz. 10,10 erc.). Maar Israel hoift niet te vrezen,
want hun Heer strijdt voor hen (Dcut. 20,4; 23, 15 (NBG v. l4)).
Het mag ons op dit Kerstfcest niet ontSaan dat wc in dcze belofte
van dc ovcrwinning in v.4de flaam van Jezus terugvinden: de Heer
redt = Jh\{h hosica = Jozua = Jczus.
Hoe indirect ook. het laat ons icts zien van dc concreetheid van het
heil, waarover wij ons dcze dag verheugen. De vrijstelling van de
personcngenoemd in v.5-7 zal ook wcl icts te maken hebben met de
voor*aarde. dat wie voorGod strijdt niet bang magzijn (v.8). Deze
mensen hebben teveel tevcrliczcn. Aande andere kant kan men zich
dc weelde om deze mensen thuis tc laten natuurlijk alleen maar
reroorlovcn in de wetenschap dat het God is die strijdt. Hicr hocft
niet koste wat het kost een zo'groot mogelijk leger bijienvergaard te
worden. Slechts wie zich vrijwillig aanbiedt hoeft mee te doen (vgl.
Richt. 5,2). Dit Seeft de vrijheid om tcn vollc tc gcnietcn van dc
zegeningen in het land dar God geefi.
Dat is toch wel wal bijzondcrs. wc komen een soortgelijke passage
tegen in een tekst uit Ugarit, waarin juist andersom wordt gerede-
neerd: in een b€langrijke veldtocht sluit icderccn zich aan, zelfs de
pasgetrouwdc man. H ij bren$ zijn gclicfdc naar een vreemdc. Zulkc
grole offers getroost men zich voor zijn koning. Het lijkt erop dar dit
dichtcr bij de tekst in hel N.T. komr. dic zovcel lijkt op Deur. 20.5-7:
Luc. 14,15-24, de gelijkenis van dc verontschuldigingen. Toch zijn
dczc twce teksten uit de bijbel niet op Cen lijn te brcnSen. Bij de
woorden van Jezus gaat het om icts dat uitstijg bovcn dc gcnie-
tingen van het land. Hct gaat om de maalrijd van het koninkrijk
Gods.
Dat het hicr gaat om iets van uitzonderlijk belang bescftcn de
herders uit Luc. 2 ook.'vrees niet', was hun gezegd. Een groot heil
werd hun vcrkondigd. waarbij de zorg om dc wacht ovcr de kudde
verdwcen. Zij gingen haastig.
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Ecrste Kerctdrg
Fartt vrn dG &boortc yrlt d. Ilacr

AdAM YAN St. ViCtOr, NATO NOBIS SALVATORE

Nu dc Hciland is gcborrn,
[-aat ons vrolijk, uitvcrkorcn,
vicrcn zijn gcboortcfcesa.
Hi.i, hct kind Yoor ons gcgcvcn,
wandclt mct ons door dit lcycn,
licht cn hcil dat ons Scncrst.

EYa liet dc dood ons stervcn,
maar Maria hcil vcrwcrvcn,
want haar zoon trad yoor ons in.
Bracht de ccrstc mocdcr lijdcn,
zie de twccdc brcngt verblijdcn,
brcngt dcs lcvens vrucht crr zin.

God dic smaden nicr vcnmaaddc,
maar ternccr zag in gcnadc,
schonk aan ons zijn ceugc Zoon.
Dic nabij was, maar vcrborgcn
trccdt in 't hcldcr lichr vanmorgcn,
als ccn bruidcgom zo schoon.

Sllcllc stcrkc rcus in 't strijdcn.
dic dc zcgc ons bcrciddc,
rcus omgord mct hcldcnkrscht,
Gij hcbt oozc wcg gclol,cn,
dcr profctcn hcilig hopcn
cn dc dicpc wct volbracht.

Jczus ons tot hcil gcgwcn,
cnig mcdicijn tcn lcvcn,
Gij, die glans van vrcdc zijt,
dic tot ons zijt ncrrgclomcn
cn hct juk hcbt wcSgcnomcn,
allcs is om U vcrblijd.

Uit J. W. Schultc Nodholt, Hymn t cn licdqcn, 19741
tc zinScn .b dc gczang.n it4 of 47 uii NHB 1938

Als is gelezen

DcutcronooiuE 20,lll-20 (X.S.)

Oorlog cn vrcdc op urdc
Dc doorlo6ndc lezinS van dc Pcntatcuch hecft voor dcze kccr *el
een hccl vrccmdc combinatic tot stand gcbracht. Maar hct is zckcr
nict zinloos om jc mct oorlogswcttcn bczig te houden op een fccst
waarbij zo vccl ovcr vrcde wordt gcsprokcn.
Hct isjuist goed cn hcel rcihl om jc juist dan mct de oorlog bezig te
houdcn. Iets derScliils gcbeurt hicr trouwcns waarschijnlijk ook in
Deutcronomiuml Ais hit inderdaad zo is dat Dcut. ti-Zi ls opgc-
bouwd volgens hct schema van dc Dccaloog(zie dc opmcrkingcn bij
Dcut. l8,l-8) dan hoort Dcut. 19-22,8 nl. onder hct gcbod'Grij zuli
niet doodslaan'.
Nu onthoudt mcn zich daarvan bcpaald niet als jc zict wat voor-
gcschreven is bij het slaan van stcdcn met dc ban. Dcze voor-
schriftcn worden cchtcr sterk gerclativccrd wannccr wc in bcschou-
wing nemcn voor wic ze gcsch-rcvcn zijn. Dan blijkt dat hct hier nict
gaal om dingcn dic in praktijk gcbracht mocrcn wordcn, maar om
ecn soon Scschicdschrijving dic dc volstrcktc hccrschappij vanGod
moel aanduidcn ( zic de opmcrkingcn bij Dcut. 7-E van I 7. 10. l9E2).
H€t fclst rvordt opgctrcdcn tegcl dc volkcn in hct land Kanaln.
d.w.z. legen hcn dic de Hecr in dc wcg staan bij hct volbrengen van
zijn heilsplan. Er moet ccn hardc strijd gcstrcdcn wordcn voordat
Cods vrcdc is bereikt. Wat dat bctrcft is cr voor ons nict zovecl
veranderd, zij hct dat het pcrspccticfwat wijder is dan in Dcut. 20.
Hct is onvcrstandig om daarbij domweg te vertrouwcn op cigcn
macht en mogclijkheden. Voor dc wcg dic we hcbbcn tc gaan is
mecr, maar vooral iets hcel andcrs nodig. V8l. de manicr waarop in
Luc. 14,31-33; Dcut.20,lGl5 wordi opgepakt.
Het bclangrijkstc bij dit allcs is her gcloof dat JHWH de strijd
beheerst. Dat bctckcnt ook dat di€ strijd nooit uit dc hand, uit zijn
hand zal lopen. Want omdat Hij, die'een krijger'is (Ex. 15,3), Hccr
is lan de strijd. kan Hij die ook beteugelcn. Voorgocd zelfs (Ps.
46,9-10; 76,4). Ecns te meer wordt dit ons duidelijk gcmaakt in Jczus
Christus. In Hcm hcbben wij ccn ontu,apcnend kind, dat in staat is
ten minste gcd urendc e6n dag de wapcns te docn zwijgcn. M ecr nog:
in Hcm hcbbcn wc cen Hcer. dic de machten voorgocd ontwapcnt
(Kol.2,l5).

Ovcr dc llturyic

'bn Zoon b ons geschonkcn', lcs.9,5.
'Incomatie' lijk, ecrder een dogma, don een tot lofzqng intpitercnd
wo9rd. Toch hoor je menigcen vertellen, dat het diep irof, als in de
gcbofsbelijdcnis in de lttiitte mis he, 'e, incsmati est'- klonk.
bn van de zaken woar we nu zorg om hebba is: als we dil zingende,
donkende uitroepen en horen, scheidt dit de chrbrelijkc geiecnte
niet voorgoed von dc joodse gcdachtenwereld. Hel it h,aor: hct
schisma is er cn hct is beter dat te erkeryten dan he, weg tc pntscn,
maar het mag nie, cn hoefi nict mi(r tcgenover de joodrc cn
oud-testomentbche gedochtcnwereld uitgcspeeld te wordcn, don
terecht is,
Joh. I is hel tegendeel van ecn griekse absrractie, waar in de verto-
Iing'woning' sraet, da4r wordt het griekse woord voor'tent'
gebruikt cn dc Statenvertaling vcrtoolde don ook, dat hij ondcr ons
'tabcrnakeldc'. Hct klonk vreemd, mqor hct kon z|n doel nic,
misscn: het vcrbqnd met dc ,ab€makel i, de woestijn, waqr de
heerlijkhcid von God toclde kon niet vergeten wordctr. Don kiht
de discttssie in Joh. 2 bij de ,empelreiniging ook pas zin!
En in btc- I,35 is dat'overschaduwen: cen tocspeling op E,,. 10,J5
(in de Septuagint wordt hetzefdc grbkse woord gebruikt']'dc wolk
overscha&twde de tobemakel. Dat stempelde dc litwgie daor. De
aonwezigheid, de schcchina vqn de Naam in dcze mms von ybcs en
blocd, dar viercn $'ij. Hij is nog dichrobij gekomm bij cn in ons
menselij* bcstaon, en zijn heerlijkheid is her: h,ij hocy.n nict tc
vrezen voot nog een ander goddelijk *ezen daorochrer, dol nict zou
stroken mer deze heetlijkhcid in die ncdctige gesrahe, die eryon
vervuld *,as, en zo magje Joh. 1,35 lezen noast Ex.10,35:'En van de
heerlijkheid .les Heren werd de tsbetwkel vervuld'.
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