
Bij Genesis 12 (K.5.)

Orrr dc telstteuu
In het leesrooster is Gen. 12 v66r Gen.
11 geplaatst. De lezing van hct vcrhaal
van de mensen die Eet hutr toreu tot
de hemel wilden reiken (Gen. 11) biedt
interessant vergelij ki nosmateriaal bt
hel evangelie van de hemelvaart. En
Gen. 15, waarin sprake is van het ver-
bond tussen God en Abram, laat zich
goed horen op het feest van het nieuwe
verbond, Pinftsteren. Op de tussenliggende
zondagen is echter niet genoeg plaats
voor alle verhalen over Abram in Gen.
12-14. Om geen daarvan te hoeven laten
vallen is Gen. 12 op deze vreemde plaats
gezol.
Aan deze noodsprong kleven wel enlele
bezwaren. Gen. 1-11 is imrners een
duidelijk geheel. Met Gen. 12 begint
een geheel nieuwe episode h de geschie-
denis varr Gods hany'elen met deze wereld.
Het gaat nu niet meer om de mensheid
in haar geheel, maar om 66n mens en
pas via die ene over heel de wereld. En
voorzover Gen. 12 aansluit bij het
voorafgaande lijkt dat vooral juist op
Gen. 11 betrekting te hebben. Want
Gods belofte aan Abram in 12,3 dat Hij
zijn naam groot zal ma-ken kan gezien
worden als een reactie op het streven
van de torenbouwers van Babel om
zichzelf een naam te maken (11,4).
Aan de andere kant biedt deze volgorde
van lezingen een goede gelegenheid om
in te gaan op de beroemde stelling van
Gerhard von Rad dat GeE. le 1-3 niet
alleen als de afsluiting van de 'oerge-
schiedenis' is te zien maar ook als de
sleutel tot hetjuiste verstaan van dez€
eerste elf hoofdstukken van Genesis. 1

De heilsgeschiedenis van Isra0l en de
geschiedenis van de volkercnwereld
hebben alles met elkaar te maken. Gen.
1-11 is dan niet alleen het verhaal dat
verklaren moet waarom de wereld en de
mensen zijn zoals ze zijn. Het laat ook
zien dat God in Isradl heel de wereld
op het oog heeft.

GeD- lal-3 in zjin contcd
Bij een eerder commentaar over dit
bijbelgedeelte in dit tijdschrift werd er
al op gewezen dat het van belang is om
de aandacht niet Le beperken tot de
bekende eerste drie verzen van dit
hoofdstuk.2 Het verhaal van de belofte
aan Abram is ingekaderd door twee
passages die nauw aatr elkaar verwant
zijn, namelijk Gen . t7,2'7-32 et 72, *
9. In beide is sprake van een reis, d.ie
op nagenoeg dezelfde wijze wordt be-
schreven (11,31 en 12,5). In dit verband
kan men het c€ntrale gedeelte 12, 1-3
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zien als verklaring waar men de hspiratie
vandaan haalde om de gestokte reis
voort te zetten. Ook Terach was immers
van plan geweest uaar Kanaii[ te gaa.n.

Maar hij kwam niet verder dan Haran.
In feite was hij daarmee niets opgescho-
toD, wa.nt zowel Ur als Haraa staan
bekend als centrum van verering van de
maangod. Om werkelijk verder te gaan
en tot iets nieuws te komen is blijkbaar
meer nodig. Daarover gaat het nu in
Gen. 12"1-3.

Door te letten op de context valt ook
op dat de geschiodenis val Abram anders
begint dan men misschien verwacht zou
bebben, namelijk niet met het in Genesis
bij alle hoofdpersonen gebrfielijke 'dit
zijn de geboorten van...', zoals bijv. in
11,27 bij Terach. De geschiedenis van
Abram begiat heel anders en wel met
het feit dat de Here hem aanspreekt.
Dat is heel bijzonder zoals ook wordt
opgemerkt ia de Midrasj: 'Tien generaties
waren er van Noach tot Abraham en de
Heilige - gezegend zij Hij - sprak met
geen van hen behalve met Abraham'
(Bereshit Rabba 39).

Gczrgcnd
In Gen. 12 gaat het in de eerste plaats
om de zegen die Abram krijgt. Juist
als we letten op h€t verband met de
'oergeschiedenis' valt op dat deze zegen
bctrckling heeft op zaken waarover in
Gen. 3, l6-19 een vloek werd uitge-
sproken. Deze vloek was gericht tegen
de aarde, het verwekken van kinderen
en de menselijke arbeid. Abram wordt
gezegend met [an4 hij krijgt een na]o-
6eling toegezegd bij wijze van uitzonde-
ring op de natuurwetten voor het ver-
wekken van kinderen, en over de aard-
bodem klinkt nu niet meer de vloek
over Adam maar de zegen over Abran.
Tegenover het verhaal van God die zich
in zijn vloek afuendde van de mens en
zijn wereld staat hier het hoopvolle
bericht van God die zich solidair ver-
klaart met de mensheid.3 -\

1. G. von Rad, Dar erste Buch Mose,
ATD 2-4, Gbtting€n 19610, blz. 116-118
en Theologie dzs Aken Testaments ,
Miinchen 19823, blz. 77 +778.
2. P.C. Beentjes, De eerste dag, jaaxgallg
VIl, afl. 3 (zomer 1983), blz. l0; vgl.
ook C. Westermann, Genesk,BKll2,
Neukirchen-Vluyn 1981, blz. 167.
3. Zie voor deze betekenis van het
Hebreeuwse'zegenen' J. Scbarbert in
TWAT 1,5p.825 en 8,10; vgl. ook C.
Wehmeier wTHATI Sp. 368-369.
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Irven in bcloofd land - zijn ongckcndc g8ng.

Op.ciol
Richicrcn 9
H.ndclingcn 1, l-11 (nb !6 7!)

t{au[ M't

fEbcd
(Missalc Ronraun)
AlmachtiSc God,
gccf dal wij dcze bli.idc dagcn
tcr cr€ van dc vcrriizania van dc Hcc.
mct locwiiding vicrcn,
om in allcs wai wij docn
tc gctuigc, van hctgccn wij nu t dcr*cn
Door olrzc Hccr, Jczus Christus.

(el at fi s gcrnc. ns L Etr,ra i5',,, I )
Herr onzc God,
zic grnadig nccr op uw gcmccnrchlp
dic in dc nlam v Jczu6
hicr wrzamcld is.
Wij biddcn
dat uw hcilig. Gc6t ons lccrl
cn in hcrinncring brcngt
al vat dc Hc.r hccft gcTrgd.
Dan zullcn wii zijn gcH volbrcngrr
cn voor clhlt
licfdc, vrcdc co vEugdc zijn.
Door Jqzu6 Christus, onzc Hcrr.

(Hcnk loogcrius)
God, onzc Vrdcr,
laat dc aardc
uw woning sordcn
waar dc Gccst
ran Jczus uw Zon
ons sprrkcn cn handclcn
.icht op gctcchtighcid,
wuocning cn bcvrijding;
richt zo allc mcnscn op
tot waarachtig lcvcn,
dezc dag en 8l onzc dagcn
tot in uw ccuwighcid. Arncn.
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Zesde Paaszondag

Rogate Bidl! (Joh- 16)

Over de liturgic (t.P.B.)

Zondag Rogale Hoe is deze mndag toch aan dczz nasm
'bidt' gekomen? De eente wootden vsn de litu,gie staan in
een aotaal andere loon: stem van gejuiclt" zo wordl dezz
mndaq dan ook wel genoemd: Vocem iucunditati5 zaa.
Rogate ir de hoofdnaan geworden. De gebruikelijke ve*laring
is, dat er op deze zondag biddagen werdcn afgekondigd, de
feriae rogationis en natuurlijk heef het daatmee te maken-
Maar die biddagen hadden weer met hemelvaa,t te maken
en omringen d.ie dag samen met de week vcn zondag 'Ver-
hoor'! Die biddagen itten doar litr.ttgisch ge.ien dLJ op een
bijzondere plaats. Mau b,e ugen toch ook al eerder (andag
Jubilate oot psalm 66!), dal oanroepen en aanbidden een
fi+,eeling vormt met bidde4 smeken en roepen, zie Psolm
66, 17. Bidden is nooil ver weg ab er gejubeld wotdl - zie
ook het Grote Gloio" dat uit de engelenzang vooigekomen
is en hel Agnus Dei, hel 'Lam Gods, ontlerm u', onvat in
het midden!
loh. 16 23v over blijdschap en bidden is hier dan ook
bijmndcr terzoke! De littugie leefi van dat gaan von ro€Wn
naor smeken, van smeken naar datlazgen. Midden in dc
'euchaistie', de dankzeging klinV het Agnus Dei opnieuw
om te dotken en te bidden samen met allen wier leven
gebroken werd en wordl zoals het zijne.
Dankend gedenkn leidt tol: 'Heer, gedenk ons!' Cn omge-
keerd, ie de geschiedenis van Abruhont horend en roepend,
taslend naar 'een donker licht' (gez j).

Kinderen in de kerk: zrgereo, (Kv.B.)

(icsprek met de kinderen
Op het allcrlaatste mometrt in de kerk worden de mensen
gez.cgetd. Dc dominee spreidt zijn armen en handen uit,
alsof zij,thij de woorden die gezngd worden op de mensen
neerlegt om mee naar huis te gaan. Als je gezegend wordt,
dan word je in het z.Daetie gezet van God. Niet zomaar.
Jij mag weer andere mensen in het zonnetje zetten. Maar
hoe doe je dat dan?
Daarvan wil ik jullie een klein verhaal vertellen:

In de straat waar Henk ook woont, is een mewouw heel

erg ziek. Het is de moeder van Arie, waar Henk weleens
mee buitenspeelt. Aie zf,,glt 'Mijn moeder is heel erg ziek'.
Als Henk thuiskomt, maakt hij een tekening voor Arie's
moeder. Hij waagt een envelop aa.n zi.jn moeder en doet de
tekening in dc bus. Arie's moeder wordt er helemaal blij en
warm varl.

Dat is zegenen: de ander moed geven, blij rnaken. Het verhaal
van Abram, waar we vandaag van horen, gaat daar over.
Abram moet op reis naar een ver land. Maar hij gaat omdat
hij weet dat God dat van hem verwacht. God zegent Abram.
God zet Abram in het zonnetje. Hij geeft hem moed. Hij
maakt Abram blij als Hij belooft dat Abram de oudste zal
zi.jn van een groot volk. En Abram zal tot zegen zijn. Hij
mag anderen moed geven, in het zonnetje zetten.

Ver*rrting
Kunnen jullie iets bedenken om iemand die je kent en dat

nodig heeft, in het zonnetie te T/Jlte'n? Denk ook eens aatr

Naast Genesis 12 (K.5.)

AaftopiDgsputcn bij dc tijd vzn ha tcrkelijk jaar
In de evaagelielezingen in de tijd voor hemelvaart gaat het
doorgaans over de manier waarop Jezus zijn discipelen
voorbereidt op zijn vertrek (Joh. 16,5 w.). Daarbij belooft
Hij ze de Trooster (vgl. ook Joh. 14,15 w.). De discipelen
moeten nu verder zonder hun Heer. Z-e moelen leren leven
met en vanuit de belofte. Dat is te vergelijken met datgene
waawoor Ab(arn staat. Het enige wat hij heeft is Gods
woord. Pas gaandeweg ontvaEgl hij la.nd en een zoon. En
onderweg heeft hij uog tal vatr gote problemeu le overwin-
nen. Gen. 12-14 staat er vol van. Pas in Gen. 15 lezen wc
van €en tastbaar teken van Gods verbond, te vergelijken
met wat de discipelen ervaren op het Pinksterfeest.
In Gen. 12 lezen we hoe in Abram alle volkeren gezegend

worden. Juist die gedachte van wereldwijd heil komen we
ook tegen in de overige lezingen in het Nieuwe Lectionarium
voor deze mndzg, ^j het dat het in beide gevallen gaat
om eetr vers uit de conter van de voorgeschrsven perikoop.
Het gaat hier om de vergadering van de apostelen te Jeruza-
lem, 66n van de oudste besprekingen over de spanning tussen
jodendom en christendom (Hand. 15). Va4 doorslaggevend
belang is hier het geloof dat 'God van meet af aan erop
bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen
te \€rgaderen' (vs. 14). En in het visioen van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde zoals beschreven in Openb.2l is

sprake van God die woont bij de mensen'en zij zullen zijn
volken zijn en God zrlf zal bij hen zijn' (vs.3).
Tenslotte kau hier nog gewezen wordeu op de overeenkomst
tussen Gods bevel aarr Abram om weg te gaan en Jezus'
opdracht aal zijn discipelen v66r zijn hemelvaart: 'gaat
heen, maatt alle volken tot mijn discipelen' (Mat. 28, 19);

een op&acht die gepaard gaat Eet zijn zegen (vs. 20).

De vrme vuteelding owr Abram
Het feit dat Abram al 75 jaar oud was toen hij gehoor gaf
aan de oproep om uit Harau te vertreklen (Gen. 12,4) roept
de vraag op naar wat er v66r die ti.jd allemaal met hem is

gebeurd. Net zoals bij de eerste dertig jaar van het leven

van Jezus grotendeels het geval is, blijft dat in het duister.

In de joodse en de islamitische traditie is deze leemte

opgewld met allerlei verhalen over Abrams optreden i! Ur.

Zie over Abraham in joodse, islamitische en christelijke
tradtties Zoals gezegd is over Jozel en de aartsvoden.
Phoenix bijbelpockets 4, Zeist 1962" blz. 31 w. en 83 w.
en het themanummer over dit onderwerp van het tijdschrift
Begip, no.8l (s€pt/okt. 1986). Zie bovendien de kinderbijbel
Woord voor l oord (O.T.), blz. 10 w.

iemand dic jarig is. We wensen de jarige toc: nog vele jarenl
Dat is ook zegcnen.

Li.d
Uedbock var de kinderen, dr. J.L. Klinl, nr. 6 en 7.

Utt da modvan kin&ren, Hans Bouma, nr. 2.

Gcbcd
Wij bidden on gocde woorden voor de ander die we tegen-

komen.
Help ons om tot zegen te zijn, en de ander in het zonnetje

te zetten.
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Bij Genesis I I (K.5.)

-' Het verhaal van de torenbouw te Babel
laat zich natuurlijk goed vergelijken
met hemelvaart van Jezus Christus.
Daarbij valt de nadruk op dit gebeuren
als kenmerk van macht. God geeft het
zelf toe als hij het eensgezinde werk
van de bouwers ziet: 'Nu zal niets van
wat zij denken te doen voor hen onuit-
voerbaar zijn'. We komen deze gedachte
ook tegen in andere teksten in het Oude
Testament. De zelfverzekerde machtige
koning van Babel (!) roept volgens Jes.

14,13 in zijn hoogmoed uit dat hij ten
hemel zal stijgen. En in Ezech. 31 wordt
het hovaardige Assur beschreven als een

ceder die reikt tot in de wolken. Maar
al deze machthebbers komen tetr val,
tot in het dodenrijk. Zoniet Jezus Chris-
tus. Hij die zijn grootste kacht had in
de vernedering tot de dood toe voer
ten hemel ten teken van zijn heerschappij
over hemel en aarde,
De tweede parallel die getrokken kan
worden betreft de opdracht aan de
discipelen. De engelen vermaaen heo om
niei naar boven te blijven kijken maar
om de wereld in te gaan. Evenzo worden
de mensen uit Babel verstrooid. Juist
hier zijn ook de verschillen duidelijk.
Het ene is een straf, het andere een
opdracht. Het ene is verbonden met
spraakverwarring, het andere gedragen
door de voor iedereen te verstane bood-
schap (dat blijkt op Pinksteren) van het
heil in Jezus Christus.
Behalve aan deze parallellen met het
verhaal van Jezus' hemelvaart kan ook
aandacht worden besteed aan het feit
dat in Gen. 11 een bepaalde kijk op de
menselijke cultuur wordt gegeven. Dat
past goed bij de bezinning in het kader
van het conciliair proces.

De opbouw van Crcn lt 1-9
Het verhaal van de torenbouw zit goed
in elkaar. Dat blijkt vooral als men let
op de herhaling van bepaalde woorden
en thema's. Het slot (vs. 9) grijpt duide-
lijk terug op het begin (vs.1-2): 'de
verwarring van de taal van de gehele
aarde' staat tegenover de '6ne taal op
de hele aarde'. De plaatsaanduiding (Babel
en Sinear), in beide gevallen versterkt
door het woordje 'daar', onderstreept
deze 'inclusie'. Vervolgens staat tegenover
de mensclijke overweging, welke wordt
ingeleid met het woordje 'welaan', (vs.

3-4) de overweging van God ingeleid
met hetzelfde woord (vs. 7). Daarbij
valt ook de tegenstelling op tussen het
naar de hemel gerichte streven van de
mensen en Gods neerdalen, tussen het
zich een naam maken en de verwarring

6

van de taal en tussen het niet verstrooid
willen wordeo en de verstrooiing die
uiteindelijk toch plaats vindt. In ds
middelste verzen (vs. 5-6) wordt verklaard
hoe het tot die tegenstelling kon komen.
Het is Gods constateritrg dat de mens
nu alles kan wat hij zou willen; met
andere woorden, dat hij als God is
gewordeu. Het is te vergelijken met wat
God opmerkte volgens Gen. 3,22. Tegen
dic achtcrgrond spreekt het vanzelf dat
Hij ook hier ingrijpt.

Gcn 1l,l-9 binnen de 'oergeschiedenis'
Behalve het genoemde verband met Gen.3
zijn er nog meer elementen die herinne-
ren aan andere delen van de eerste elf
hoofdstukken van Genesis. Het gegeven

dat zij 'uit het oosten' kwamen sluit
aan bij de situering van de hof van
Eden in het oosten (Gen. 2,8). In Gen.
11,5 is spra.ke van de 'zonen der mensen'.
Dat herinnert aan Gen. 6,1-4 dat verhaalt
van de 'zonen der goden' en de 'dochters
der mensen'. Zoals daar de godenmnen
afdaalden naar de aarde, zo proberen
hier de mensenzonen op te stijgen naar
de hemel. In beide gevallen wordeo er
grenzen overschreven.
Gen. 1-11 lijkt een zich steeds herhalende
geschiedenis te bevatten, een soort
gollbeweging. Steeds weer slaagt de
mens er niet in om zijn bestemming te
bereiken doordat de greDs tussen God
en mens vervaagt. Zo volgt op het
paradijs de verdrijving, op het huwelijk
der godenzonen de zondvloed en komt
na de torenbouw de verstrooiirg. Juist
deze verdeling van de mensheid over
heel de aarde komt overeen met de
opdracht aan de mens volgens Gen.
1,28: 'vervult de aarde'.

Kritiek op de cdtuur?'
De waag blijft hangen wat or nu zo
slecht was aan het streven yan de
torenbouwers. Het lijkt erop alsof God
alleeu maar beducht is voor zijn eigen
positie. Maar wa-nneer men God dat
verwijt maakt keert men de zaken om.
De waag is veeleer of de mens kan
omgaan met zijn onbegrensde mogelijk-
heden. Gods ingrijpen is dus niet zozeer
een straf als wel een teken van genade.
Hij neemt de moeite om de mens in het
rechte spoor te zetten. Zo gezien is dit
vcrhaal een goede inleiding op de nu
volgende geschiedenis va-n Cods bemoeie-
nis met Isradl en via hen met heel de
mensheid.

1. Zie over dit thema ook Zoals gezegd

is over de vloed en de loren. Phoenw
bijbelpockers 3, Zeist 196a bb. 111w.
en 128 w.
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Hcur: w,i

S*cd
(Misslc Rofiaaun)
Almachtigc God,
laat ons juichcl cn blij ztn,
vol dankbaarhcid,
omdat dc hcmcl'/aart van Christus.
lw Z.!{.n,
ook onzc vcrficffing i6.
Zjn goric bij U
i6 onzc hoop,
want *i., vormcr
dan lichem mct Hcm
dic ors Hoofd is:
Jczus Christus onzc Hcca.
Dic ocr U lccft cn hccrst,
God in dc ccuwcn dcr ccuwan.

( V l, a m s gc fi c c r sch dps m ilsa I )
Almachtigc God,
dit ir dc dag waamp Gij
ons voor ogcn houdt
dat uw iaoon in hccrlijkh.id
naar U is locgcgaan.
Zjn vcrhcffing is onzc hoop.
Nu rcilt dc aardc tot dc hchcl.
Gccf dat wij tmuw zijn
aan dc opdrrcht van uw Zoon,
Jczus Christus, onzc Hccr.

(Hcnk .tongcrius)
Ecuwigc God,
opcn ons hart
voor 6l wat ct gcschrcvcn staat
ovcr uw Zoon,
opcn onzc mord
om uw trouw bckcnd te makcn
aan allc menscn.
opcn onzc ogcn
vooa t er aanwczighcid ondcr ons
cn doc ons delcn in uw yrcde,
deze dag cn al onzc dagcn
tot in uw ceuwighcid. Amcn.



Veertigste Paasdag

Hercftaaflsaag

Ovcr de [nrrgie (I.p.B.)

ln de lituryie, in het 'ordinarium', namelijk het credo is
hemelvoon elke keer aan de orde als het 'gezeten qot de
rechterhand van d.e Vader, vanwaat Hii komen zal' klinV:
daarom gaat het met hemelvaa,l en al wat daanan wnraf-
ging liep daarop uit en het is dan ook niet m gek om af
en loe even wat nadruk te legen op dal 'Hij': Hij en geen
ander zal komen om te ichlen en Hem kennen wij, want
Hii heeft het geicht gedragen en in Hem kennen wij de
Vader in wiens naam Hij 'afdaalde uit de hemel'. Hij heeft
de aarde aangeraqkl mel ziin voeten, Hij is zelfs gestorven
en begraven in dc aarde. Soms word! hel hemelvaa*gebeuren
heel plastisch afgebeeld alleen de voeten steken onder dc
wolk uil, dnt is het laatste wat de mensen mgen. Is dat
wel zo pimitiel of kan ha gezien worden als een krachtig

rymbool van de verbinding tussen hemel en aorde, God en

mens zoals een regel uit de paasnachtlolzeging het uitdruH?
'Hoe lielelijk zijn op de beryen de voeten van dc vreugde-
bode die vrede verkondigl...' Ues. 527) m die voetstappen
druhe Hij, die van de hemel kwam en die nu omhoogevaren
die vebinding bevestigt met de hemel.
Hel is plecies het omgekeerde van Gen. 11,4: 'Welaan, laten
wij ons een stad bouwen mel een toren, waanan de lop
lol dc hemel reikt' en wie aan de 'voct' yan zo'n tbren
staal heefl zich een verbinding met de hemel venchaft.
Wj hebben ons niets venchafi via wankele torenhoge
denksiucturen, maat de veftinding is ons augereiH.
Als dit alles geen reden is om hemelvaarl te vieren? Des-
noods dan maar door bij de liatryie van het douwtmppen
iels le willen weten vsn ziin voetstappen op dczz, ottzc
aarde, voelslappen die op aarde en in de hemel onvergetelijk
blijven.

Kiuderen in de kerlc tot in de hemel (K.v.B.)

Gesprek met de kinderen
Misschien wil iedereen weleens een kijkje in de hemel nemen.
Want we willen allemaal wel weten hoe het bij God is. Maar
als je wilt wcien, hoe het bij God is, dan moet je juist
naar de aarde kijken. God is juist daar waar meruen op
aarde op weg gaan.

Toch hebben de mensen geprobeerd om een toren te bouwen,
heel hoog om in de hemel te komen. Ze wilden zo machtig
zijn als God. Wat een praatjesmakers waren het eigenlijk
daar in Babel. Zj zoudet dat weleens eventjes doen. En ze

begonnen er vol moed aan. Al hqler en hoger. God zelf
maakt daar een eind aan. De 66n begreep de ander niet
meer. Het werd 66n en al verwarring, ruzie, onenigheid. De
half-afgebouwde toren bleef achter. En de mensen trokken
uit Babel weg.
Tnrden ze onderweg leren dat de hemel God-bij-mensen, is

en niet hoog boven de mensen?

Vecl en veel latcr starcn de leerlingen ook naar de hemel.
Want daar is ergens hun Meester. Maar Gods engelen roepen
hen terug naar de aarde. Kijk nu niet langer naar boven,
maar trek erop uit en vertel hoe Jezus, Zoon vaa God, bij
mensen is.

Naast Genesis ll (K.5.)

Over de gebeurtenissen zoals beschreven in Gen. 11,1-9 is
veel nagedacht ea vooral veel gespeculeerd. Flavius Josephus
meldt dat het initiatief tot de torenbouw uitgiug van Nimrod
(vgl. Gen. 10,8-10). Zijn bedoeling was het om een schuil-
en opslagplaats te hebben bij een eventuele nieuwe vloctl.
In een ireventiende eeuws joods commentaar worden wecr
andere details toegevoegd. Zn zou de toren wel zl0 km hoog
zijn geweest eu werd er bij de bouw niet veel gegeven om
de dood van bouwlieden die naar beneden vieleo. Vcel groter
was de consternatie als er 66n van de grote stenen neer-
stortte, omdat het zoveel moeite kostte die naar boven te
krijgen.
Het verhaal van de toreubouw te Babel is een blijvendc
ispiratiebron gebleken in de beeldende en literaire kunst.'
Bij de verwerking van deze geschiedenis werden vaak paral-
lellen gezien met gebeurtenissen uit de eigen tijd.
De zestiende eeuwse dichter Edmund Spencer legt verband
tussen Babel als de heerser van het oosten en Rome als

Babel van het westen. Beiden zijn gevallen. Daartegenover
staat venetie dat wel b[jft bestaan. Zijn grootheid is dan
ook niet gebaseerd op kracht maar op verheven schoonheid.
Goethe neemt het op voor de bouwers. De gedachte achtcr
de torenbouw was dat men zijn wortels niet wilde verliezen
om contact te houden met de oorsprong, nu men noodge-
dwongen uit elkaar moest gaan op zoek naar weidegronden
voor de kuddes.
Josef Ponten schreef zijn versie van het verhaal tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog. Het verhaal van de toren van
Babel spiegelt voor hem de opkomst en neergang van het
Duitse rijk zoals dat onder Bismarck was ontstaan.
Stefan Zweig (Der Turm at Babel) verkeerde in dezelfde
situatie. Maar bij hem is het streven van de tor€nbouwers
tot een voorbeeld. Na de mislukking in Babel duurde het
duizenden jaren voordat de meusen elkaar weer vonden in
de eenheid van kunst, wetenschap en handel. Zn werd in
Europa aan een nieuwe toren gewerkt. Maar opnieuw wcrd
er verwarring gesticht. De mensen begrepen elkaar nic(
meer en het bouwgereedschap maakte plaats voor vernietigen-
de wapens. Ook deze toren, symbool van de Europese soli-

dariteit, werd niet voltooid. Hrj Eng ten onder in de Eerste
Wereldoorlog. Maar op zijn ruines zou een nieuwe toren
gebouwd kunnen worden. Zweig heeft zich daar zelf met

hart en ziel voor ingezet. Maar hij moest het meemakcn

dat de Tweede Wereldoorlog ook deze derde toren verwoestte.

Gedesillusioneerd benam hij zich in 1942 van het leven.
Frie&ich Diirrenmatt vertelt in zijn toneelstuk Ein Engel

komml nach Babylon (7957) hoe de machtige torenbouwer
via dit toonbeeld van menselijk vermogen probeert het geluk

af te dwingen. Maar uiteindelijk wordt het geluk, dat wordt
gepersonifreerd door een engel, gegeven aan een machteloze
bedelaar die de stad onwlucht op weg naar de onbestemde
to€komst van gevaren en belofte. Iets dergelijk klinkt ook
door in het gedicht van de joodse dichter Hirsh Osherowitch,
geschreven in Vilna ten tijde van de verdrukkingen ondcr
Stalin. Hij geeft aan dat de bouwwerken van de machtigen
ineen zullen storten. Slochts de dromen van de mens zijn
onverwoestbaar. Daarin heeft de mens iets goddelijks.

1. Ze hierover Arno Borst, Der Turmbau von Babel, S|ntttgarl
7957-7963 (6 delen!) en de wat handzamere samenvatting
door Sol Liptzin" Biblical Themes in World Literaare, Hobo-
ken New Jersey 1985, blz. 25-38 (daarvan is hier dankbaar
gebruik gemaakt).
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van dit hoofdstuk. ** Het ve::haal van
de belofte aan Ab.am is ingekade.d
door twee passages die nauw aan elkaar
ve.want z,1jn, namelljk Gen.11,,27-32 en
L2,4-9. In beide is sprake van een :.eis,
die op nagenoeg dezelfde wijze wordt be-
schl:even ( 11 ,31 en 12 ,5 ) . In dit ve!.-
band kan men het centaaLe gedeelte 12,
1-3 zlen als verkla:'ing waar men de in-
spiaatie vandaan haalde om de gestokte
!'eis voort te zetten. Ook Tetsach was
imme!'s van plan geweest naa!' Kanaan te
gaan. Maar hij kwam niet ve!.de!. dan
Haran. In feite was hij daarmee niets
opgeschoten, want zowel Ur als Haran
staan bekend als centrum van ve:.er.ing
van de maangod. Om we!.kelijk verde. te
gaan en tot iets nieuws te komen is
blijkbaar mee:' nodlg. Daarover. gaat het
nu in Gen .L2 ,1-3.
Door te letten op de context valt ook
op dat de geschiedenis van Ab!'am anders
begj,nt dan men misschj.en verwacht zou
hebben, namelijk niet met het-fbi j a1le
hoofdpersonen gebruikelijke "dit zijn
de geboor.ten van ...rr, zoals bijv. in
11 ,27 bLj Terach. De geschiedenis van
Abram begint heel anders en we1 met
feit dat de Here hem aanspreekt. Dat
is heel bijzonder zoals ook wo!.dt op-
gemeu'kt in de Mldrash: "Tien generaties
wa!.en e!' van Noach tot Abraham en de
Heilige - gezegend zij Hij - sprak met
geen van hen behalve met Abrahamrl
( Be z'eshi t Rabba 39).

g9z9c9!g

In Gen.72 gaat het in de eerste plaats
om de zegen die Abram k!.i jgt. Juist
als we letten op het ve:'band met de
rroe!'geschiedenist valt het op dat deze
zegen bet!.ekking heeft op zaken waarover
in Gen.3,16-19 een vloek werd uitge-
sproken. Deze vLoek was gericht tegen
de aa!.de, het vez.wekken van klnde!.en
en de menselijke a!'beid. Ab z'am wordt
gezegend net Land, hij krijgt een na-
komellng toegezegd bij wijze van uit-
zonderlng op de natuurwetten voor het
verwekken van kinde!.en, en over de
aardbodem klinkt nu niet meer. de vloek
over Adam maar de zegen over Abram.
Tegenover het verhaal van God die zich
in zljn vloek afwendde van de mens en
zlJn wereld staat hler het hoopvolle
berlcht van God die zich solidair ver-
klaart met de mensheid. *+*
(Mlsschien is het julst op koninginne-
dag aardlg om aandacht te besteden aan
de betekenls van de zeger.. Onze geluk-
wensen zijn lmmers ook een vorm van
zegenen . )
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De belofte van een g!-ote naam heain-
ne!'t niet alleen aan Gen.LI ,4 maa,"
ook aan de rrmannen van naam" uit Gen.
6,4, We zlen dat steeds op belangrijke
momenten in Gen.1-11 en in de ve:.halen
van de aartsvaders hoe de naam, de ver-
anderlng daarvan en de verkla!.ing van
de FetcM-s een rol spelen. Daarbij
is e!. ook vaak een ve!.band met Gods
zegen (zie met name cen.32 ,26-28).
De geschledenis van namen be!.ei.kt zijn
hoogtepunt in de openbaring van Gods
naarn aan Mozes (ex.3).
* G. von Rad, Das e!.ste Buch Mose, ATD2-4, GOttingen rorgz0, urz. rro-rre

en Theologie des Alten Testaments,
Miinchen 81982, blz.I7 4-L78

| *r-.-*'-

** P.C. Beentjes, De ee:.ste dag, jaa!'-
gang VII , afl .3 ( zomer. 1983 ) , b1z. 1-O;
vgl . ook C. Vester.mann, Genesis, BK
I/2, Neuki rchen-V1uyn tSAt 3tz.rcZ .*r* Zie voorfeze betekenj-s van het He-
b:.eeuwsd ,,zegenenr J. Scharbert in
TWAT I, Sp.825 en 840; vg1 . ook
G. Wehmeier in THAT I, Sp.368-369.



n

_ u)L\rtv

!331!=99!911:=1? (K's' )

a3!E!9pi!C:ee!!9!=E I i =9e = ! ii9=ye!=!9 ! =I9:_\9I r_rE= r33t
In de evangellelezlngen in de tijd voor Hemelvaa!'t gaat het door-
gaans over de manle:' waa:'op Jezus zijn discipelen voorberej.dt op
zljn vertrek (Joh.16,5v.v. ). Daa:'b j- j belooft Hij ze de Trooster
(vgl . ook Joh.14,15 v.v. ). De disclpelen moeten nu ve.de!. zonde!.
hun Heer. Ze moeten leren Leven met en vanui- t de belofte. Dat is
te ve!'geLijken met datgene waa!.voor. Abram staat. Het enlge wat hij
heeft j.s Gods woord. Pas gaandeweg ontvangt hlj land en een zoon.
En onde!'weg heeft hij nog tal- van grote problemen te ove!.winnen.
Gen.12-14 staat er vol van. Pas in Gen.15 lezen we van een tast-
baa:' teken van Godsverbond, te vergelijken met wat de discipelen
e !'varen op het Plnkste!.feest.
In Gen.12 lezen we hoe 1n Abram alle volke!.en gezegend wo:-den.
Juist die gedachte van wer.eldwi jd heit komen we ook tegen in de
oveaj-ge lezingen in het Nieuwe Lectionar.ium voo!. deze zondag,
zij het dat het in beide gevallen gaat om een ve!-s ult de context
van de voorgesch!'even perikoop. Het gaat hler om de vergadering
van de apostelen te Jeruzalern, 66n van de oudste besp!'ekingen
over de spanning tussen Jodendom en ch!'j-stendom (Hand.15). Van
doorslaggevend belang is hier het geloof dat rrcod van meet af aan
erop bedacht geweest is een volk voo!' zijn naam uit de heidenen te
vez'gaderenrr (vs.14). En in het vlsioen van de nieuwe hemel en de
nieuwe aarde zoals besch!'even in Openb.21 is sp!'ake van God die
woont bij de mensen 'ren zj.j zullen zijn vol-ken zijn en God zelf
zal bij hen zl jn'r (vs.S).
Tenslotte kan hier nog gewezen woz'den op de overeenkomst tussen
Gods bevel aan Ab !'am om weg te gaan en Jezusr opdracht aan zijn
discipeJ.en v66r' zijn hemelvaart: rrgaat heen, maakt alle volken tot
mijn dlscipelen" (Mat.28,19); een opdracht die gepaard gaat met
zijn zegen (vs.2O).

9_e =y :989 =y9 r! 9 9 I g i!s = 9y9 i=4! r3E
Het feit dat Ab!'am aI 75 jaa!' oud was toen hj- j gehoor gaf aan de
op!'oep om uj.t Haran te ve.trekken (Gen.12,4) r'oept de vraag op naa!'
wat e:' v66r' die tijd allemaal met hem is gebeuz'd. Net zoals dat bii
de eerste de!'tj.g jaa!' van het leven van Jezus grotendeels het ge-
val is, blijft dat in het duister'. In de Joodse en de Islamitlsche
traditie is dez.ejeemte opgevuld met allerlei verhalen ove!' Abrams
optrqden in U!'.i Daarbij betoonde hij zlch a1 vroeg een trouw en
moeiFg volgeltny'g van de ene God. Reeds als kind zou hij tot het
inzYcht zijn gekomen dat e!' maa!: 66n god kan zijn. Ee!'st vereerde
hij de ste!'!'en, maar hij ontdekte dat hun licht verbleekt bii dat
van de maan. Dus ve!'ande!'de hij van e!'edienst. Maar op haar beurt
valt de maan weg bij het verschj.jnen van de zon en de zon btj.ikt
machteloos ten opzichte van de wolken' Zo komt Ab !'am tot de con-
clusie dat e!' een onzichtba!'e god moet ziin die boven al deze na-
tuurlijke machten meet staaf .

Ab!'aru vade!' zou een afgodsbee l denwlnke I hebben gehad. Abram werd
lngeschakeld bij de ve!'koop, maa!' een iede!' die een afgodsbeeld
wltde kopen werd door hem afgesch!'ikt. Op een dag sloeg Abram alle
beelden in de winkel van zijn vader stuk, op 66n na. In de handen
van dat laatste beeld plaatste hij de stok waa!'mee hli de overige
had vernield. Toen zijn vade!' hem te!' verantwoording rlep' ant-
lrroordde Ab!'am dat het ene beeld het gedaan had. Zijn vader zei
datYzoiets ni.et kan. "Hoe kunt u danrr , zei Abz'am, r'zuIke madteloze
beelden e:.ve ren? r' .-F
Ook is e!' sprake van g!'ote conflicten tussen Abram enYNlmrod, dle
achtez' de bouw van de toren te Babel zou hebben gestaan. A1 v66r
Abrams gebooz'te zouden tovenaars Nimrod gewaarschuwd hebben voor
zijn toekomstlge tegenstander. Daarop besloot Nimrod alle pasge-
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borenen te laten doden, zoals late!' de fa!'ao en koning Herodes
dat deden. Dooz' de hulp van de engel Gabriel kon Abr.ams moeder
aan deze maatregel ontkomen. Dezelfde engel speelde ook een r.o1
bij de opvoeding van Abram.
Later p!'otesteert Abr.am tegen de torenbouw. Hij wo!'dt daarom,
zoals Daniel, ln een vuu!.over gewo!:pen. Ook dit weet hij met hulp
van engelen te doorstaan. Het zou vooral ook de dr.elging van
Nimrod zijn geweest die Abz.am ertoe bracht zijn woonplaats te
verlaten.
In de Joodse traditie wordt Abraham ook we1 tegenovet Adam gesteld.
Tegenover het verderf van het leven doo!. Adam staat het nleuwe
leven dat begint bij Ab.aham. Dit doet sterk denken aan wat Paulus
in Rom.5 schrijft ove!' Adam en Jezus. Zoals opgeme!.kt bij de exege-
tische notlties bij cen.12 (onder. rtcezegendr') &€+dt e!. in cen.12,
1-3 eveneens verband gelegd {ussen de vloek ove!. Adam en de zegen
over Abraham. (t- z)=-

Zie over Abraham in Joodse, Islamitische en christelj-jke traditles
Zoals gezegd is oveu' Jozef en de aartsvadez's. Phoenj,x bijbelpockets
4, Zeisl 1962, b1z. 3l v.v. en 83 v.v. en het themanummer over dlt
onderwerp van het tijdsch!'ift Begrip, no.8l- (sept. /okt. 1986).
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Over de gebeurtenissen zoals besch!'even in Gen'11'1-9 is veel na-
g"o""nt En voo:'al- veel gespecul-eerd' FIavlus J.9"tp+"-T9ldt - 

dat
f,et j-nitiatief tot de io:'enbouw uitging van Nim:'odY' ziin bedoe-
ling was het om een schuil- en opoagplaats te hebben blj een even-
iuele nieuwe vloed. In een zeventiende eeuws Joods commentaa!'
worden wee:' andere details toegevoegd' Zo zou de to!'en we1 40 km

hoog zijn geweest en lve l:d e!' bii de bouw niet veel gegeven om de

aood van bouwlieden die naar beneden 6+€:tre.tl ' Veel groter was de

consteanati.e als er 66n van de grote stenen neerstortte, omdat
het zoveel moeite kostte die naa!- boven te kriigen'
Het ve !'haal van de torenbouw te Babe} is een bliivende inspll"atle-
b!'on gebleken in de beeldende en lite:'ai!'e kunst ' " Bii de verwer-
king ian deze geschiedenis we!'den vaak parallellen gezien met ge-
beuitenissen ,-rit de eigen tiid. Het gaat hie!' immers om een tlid-
loos gegeven: de spanning tussen wat een mens kan en mag' tussen
mijn mogeliikheden en de beheersing daarvan '
De zestiende eeuwse dichte. Edmund Spencer legt verband tussen
Babel als de heerser van het oosten en Rome als Babel van het
westen.Beidenzijngevallen.Daa:'tegenoverstaatVeneti€datwdl
blijft bestaan. Zijn grootheid is dan ook niet gebaseerd om

kracnt maa!' op ve!'heven schoonheid'
John Milton greep het verhaal van Gen'11 aan om uitlng te geven
aan zijn ant 1-monarchi sti sche gevoelens ' De tyran die volgens de

traditie de aanzet gaf tot de bouw wordt ve:'oordeeld: God gaf de

mens de hee!'schappij ove:' de dieren maa!' niet over andere mensen'
Mensen met een poiitiever oordeel ove!' de monarchie wezen e!'
daarentegen op aat e!' in de biibet staat dat het j-nitiatief
uitging ian aL grote groep ("Iiten wii een toren bouwen") en dus
iuist niet van de ene heerse!'.,;;;;;" neemt het op voo. de bouwe!,s. De gedachte achte!' de toren-
bouw was dat *+i+ ziin wo!'tel's niet wilde ve!'liezen ':':
;;;;;;%;;,iuli i"t de oorspron''' nu men noodsedwonsen uit elkaa!'
moest gaan op zoek naar weideg:'onden voor de kuddes'
Josef Fonten schz'eef zijn verlle van het ve!'haal tiidens en na de

eerste wereldoo!.log. Hei ve1haal van de tolen van BabeI spiegelt
voo!' hem de opkomst en neez'gang van het duitse !'iik zoals dat onder
Bismarch was ontstaan .

ii"i"" 7r"ig (Der Turm zu Babel),ve:.keez.de ln dezelfde situatie.
laaar u:. j neil iE-n6[-ET!EiEn-Ta-n de to!.enbouwers tot een voorbeeld.
Na de mislukking in Babel duurde het duizende iaren voordat de

mensen el.kaa!' weer vonden in de eenheid van kunst, wetenschap en

handel. Zo werd in Eu!'opa aan een nieuwe toren gewe!'kt ' Maar

opnieuw werd e!' ver',rarring gesticht ' De mensen beg!'epen elkaar
niet meer en het o""*g"""EaIchap maakte plaats voor 

- 
ve !'nle tigende

"rap"rr=. 
Ook deze torei, symbool van .de Europese solidarlteit '

Yre!'d niet voltooid. 
-frii ging ten onder ln de ee!'ste we!'eldooz'1og'

Maar op ziin !'ulnes zo'l 6en-nieuwe toren gebouwd kunnen.worden'
Zweig heeft zich daar zelf rnet ha!'t en 2161 voor lngezet ' Maar hli
moest het meemaken J"t-o" tweede we!'eldoorlog ook,deze derde toren
verwoestte. ceaesi:.iusioneerd benam hii zich in 1942 van het
leven.
Eriedrich Diiu'renmatt ve!'telt ln ziJn toneelstuk "Ein Engel kommt

nach Babylon't (1957j noe ae machtige torenbouwer via dlt toonbeeld
van menseliSx ve rmogen- p.oU" 

" "t 
hef geluk af te dwlngen' Maar ult-

":,.,au:.i;x 
w6rdt het getut, aat wordt .gepersonif ieerd qogl--"u"

engel, gegeven ".., "8"-'"ihteloze 
ueaetiar die de stad ontvrucht

;;-;;; iair ae onbestemde toekomst van gevaren en belofte.'
Iets dergeliiXs tfinXt ook door in het gedlcht van -de Joodse dlch-
ter Hi!'sh Osnerowitcn, geschreven in Vilna ten tlide van de ver-
drukklngen onaer starit'l gii geeft aan dat de bouwwerken van de

machtigen ineen zulie" "to"iti' 
slechts de dromen van de riens ziJn

onve rwoestbaaz' . oaarin heeft de mens Lets goddeliiks '
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kleer een ander.e tegenstelllng vinden v/e in enkele versregels
van Henrlette Roland. Holsti *:

Macht kan het !.1Jk, nnacht kan het !.ljk niet bouwen,
geen stelsel kan rt. Hie!. geldt g!'oot noch kleln.
Liefde, geduld en onw!.lkbaa!' vertrouwen,
moeten daa!.van de stenen zijn . ..

Tenslotte wll lk hier nog de afbeelding noemen van de toz.en van
Babel wel-ke mlj het meeste trof. Het is een karj-katuur van Hans-
Georg Rauch bij de Buchmesse van 1982: een toren relkend tot in
de wolken opgebouwd uit (theologische?) boeken.

* Zie hie!'ove!. Arno Bo!'st, Der Turmbau von Babel, Stuttgart 1957-
1963 (6 del-en!) en de watffij-ng door sol Llptzln,
BibIlcal Themes in t'/o!.ld Lite!.atu!.e, Hoboken New Jersey 1985,
bI2.25-38 (daarvan is hie!. dankbaa!' gebruj,k gemaakt).*+ Gecitee!'d uit de ter linke!'zijde reeds genoemde phoenix bijbel-pocket, b12.130.


