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In zijn boek Een fun om op tt staan doet de Engelse neuroloog Oliver Sacks verslag
van, zoals de ondertitel zegt, de ervaringen van een aís als patiërt. Tiidens een
belg*raad"l;"g in Noorwegeo komt SacLs teo val en scheun ziin qrudriceps (een gpier
in het dijbeen). In het plaatsetijke zi.kahrn kan hij hieraan niet geholpeo worrdeo; me
de vanwege de langdurige hersretperiode besluit men hern naar l-ondeo te vl.iegen,
alwaar hij geopereerd wo«L. Als hij oat*'aala uit de oarcose zbt hi1 dat zijn beea io
grps is ingepakq het oerkwaardige is ectrter dat hij zijn been niet meer ooeb.In de Loop
van de lzeek volgend op zijn operarie treft hij ziyn beeo bungelend buiten het bed aan,
ziet mmsm het been op en neer bewegen, erin kÍurpeÍI, maar hij merkt er niets van.
Een veóijsterende ervaring, die hern tot wanhoop drijÍr. Hii beschti,ft de geestesge*dd
heid waarin hii zió bevindt met woorden ondeeod aan Job: 'Een inktzwaÍ land als de
duistemis zelve, de schaduw des doods en zonder ordeningen en waar het sclijnsel is als
órisemis' (10, 22). C,€tukhig voor Saclc is deze nachtmerrie na enkele wekeo vooóij.
FIet versóijnsel vaaraan hij ten prooi gev"a.lleo is doet sterk detrken aan wat meo iD de
narrologie het Pötzl-syndroom noemt: het vegvallen van proprioceptie oÍtewel het 'ver-
geten' van hoe een deel van het lichaao voelt en werlct en het niet langer ewaren van
dat [clrramsdeel als een deel vu ÀchzAÍ.
Crises _kunnen vele verschilletrde gedaanten aannemen. De bijdragen in deze aflevering
van Scbrift gaan op divene manieren in op de rol va.tr een crisis in het leven van mense[
in het algemeen of op een crisis iq het leven van enkele personen uit het Oude Testa-
ment ilt het bijzondeÍ.
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Een ongeneesliike tumor

Een psolm mel een verhool sa)1a 37 JB). Ook -iÍr de geschiedenis
van Juda en Israël zijn genoeg voor-

In Jesaja 38,9-20 vinden we een lied beelden te vinden rzn zo'n striid om
varr koning Hizkia dat niet zou mis- de erfenis. Het is dus een voorrecht

staan in het boek van de Psalmen.

Het is een danklied van de koniag na

redding door God uit de benauwd-
heid en het heeft naar vorm en in-
houd veel overeenkomsten met soort-

ook gold voor de redding uit de dood
van ffizlda. Een gezantschap uit Ba-

bel komt de koning Íeliciteren. De
euforie over deze gelukwens wordt
overschaduwd door Jesajat aankondi-
ging dat dezelfde Babylonièn Juda
later in het ongeluk zullen stonen.

J"d" *S dan ontkomen z:\n aat de

handen van de Asspiërs, in de toe-
komst zal het er net als Israël aan
moeten geloveo en net als het zus-

tervolk worden afgevoerd in balling-
schap.
Er zit een duidelijk patroon in dezr
drie opeenvolgende verhalen over

Juda en zijn koning. In de eente
twee vrordt veneld hoe ze in de put
zitten en hoe Í\zl<ta zijn God aan-

spreektr is dit niet zijn eer te na en is

deze ellende wel terecht) Tot twee
keer toe wordt het gebed verhoord
en wordt op wonderbaarliike wijze
het lot gekeerd. tn het laatsre verhaal
gaat heI precies andersom. De koning
[aat zich meeslepen door de bijval
zoals mensen met succes doorgaans

rcn deel valt. Hij laat zich gewillig op
een voetstuk plaasen en luidt daar-

mee de neergang van zijn volk in.

Zo laten deze hoofdstukhen ons zien
hoe belangrijk het is om op de goede

manier te reageren op een crisis. Aan
de andere kant is het net zo belang-

rijk en mischien nog wel moeilijker
om goed om te gaan met succes en

om juist dan de moed niet te verlie-
zen. Een crisis kan verhelderend wer-
ken. En wie er goed doorheen komt,
|a, er Àjnlhazr voordeel mee doen.
Hizkia beíngt ook aan het slot van
zijn psalm dat hij het leven er nu
anders door heeft leren zien. Hij er-
vaart nu ruimte en is gei'nspireerd om
het ziin zonen door te venellen. Uit-
eindelijk blijkt hij niet sterk genoeg

om de weelde te kunnen verdragen.
Aan het slot van hoofdstuk 39 zegt

hij wel dat hij dit ook inziet, maar
het eindigt dalr wel met de egocen-
trische gedachte dat hij tijdens zijn
leven geen last zal hebben van de

gelijke liederen die worden toege- voor Hizkia dat hii de F* IdiS,
s-chreuen aan zijn voorvader David. dezr zaak nog goed te regelen.

tn de Psalmen itaat in het opschrift De koning legt zich echrer niet neer

soms een kone verwijzing naar de bii zijn loi. Hij tekent harutochtelijk
situatie (doorgaans besóhreien in de Protest aan bii God en die laat zich

boeken SamuÈl) vraarin het lied ont- verbidden. Jesaja moet rcrug naar de

sond. ln Jesaja'38 zijn het verhaal en koni-ng met vijftien lwensjaren als

het lied ót élk r. ,..**.n. cadeai. Dat bijzondere geschenk

Kon na de bevrijding van de stad wordt nog eens ext9 luister biigezet

Ienrz.alem uir de beleeerine door de door een uitzonderlijk teken van

tr*ië., *.s konine" H.ària onge- Gods macht, de zon wordt een stukie

n.otiik ri.k ge*ordei. Velke zieÉe terusaeduwd. Zo zal Cod de tiid die

dat precies *L, -ordt niet vermeld. voor Hizkia afgelopen leek als het

Er is alleen aan het eind van het ver- wrre tenrgzenen.

haal sorake van een sezwel. Daarmee Hizkia antwoordt met zijn lied waar-

werdà indeniid *Ëd. Egypt.n"on in hii zijn venlagenheid beschriift en

geplaagd (Exodus 9). Ook-Job heeft de onrslag naar het nieuwe begin.

i.-"eie kamoen. ln ziin eelal wordt
erbij gezrgd d.t het o- Ëen k"raad- De crisis von de slosl Judo
aardie sezwel eaat (Tob 2,7). §flaar'

schijíiik heeft" Uizkia dus kanker. Het welzijn van de koning en het

Op-grónd rzn vers 14 (ik piep als wclziin va-n zijn volk íjn. nauw met

een iwalu*) vrordt wel gesugeieerd elkaar verweven. Dat geldt zcker in
dat hii keelkanker zou hebben gehad. de hoofdaukhen Jcala 3639. De eer-

Maar'dezc uirspraak zegt, zoali l"ter ste twee hoofdstukken beschriiven de

nog zal worden uitgelegd, meer over bedreigrng door de Arsl'rische koning
ziji gemoeds- dan ó"ei :a;n gezond- Sanherib. Dat was. vool Juda een

nóiasioestand. kwestie van leven of dood. Het noor-
delijke rijk Israël was immers twintig

De profeet Jesaja komt Flizkia aan- jaar hiervoor ingeli)fd. door de As
zeggèn dat hij binnenkon zal sterven q'riërs. DatzelÍde dreigde nu te gebeu-

azí dezn zíeite. Daar moet hij zich rerl met Juda. Alle vestingen waren al

dan nu maar op gaan voorbereiden. gevallen. Op Jenualem na.- OP vron-

Een koning mag zich die aanwiizing derliike wijze wordt Jeruza.lem echter

wel ter haie nà.n, *ant de troon- bevriid en de koning Yan Assur trekt
opvolging kon zorgen voor een ge' zich terug.
welddadige machtsstrijd en voor grote

onrust i; het land. Een goed voor- De ongeneeslijke ziekte van koning
beeld hiervan is juist kon hiervoor Hizkia vormt een nieuwe bedreiging

nog aao de orde geweest. Enkele zo voor de staat, maar ook dit onheil
nei vao de Asryrische koning Sanhe wordt afgewend. ln het volgende

rib hadden zelÍs de dood van hun hooÍdsuk wordt onderstreept dat dit
vader niet kunnen afwachrcn (zie Je- echter van tijdelijke aard is; zoals dat
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De dodelilk zieke koning Hizkio verneeml von de pro{eef Jesojo dot viifiien pren
oon ziin leven zullen worden begevoegd (Jesoio 3&5).

pas wanneer het gedaan heeft wat Mij
behaagt'. Opvallend is ook dar dire«
aan het begin, in Jesaja 40,2, er spra-
ke van is dar God niet meer ki.ikt
naar de zonden van zijn volk. Zo
zong Hizkia in zi)n lied dat God al
zíjt zanden had weggedaan (38,17).

ln de bon von de dood

In onze taal kunnen we over iemand
die 'ten dode opgeschreven is' spre-
ken als over iemand 'die al met één
been in het graÍ staat'. In de psalmen
heet het dan dat je al in de greep van
de dood en het dodenrijk bent (psalm
18,6). riíie desondanks beter wordt,
kan dan zingen dat God hem 'deed
opkomen uit het dodenrijk' (pealm
30,34; àe ook 86,13). Zo àngt
Hizkia ook over zicllzrlf alsof hij ren
tijde van zijn dodelijke ziekte in feite
al dood was. kven met een gewisse,
voortiidige dood voor ogen is geen
leven. I{ij heeÍt, zo lezen we in vers
1J, geen rust meer, dag en nacht is

hij ermee bezig; hij heeft ook alle
moeite om zich staande te houden.
Tegen deze achterBrond moeten we
ook het volgende vers verklaren. Hiz-
l<ta zrge dat hij piept als een zwaluw
en kin als een duif. Dat betekent niet
dat hij niet meer goed zou kunnen
praten. Ffij geeít hiermee aan dat hii
al is als een dodengeest. Daarvan
wordt immen gezegd in Jesaia 8,19
dat zij 'piepen en mompelen'. En in
Jesaja 59,1G11 wordt gezegd van
mensen die zwak zlln als doden dat
zij 'grommen als beren en kirren als
duiven'.

Hizkia's afkeer van de dood wordt
vooral veroorzaakt door het feit dat
de dood voonijdig komt. knerlijk
staat er in vers 10: 'op de helft'. Het
is overigens aardig te veten dat ach-
tenÍ blijkt dat hij zich op dat mo-
ment nog niet eens op de helÍt van
zijn regeerperiode bevond. De vooraf-
gaande belegering van Jeruzalem
vond volgens 36,1 plaats tijdens zijn

aangekondigde r,eergang. Zíjn zor,er,
laat hij hier nu maar buiten beschou-
wln8.

De plook in het boek Jesoio

Jesala 3G39 herhaalt vrijwel woorde-
lijk 2 Koningen 18,13 - 20,19. Er zijn
slechts enkele belangrijke verschillen.
Zo ontbreek 2 Koningen 18,1416 in
Jesaja 36 en is in Jesaja 38 het lied
van Hizkia toegevoegd. Dat is de re-
den ,r,aarom de mededelingen over
genezing en de vraag naar een teken
in de verzrn 2l en 22 een beetje zijn
als mosterd na de maaltijd. Het teken
was al gegwen en Hizkia had zijn
genezing al bezongen. Het lijkt erop
alsof ze slechs voor de volledigheid
nog zijn toegwoegd.
De samensteller van het boek Jesaja
maakte dus gebmik van een vroege
venie van het boek Koningen, ont-
leende daaraan de verhalen, waarin de
profeet Jesaja figureen, en voegde ze
toe aan het eerste deel van het boek
met teksten van deze proÍeet. Het is

echter meer dan een historisch aan-
hangsel, want het vormt een belang-
rijke bnrg naar het volgende deel.
Om te beginnen kondigt het, zoals
gezegd, de komende Babylonische
ballingschap aan. En dat is de situatie
waarin de szoorden uit Jaaja 4&55
klinken. De verhalen over redding
van Jeruzalem en Hizkia uit nood en
dood worden in deze samenhang ook
tot beeld voor de aangekondigde red-
ding van de ballingen.

Het aan de verhalen uit Koningen
toegevoegde lied van Hizkia maakt de
intenties van de samensteller goed
duidelijk. Het benadrukt dat wie zijn
venrouwen op God stelt niet be-
schaamd zal worden. Dat klinkt als
een opÍnaat voor de boodschap in
Jesaja 40. God doet §/at Hii zegt
(38,15), zoals ook herhaaldelijk bele-
den wordt in de volgende hoofdstuk-
ken; bijvoorbeeld in het bekende vers
55,11, waar God zegt: 'Mijn woord,
dat voonkomt uit mijn mond, keen
niet vruchteloos naar Mij terug, maar

54



veertiende jaar als koning. En hij zal gebeuren. Het is ook door de he-

krijgt er nu dan nog vijÍtien jaar bii. vige aanvechtingen varrwegc de bloe-

H;i ideaal was dai men, zoals de dige vervolging van de gelovigen dat

aartsvaden, 'oud en der daget zzt' de schrijver van Daniël 12 duít te
(Genesis 24,1) kon sterven. Men leek spreken over God die recht zal bren-

de dood op zich wel te kunnen ac- Ben aan tene zijde van de dood.

cepteren, als men lnztr wel volop Overigens moet men het aan Hizkia
'haà kunnen leven en als ook het gegeven teken waarmee God zijn be-

voortbestaan van de naam en de fa- lofte onderstreept wel zien tegen de

milie maar verzekerd waren. achtergrond van het geloof dat God
sterker is da.rr de dood. Juist de zon,

Hoop op leven no de dood? die nu door God even wordt tenrge-
zet, was voor de Epptenaren het

Over evenruele verwachtingen voor rymbool van het eeuwige leven. Bijna

het leven na dood horen *è in deze alle dodenriten waÍen eroP gericht de

telst niets. De nadruk tigt op het dode tot bii de zonnegod Re te bren-

liever langer leven. Hizkia spreekt gen. Als de dode eenmaal het zome'
slechs ovËr het dood-zijn  s fuj Ue' ichip bereikt had, hoeÍde hij niet

zinet hoe fiin het is om te leven: als me€r te vrezen voor het duister van

leóde en niet als dode kan hij God het dodenrijk.
oriizen en heeft hii ho,oo voor de

io.ko-r,. Hizkia geeft ieen duide- Hizkis en ziin crisis

Er zijn twee dingen die opvallen in
de manier waarop Hizkia omgaat met
de crisis waarin hij door ziin dode-

lijke ziekte terecht komt. Om te be-

ginnen legt hij zich niet bij de feiten
neer. Na de onheilstijding door Jesaia
'keen hij zich naar de wand'. Datzelf-
de doet koning Achab volgens 1 Ko
ningen 21,4 na het bericht dat hij
niet datgene krijgt waar btj z\n zïw

nen op had gezet. Achab doet er in
die situatie het zwijgen to€, Ínaar
H.izkia trekt zich niet rerug om in
een hoekje te kniezen. Hij zoekt op
deze manier juist het contact met
God. Hii uit zijn veronwaardiging
en zijn machteloos verdriet.
God reageen daar positief op. Er
wordt niet duidelijk gezegd waarom.
Indirect wordt het aangegeven door-
dat God ích 'de God van uw vader
David' noemt. God herinnen zich
het verbond dat hij met Hizkiat
voowader had gesloten. Flavius Josep
hus voegt hier in zijn navenelling
van het verhaal aan toe dat God zich
over Hizkia ontfermt omdat de ko-
ning niet voor zichzelf opkomt, maar
juist bezorgd is vanwege het Íeit dat

hii nog geen opvolger heeft.
Het tweede dat opvalt in dit verband
is dat de crisis Hizkia goed heefr ge'
daaa. In zijn lied bezingt hij de om-
slag ten goede. Helaas zijn de verzen
16 en 17 niet zonder meer te verta-
len, maar uit alla blijkt dat uit de

overwinning op de macht van de

dood nieuwe levenskrachten zijn
voongekomen. Vitaal en bliimoedig
vervolgt de koning ziln levenspad.

Vonderen zijn niet voor herhaling
vatbaaÍ. DaaÍ zijn het wonderen
voor. In de samenhang van het boek

Jesaia heeft dit verhaal, zoals aar het
begin is omschreven, ook ziln eigen

betekenis in het verhaal van Juda en

de prediking van Jesaja. Dat neemt
niet weg dat deze geschiedenis van
ÉIizkia in de rwee genoemde aspecten

een bijdrage leven aan het nadenken
over een zinvolle manier van omgaan
met een crisis, Het is mensonwaardig
en men doet er ook God geen recht
mee als men zich zamaar neerlegt bij
de dingen die gebeuren. Verder kan
een crisis ook zin krijgen doordat het
op een positieve manier het leven van
een mer» vemieuwen kan.
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lilke aanwijzingen over hoe hii zich
het leven na de dood voontelde,
want alles is erop gericht om te blii-
ven leven. De nadruk ligt op het pro
test tegen de aangekondigde dood. De
enige troost die nu voor hem accep
rabel is moet met het leven vór de

dood te maken hebben.

Vat betreft de verwachtingen voor
het leven na de dood is er in dit ver-

haal niets te vinden. Dat geldt trou-
wens voor bijna heel de Hebreeuwse
Bijbel. Daarin venchilt deze sterk van
andere teksten uit die tijd. Waar-
schijnliik was men juist ook bevzr,st

terughoudend vergeleken met biivoor'
beeld de Egyptenaren en hun uitge-
breide voorstellingen van het hierna-
maals en hun vergaande pogingen om
het via allerlei riten te beïnvloeden.
Men wilde ook niet vervallen in de

Kanaànitische aÍgoderii rondom de

stervende en herrijzende god Baiil.
Slechts gedreven door uiterste geloofs-

nood komt de dichter van psalm 73

tot de belijdenis dat Gods nabijheid
ook stand zal houden na de dood.
Maar hii houdt zich verre van bespie-
gelingen over de manier waarop dat
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