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A. PERSPECTIEVEN

HOOFDSTUK I

DE JOODSCHE MESSIASVERWACHTING

§ 1. Inleiding.

Eigenlijk is het opschrift niet heelemaal juist. Misschien had hier
beter hoven kunnen staan het meervoud: [oodsche Messiasver
wachtingen. Maar dan was er kans op noq grooter misverstand:
dit namelijk, also£ in hoo£dzaak zeer verschillende [oodsche
Messiasbeelden scherp beHjnd tegenover elkander zouden hebben
gestaan met elk een bepaalde groep aanhangers achter zich. En dit
nu was zeer zeker niet het geval. In hoofdzaak verwachtten aIle
Joden, voor zoover hun blik op den Messias der Toekomst was
gericht (bij Ezra b.v. bemerken wij daar totaal niets van) allen
hetzelfde: een Leidsman des yolks, geestelijk en wereldlijk hoofd
tegelijk, die de vreemde overheersching zou doen verdwijnen 1) en
dan, over Israel reqeerend, dit volk in het midden van het wereld...
geheuren de eereplaats zou qeven, waarop het recht moest doen
gelden; met als vanzelfsprekend indirect gevolg, dat (van Israel als
politiek...religieus centrum uit) de Godsregeering over heel de wereld
zou worden uitgebreid. Zoodat deze nationaal...religieuze opperhooq
heid van Israel (met zijn Messiaskoning) over de volken, zou
eindigen in een "Soli Deo Gloria!"

1) Zoo b.v, de vader van Johannes den Dooper: .Reddinq van onze vijanden
en uit de hand van al degenen die ons hatenl" (Luk, 1 : 71).

Dat is het eerste, wat de grijze priester op het platteland van [uda uitjubelt,
wanneer hem voor den geest komt de nabijzijnde vervulling der Messias ...belofte! 5



In deze verwachting van wat het Messiasrijk geven zou, waren
allen het wel eens. Maar omtrent den persoon van den Messias
waren de meeningen vaag, uiterst vaag, ja zoo gevarieerd, dat daarin
tegenstrijdige tendenzen af en toe doorschemeren. Ik zeg met opzet:
doorschemeren. En niet: zich afteekenen.

§ 2. De Joodsche voorstelling omtrent het 1Vlessiasrjk.

Na beschreven te hebben den treurigen toestand van Israëls ver-
val en vernedering en verstrooiïng onder de volkeren, gaat in den
Farizeeschen liederenbundel, die ten onrechte bekend staat als
„Psalmen van Salomo", het zeventiende lied verder (bij vs. 21) :
„Grijp in, o HEER en laat hun opstaan hun Koning, de Zoon

Davids,
— op den tijd, door U verkoren, dat Hij regeere over Uw volk

Israël.
^-- Gord Hem met kracht om onrechtvaardige overheerschers te

verpletteren,
s-- om Jeruzalem te reinigen van de Heidenen, die het dagelijks

vertreden!
Wijs en rechtvaardig drijve Hij de zondaren weg van het aard-

rijk
en verbrijzele Hij hun overmoed als pottenbakkersvaten! 1 )

Met ijzeren staf verplettere Hij al hun macht,
en vernietige de goddelooze Heidenen met het zwaard Zijns

monds 2),

.-- zoodat voor Zijn dreiging de Heidenen vlieden,
— opdat Hij de zondaren terechtwijze wegens hun booze be-

denkingen . "
Dan zal Hij een heilig volk samenbrengen, dat Hij in gerechtigheid

regeert,

1) Vergelijk uit de Psalmen van het 0. T. Psalm 2.
6	 2) Hier behalve Ps. 2:9 ook Jesaja 11 : 4, St.vert. roede, zwaard Sept.



en zal richten de stammen van het heilig volk Zijns Gods.
Hij laat niet toe, dat verder nog onrecht onder hen woont
en niemand mag bij hen wonen, die in boosheid betrokken is.
Want Hij kent ze, dat zij allen zonen huns Gods zijn.
Dan verdeelt Hij ze naar hun stammen over het land
en voortaan mag bijwoner noch vreemdeling onder hen vertoeven.
Hij richt volkeren en stammen naar Zijn rechtvaardige wijsheid.
Dan houdt Hij de Heidenvolkeren onder Zijn juk, opdat zij Hem

dienen.
Den HEER zal Hij openlijk voor heel de wereld verheerlijken
en jeruzalem rein en heilig maken, zooals het in den beginne was. 1 )

De volkeren der aarde zullen komen om Zijne heerlijkheid te zien.

Dat is een schildering van een Messiasrijk, waarvoor als model
kan hebben gediend het Israël onder de Makkabeesche hooge-
priesterkoningen, die de heidensche buurvolkjes onder den voet
begonnen te loopen. Er staat verderop wel, dat deze Messiaskoning
zich niet zal verlaten op de sterkte van zijn leger in den dag van
den veldslag, maar dit wil volstrekt niet zeggen, dat Hij geen
aardsch leger zou aanvoeren, .-- integendeel: het sluit juist in, dat
het Joodsche leger onder aanvoering van den Messiaskoning ten
oorlog trekt, het komt tot den veldslag, maar .—• het getal beslist
daarin niet, door de Wondermacht Gods zal de Gideonsbende van
den Joodschen Messiaskoning het al overwinnen.

In één opzicht alleen is dit beeld anders dan het Makkabeeënrijk.
De dichter ziet dat Makkabeeëngeslacht als een koningsreeks, die
,geheel ontaard was en het voorbeeld gaf van allerlei slechtheid.
'Daarom moest het onder dit verbasterd koningsras ook wel misgaan
met Israël. Wanneer de ware Messiaskoning alle kwaad in Israël
heeft uitgeroeid en alles in de puntjes gaat ( strengste sabbats-
viering naar Farizeesch model b.v.! ), dan zal de vijand ras en voor

1) Jesaja 1 : 26 staat, dat eenmaal Jeruzalem zal heeten de getrouwe en recht-
vaardige stad. Maar nergens in het 0. T. is te vinden, dat het dit toekomstbeeld
ooit in het verleden al eerder had vertoond - ~ integendeel! Maar de dichter zoekt 7
het in het schoon gedroomd verleden, den „tijd der vaderen"!



goed verdreven zijn! Dan breekt het „Koninkrijk Gods" door. Al.'
thans wat de Farizeeër daaronder verstond. Christus Zelf zegt
daarvan, wanneer Farizeeën (in dezen gedachtengang bevangen!)
het Hem vragen ( Luk. 17 : 20) : „Niet komt het Koninkrijk Gods
met uiterlijk waarneembare teekenen" ( naar bovenstaande ver-
wachting, die ook de hunne was!) „men zal ook niet kunnen zeggen:
zie, hier is het of dáár" (b.v. in Jeruzalem!) ,,zie, het staat" (onzicht,-
baar!) „midden onder u".

In het boek Henoch komt middenin (h. 37~71) een aantal uit-
beeldingen voor (later ingevoegd) over den Messias en Zijn Rijk.
Hoewel hierin meer aansluiting is — naar het model van het boek
Daniël ---- met het Eindgericht en de opstanding der dooden, zoo
is niettemin ook voor den auteur van dit boek Henoch het Messias~
rijk niet denkbaar zonder de uitroeiïng der goddeloozen. En dit
is nu eens niet een echt-Farizeesch boek, maar een meer partijloos
volksboek voor de vromen in den lande ( aangehaald o.a. in den
Brief van Judas, vs. 14, in het N.T.) . Daarom volge hier voor de
Joodsche Messiasverwachting ten aanzien van Diens te stichten
rijk Gods ook nog een aanhaling uit dit Henoch-boek, omdat het
karakteristiek is voor de denkbeelden van den tijd bij den aanvang
van het N.T. Het gaat over de „woonstede der rechtvaardigen".
Die is nog niet zichtbaar, maar zal zichtbaar worden, als de Messias
komt. Men denke aan onze verwante begrippen van „zichtbare en
onzichtbare kerk". Met deze wijziging, dat de Joodsche voorstelling
hier het zich zóó denkt, dat het onkruid uit de tarwe zal worden
uitgetrokken en het overblijvende „zichtbare" dan het ware Israël
zal zijn:

„Wanneer de woonstede der rechtvaardigen zichtbaar zal worden
en de zondaren voor hun zonden gestraft zullen worden en ver-
dreven zullen zijn van de oppervlakte van het vasteland en wanneer
,,de Rechtvaardige" 1 ) verschijnen zal voor de uitgelezen recht-
vaardigen, wiens werken zijn bewaard gebleven voor den Heer der

1) „De Rechtvaardige" komt als naam om den Messias aan te duiden, ook
in het N. T. voor, zoo b.v. Hand. 3 : 14 waar Petrus zegt: Maar gij hebt den

8 Heilige en Rechtvaardige verloochend!



Geesten, — waar zal dan zijn de woonstede der zondaren en van
hen, die den Heer der Geesten verloochend hebben? Het ware hun
beter, zoo ze nooit geboren waren! Als de geheimnissen der recht-
vaardigen openbaar worden, dan worden de zondaren gestraft en
henengedreven voor het aangezicht van de uitgelezen rechtvaar.
digen. Van nu aan zullen zij, die de aarde in bezit hebben, niet
meer machtig zijn, noch hoogverheven, ja, zij zullen niet in staat
zijn om ook maar het aangezicht der heiligen aan te zien, daar de
Heer der Geesten Zijn licht laat stralen op het aangezicht der
heiligen en uitgelezen rechtvaardigen. 1 ) Koningen en machthebbers
worden te dien tijde vernietigd en overgegeven in de handen der
rechtvaardigen en heiligen. 2 ) Van dan af zal niemand bij den Heer
der Geesten (voor de boozen) om genade kunnen smeeken, daar
het met hen uit is (38 : 1-6) .

Het bovenstaande is wel voldoende om ten duidelijkste aan te
toonen, dat, wat het Jodendom zich ook mocht hebben voorgesteld
aangaande de komst van den Messias, het zeker en stellig nooit
gedroomd heeft van een Heiland, van wien gezegd zou worden:
„Deze ontvangt de zondaren en eet met hen!" (Luk. 15 : 2,)

Hoe zwaar dit woord wel weegt, is voor ons Westerlingen bijna
niet meer aan te gevoelen. Het is een echt Oostersch ingeworteld
besef, dat een gemeenschappelijke maaltijd een vasten innerlijken
band legt tusschen gastheer en gasten en ze stempelt tot een gezel~
schap van dezelfde soort; een denkbeeld, dat o.a. nawerkt in onze
H. Avondmaalsviering, van echt Oostersche symboliek. Wat het
gevolg van een maaltijd kan zijn, leeren reeds de eerste bladzijden
van den Bijbel (in Genesis 3) . Hetzelfde Henochboek, dat we
zoo even opsloegen, vertelt ook, hoe de rechtvaardigen en uit

-gelezenen zullen mogen eten van den boom des levens (Henoch 24) ,
het tegenbeeld. De heele Oudtestamentische offer-idee — het eten
van het offervleesch, nadat een deel op het altaar van de Godheid

1) Vergelijk Ex. 34 : 29.
2) Dit sluit m.i. geheel uit, dat hier in deze reeks van beelden de auteur reeds

toe is aan het Eindgericht. Neen, hier wordt het Messiasrijk op aarde gegrond en
de vreemde overheerschers der Joden vallen hun in handen. Het Eindgericht is 9
reeds weer een volgende periode verder, over dooden, nu opgestaan.



was opgevlamd — brengt deze gedachte tot uiting: samen eten
geeft een gemeenschappelijk innerlijk besef.

En nu eet jezus met tollenaren en zondaren. Het zegt meer dan
vele gelijkenissen in woorden; het sprak tot den mensch van toen
meer uit dan een lange rede had kunnen doen. Wanneer Christus
uit de dooden is opgestaan, is een van de eerste daden, dat Hij éét
met Zijn apostelen om --- alweer sterker dan door woorden — hun
deelgenootschap aan Zijn verheerlijkt opgestaan-zijn hun te open-
baren (Luk. 24 : 41) en al hun vrees voor Hem te bannen.

Wanneer wij dit alles wel beseffen en beschouwen in het licht
van de voorafgegane Joodsche verwachting van den Messias, als
streng Rechter, onverbiddelijk, dan moeten wij toch wel iets aan-
voelen van den Farizeeschen schrik over zulk een optreden des
Heeren. In hun oogen was geen erger en ontstellender caricatuur
van een Messiaskoning der Joden denkbaar. Voor een heel gewoon
rabbi, ja zelfs voor zulk een ,,eigengemaakt" visschersrabbi uit dat
„halve" Galilea was het al meer dan erg! Hoeveel te vreeselijker dan
voor iemand met Messiaansche aanspraken!

§ 3. De Zone Davids, Messiaskoning.

Eens 1 ) heb ik geschreven: „De Zoon Davids. Zoo noemt later
Christus zich." Eigenlijk is dit niet heelemaal juist. Jezus Zelf noemt
zich bij voorkeur anders. Maar, wanneer men Hem dezen titel gaf,
heeft Hij hem niet geweigerd. (Matth. 9 : 27; Lukas 18 : 38; Matth.
21 : 15; Matth. 22 : 42.)

Waarom heeft Jezus Zelf den naam „Zoon Davids", waarop Hij
recht had (Matth. 1 : 1) , blijkbaar met opzet vermeden? (De ééne
maal, dat Hij Zelf dezen naam ter sprake brengt, is het om den
Farizeeën er met nadruk op te wijzen, dat de Christus niet „maar"
is een Davidszoon, maar heel wat meer! (Matth. 22 : 41 enz.) )

De reden, waarom Christus dezen naam heeft vermeden, is on-
getwijfeld deze geweest, dat het volk in den naam „Zoon Davids"
alles belichaamd achtte, wat in verband stond met een wereldsch

10	 1) In: De Man van Macht (David) . Inleiding, big. 6.



Messiasschap en met de verdrijving der vreemde -overheerschers.
Bij „Zoon Davids" dacht men aan alles, wat in den bloeitijd van

Israël groot en schoon was geweest, maar ook aan geweldige aard -
sche macht ; nail fl tiQnale onafhankelijkheid en aan heerschen over
andere volkeren. Het groote koninkrijk van David leek na zooveel
donkere eeuwen nog schooner dan het al was en men zag het op
zoo verren afstand niet kleiner, maar juist veel grooter, dan het
ooit geweest was. Een eigenaardig historisch verschijnsel bij volke-
ren met een grootsch verleden en een heel bescheiden heden.

De verzoeking om werkelijk zich te geven als den populair~
gedroomden „Zoon Davids", dien het volk zich had afgeschilderd
als den komenden Messias, heeft Jezus bij eiken voetstap op aarde
vergezeld. Zij is ons in beginsel al geteekend in de drie verzoekingen
door den satan in het begin der drie synoptische evangeliën. Zij
bereikte een hoogtepunt, toen de scharen na het brooden~wonder
Hem als ,,Messiaskoning" der Joden wilden uitroepen.

Vijfduizend weerbare mannen (vrouwen en kinderen worden
buiten beschouwing gelaten; alleen de armen, die het zwaard kunnen
voeren, worden geteld) . Het was aan het Galileesche meer, bij
den brandhaard, waaruit telkens de oproersvlammen oplaaiden. Het
groote gevaar voor deze ongeregelde benden, die vanuit ontoe-
gankelijke schuilhoeken den Romein of de Herodessen beoorloogden,
was niet het zwaard van den oorlogsman, maar het zwaard van den
honger.

Die dwong hen telkens hun veilige rotshoeken uit te zwermen
en zich in de bewoonde wereld te wagen: de honger. Maar met
een Messiaskoning, die in de woestijn brood kon verschaffen als
Mozes het manna, dáármee durfden ze het te wagen. Daarmee
zouden ze zoo noodig opnieuw de woestijn intrekken, zooals Israël
achter Mozes aan uit het diensthuis Egypte. Ze eischen alleen den
waarborg, dat hun Messiaskoning hen niet in den steek zal laten,
maar ook voor het vervolg aldus in hun nood zal blijven voorzien
(joh. 6 : 34; 30!) . Wanneer dan Jezus daar niet op in wil gaan,
maar hun aandacht van het aardsche leven af wil richten op het
eeuwige leven (Joh. 6 : 48-50), dan keert de groote massa van
Galileesche patriotten dezen onbegrijpelijken en onwezenlijken pro- I 1



leet den rug toe en laat Hem eenzaam staan (joh. 6 : 60 en 66) .
Van dit moment af geeft ook Judas (met zijn scherpen blik op
aardsch gewin en rekensommen en kansberekening; Joh. 12 : 5)
alle kans voor jezus om te slagen op; hij loopt nog wel wat mee,
maar zijn hart is niet meer met jezus .— het is teekenend, dat bij
deze crisis, waar Petrus namens alle apostelen het bevrijdende
woord uit de ziel opwelt (Joh. 6 : 68) , de evangelist vermeldt, dat
dit niet namens Judas mede gesproken was (joh. 6 : 70, 71) .

En men denke toch vooral niet, dat de andere apostelen, al waren
zij van goeden wille, in hun Messiasverwachting eigenlijk aan iets
anders dachten dan de groote massa zich voorstelde bij „Zoon van
David". Al bleven zij, ondanks alle ontnuchtering, toch aan den
persoon van jezus trouw.

Wanneer de drie meest vertrouwde mannen onder hen ^-- Petrus,
Jakobus, Johannes — afdalen van den Berg der Verheerlijking, dan
is het met het denkbeeld, dat nu Elia, dien zij daar hebben gezien,
op aarde terug is gekomen, om door wonderen en met vuur van
den hemel den weg tot den Messiastroon te effenen. (Match. 17,
vers 10.)

Wanneer aan het begin van den lijdensweg Jezus in groote
droefheid ( Luk. 19 : 41) opgaat naar Jeruzalem, dan verwachten
Johannes en Jakobus, zijn neven, straks, als de dynastie van den
Messiaskoning is gegrondvest, naast Hem te tronen aan weers-
kanten (Match. 20 : 20, 21) .

Ja, zelfs nog na de opstanding spookt dit idee nog altijd door
de hoofden der Twaalven rond: Nu, na dit geweldig wonder, zal
ook dat andere gebeuren: de intronisatie van den Messiaskoning
over Israël: „Heer, zult Gij nu voor Israël het koninkrijk herstellen?"
(Hand. 1 : .6.)

Zelfs in den opgestanen, uit de dooden herrezen Heiland, zien
zij nog altijd slechts: den Zoon van David. Met als hoogste roeping:
een Israëlietische koningstroon te Jeruzalem.

12



§ 4. De zoon van Aaron --• Messiaspriester.

Toen Herodes de Wijzen moest inlichten omtrent de geboorte-
plaats van den „Koning der Joden", antwoordden de Joodsche
Schriftgeleerden hem: Te Bethlehem! (Match. 2 : 5) en wel op
grond van hun opvatting van een profetie van Micha ( Micha 5 : 1) .
Dat was wel mee dáárom, dat zij bij de vraag van Herodes ook zelf
onwillekeurig hebben gedacht meer aan een Messiaskoning uit het
geslacht van David, die voor Herodes' heerschappij en dynastie een
gevaar beteekende, dan wel aan een geestelijk Leidsman. Maar,
al hadden deze Schriftgeleerden het hier bij het rechte eind, dat
wil volstrekt niet zeggen, dat alle Joodsche Christusverwachting de
oogen gericht hield op Bethlehem, de Davidsstad, of nog altijd niet
zou verschijnen „de Zoon van David"?

Anders toch ware het b.v. totaal onmogelijk geweest, dat een
of f iciëele deputatie van de hooge geestelijke autoriteiten te jeruzalem
aan Johannes den Dooper in vollen ernst een verhoor komt afnemen:
„Geeft gij u voor den Christus uit?" (joh. 1 : 19~22. )

Er was een sterke strooming onder de Joden, die alle verwachting
van Davids verbasterd nageslacht had opgegeven en die het oog
gevestigd had op de lijn van Levi en Aaron: het priestergeslacht.
Tot Levi behoorde ook Johannes de Dooper, al was het dan niet
tot de adellijke hoogepriestergeslachten.

Men had onder de Makkabeesche vorsten gezien, dat Israël óók
bloeien kon onder een ander koningsgeslacht dan dat van David.
En tevens, dat de combinatie hoogepriester-koning practisch niet
onmogelijk was. Feitelijk was reeds van de dagen van Ezra af het
zwaartepunt verlegd naar de geestelijke leidslieden. Het Makka-
beeënrrêgime had daarvan alleen de ontaarding laten zien; vele
Joden achtten evenwel ook een zuiverder verwerkelijking mogelijk.
Bovendien bedenke men, dat in den tijd van het N.T. feitelijk de
hoogepriester, onder Romeinsche opperhoogheid, de belichaming was
van het hoogste Joodsch nationaal gezag, zoowel op zuiver religieus
als op juridisch-staatkundig gebied ( president van het Sanhedrin,
den Hoogen Raad der Joden! )

Het Joodsche land was feitelijk een „kerkelijke staat" met den 1 3



hoogepriester als paus, onder Romeinsche suzereiniteit evenwel. De
vergelijking gaat ook hierin op, dat de hoogepriester tevens geesten
lijk gezag had over de talrijke Joden „in de verstrooiïng" buiten
Palestina.

Zoo is het begrijpelijk, dat er ook een strooming was, die bij den
door God te geven Messias, die Zijn volk op nieuwe banen zou
leiden naar de eindoverwinning en naar een geestelijk reveil, dacht
aan de priesterlinie. Niet aan een Messias uit Juda, maar uit Levi.

Het is juist tegen deze Joodsche mentaliteit, dat de auteur van den
Hebreeënbrief in het N.T. een lang en uitvoerig pleidooi moet
voeren; wel een bewijs, hoe taai van leven dit idee was, dat het zelfs
na de opstanding van den Christus nog bij velen een onoverkomelijk
bezwaar bleef om jezus als zoodanig te erkennen — enkel en alleen
omdat zij nu eenmaal leefden in het vooroordeel dat de Ware
Hoogepriester zou zijn uit de lijn van Levi.

Er is in heel het N.T. geen tweede brief te vinden, die zóó
systematisch tot één geheel is opgebouwd. 1 ) Maar er is ook onder
al de geschriften van het N.T. geen, dat ons zoo „vreemd" aandoet.
Dat komt, omdat het ons in een geheel andere wereld verplaatst, vol
echt-Joodsche mentaliteit. En voor de lezers, waarop dit geschrift
berekend is, is het een ernstige moeilijkheid, dat Jezus uit Juda is. In
de ,,Ezra -synagoge" in de oude stad van Kaïro is een zeer oud
geschrift ontdekt, (waarschijnlijk van kort vóór onze jaartelling) ,
waaruit duidelijk blijkt, dat bijv. de Joodsche Messiasverwachters te
Damascus ten tijde van het N.T. hun hoop gesteld hadden op een
Messias uit de lijn van Aaron!

Dáárom betoogt de auteur van den Hebreeënbrief met nadruk, dat
jezus als „Zoon van David" recht had op „het hoogepriesterschap
naar de ordening van Melchizedek"; niet zonder ironie en humor
houdt hij daarbij rekening met al de kleine vooroordeelen van zijn
Joodsche lezers omtrent stamboom (zoo  gewichtig voor een pries~
ter!) , tienden, enz. Heeft niet Abraham, de meerdere van Levi, aan

1) Alleen naar den vorm brief. Ongeveer wat wij thans noemen een brochure
in den vorm van „een open brief". Men noemt dit literair genre wel „epistel" ter

14 onderscheiding van echte brieven met adres als bv. Galaten.



Melchizedek tienden opgebracht? (Hebr. 7 : 9 en 10) 1 ) .
En met grooten nadruk en met hoogen ernst wijst hij daarbij aan,

hoe Christus, hoewel uit Juda's stam, in hoogepriesterlijke heerlijk-
heid den Levietischen priester verre te boven gaat (Hebr. 7 : 22) .

De oudtestamentische hoogepriester ging door het Heilige naar
het wierookaltaar, dat vlak voor het Allerheiligste, Gods Troonzaal,
stond, om God de gebeden voor te dragen. Maar Christus gaat naar
den echten, werkelijken Troon Gods, de hemelen door! (Hebr. 4
14) . Ook door het Heilige naar het Allerheiligste om bij God voor-
bede te doen voor de Zijnen. Wat evenwel bij den hoogepriester
slechts symbool was, is bij Christus volkomen werkelijkheid ge-
worden.

Maar — indien Christus zóó hoog en verheven is, staat deze
Hoogepriester dan niet zoo oneindig ver van ons af, dat Hij voor
ons onbereikbaar is geworden en geen besef meer heeft van onze
aardsche nooden? 2 ) Neen, zoo zegt de Schrijver van den Hebreeën-
brief, neen! (Hebr. 4 : 15) . „Want wij hebben niet een hoogepriester,
die niet in staat zou zijn, met onze zwakheden mede te lijden, maar
een, die in alle opzichten op gelijke wijze is verzocht geweest —
zonder zonde! Laten wij dan met vrijmoedigheid ons wenden tot den
troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen ontvangen en
genade mogen vinden tot spoedige hulp ". 3)

1) Zie hiervoor mijn boek „De Aartsvaders", Abraham en Melchizedek, biz. 80.
2) Het Middeleeuwsch idee, waarom Maria en allerlei heiligen als tusschen

stations werden ingeschakeld!
3) Hulp, die te rechter tijd komt; die niet te laat is. De Statenvert. heeft hier

„ter bekwamer tijd." Weinig teksten zijn met zooveel wanbegrip zoo misbruikt.
God alleen weet, hoeveel kwaad hiermee is gesticht! Hoe dikwijls heb ik dit niet
hooren aanhalen, alsof de mensch, bereid zich te bekeeren en oprecht God zoekend,
nu maar geduldig moet wachten, tot het God zoo eens een keer uitkomt om die
gezindheid van den mensch aan te nemen. Men krijgt dan dit satanisch caricatuur
van „bekeering": de mensch is bereid en wil wel, (in den grond van zijn ziel) maar
het wachten is er op, dat God toeslaat in de om redding uitgestoken hand. Ieder,
die den Bijbel met inzicht leest, weet wel, dat het precies andersom is. God is
gezind te vergeven en steekt de hand uit naar den mensch om dien te redden en
te grijpen. Het wachten is niet op God, maar op den mensch, dat die zich íáát
grijpen en niet zich afkeert. God is direct bereid; op Hèm behoeft niet gewacht „of
het Hem behagen mocht." De oorzaak der vertraging ligt bij den mensch en bij ,^ 5
den mensch alleen.



Bij den aanvang van den laatsten nacht Zijns levens staat Christus
met elf apostelen in den Tempel. 1 )

Boven de hooge poort, die toegang geeft tot het heilige Tempel--
gebouw, waarin Judas straks zijn bloedgeld zal binnenslingeren,
staat een kolossaal groote vergulde wijnstok van metaal, met mans-
groote druiventrossen, afstekend op het witte marmer. Het schijnsel
der fakkels op het Tempelplein werpt glimglans van lichtreflexen
op het spiegelend metaal. Hier neemt Christus afscheid van den
Tempel, waarvan straks geen steen op den andere zal blijven staan
en waarin morgen het voorhang zal scheuren van boven tot beneden
en spreekt :,,Ik ben de ware wijnstok!" (Joh. 15 : 1) . En daarna, vóór
Hij voorgoed dezen Joodschen Tempel den rug toekeert, spreekt Hij
in dezen Tempel uit „het hoogepriesterlijk gebed":

„Vader, Ik wil dat zij, die Gij Mij gegeven hebt, ook met Mij zijn,
waar Ik ben!"

Hier treedt jezus op als ,,hoogepriester naar de ordening van
Melchizedek." Zijn doodvonnis zal tevens het einde van dezen
Tempel beteekenen.

Hier is jezus in de lijn van Aprons hoogepriestergeslacht getreden
naar de verwachting van hen, die allereerst een hoogepriester in den
komenden Messias zagen. En die dit goed zagen. Al was het toch
nog in bizonderheden heel anders dan zij dachten.

Messias Gezalfde. Dit gold van den hoogepriester, reeds lang
vóór Israël een koning had.

Maar deze hoogepriester zal — anders dan de aardsche, die buiten
het allerheiligste, Gods Troonzaal, moest blijven, dóórgaan, de
hemelen door, tot den Troon Gods, tot in ,,het Binnenst Heiligdom"
(Hebr. 6 : 19, 20) .

Dan zal, symbool daarvan! het aardsche voorhangsel verscheurd
worden (Matth. 27 : 51) .

Maar dan zal Hij ook al de Zijnen heiligen naar het beeld van
Melchizedek, niet naar dat van Aron, tot „koningen en priesters!"
(Openb. 5 : 10) .

1) Hierover later nader. Ik verwijs hier slechts naar het slot van Joh. 15
(vertrek uit het huis) en het begin van 18 — direct daarna over den Kidron. De

16 Tempel bleef dezen nacht open. Zie Pickl, Messiaskönig, blz. 72.



§ 5. "De" profeet (Deut. 18 : 15). Messias~profeet.

In de [oodsche theologie is de hoofdzaak van de profetie, de
eschatoloqie, geheel verdrongen geraakt door allerlei andere dingen.
Het past ons niet, daarover veel te zeggen, want eigenlijk is het bij
de Christenheid precies zoo gegaan: over allerlei futiliteiten ver
kettert men elkander en de hoofdzaak der Nieuwtestamentische
profetie, de Wederkomst van Christus, ziet de officieele theologie
maar al te veel over het hoofd. Waar evenwel nog werkelijk leven
bestaat, 1) dat zich oak uit, daar leeft deze verwachting in stilte
voort bij het yolk.

In de Joodsche commentaren over Deuteronomium staan de pijn
lijkste en peuterachtigste uitweidingen over totaal onbeteekenende
nietigheden van voorschriften; maar van de groote profetie van Dt.
18 : 15: "Een profeet uit het midden van u, uit uwe broederen, als
mij, zal u de HEER uw God verwekken, naar Hem zult gij hoorenl"
-- daarvan werd zoo goed als geen notitie genomen door rabbijnen
en schriftgeleerden. Toch leefde deze herinnering weI voort in volks
kringen, waar men deze gestalte aanduidde als "de" profeet. (Joh.
7 : 40. Velen dan uit de schare zeiden: Deze is waarlijk de Profeet!
anderen zeiden: Deze is de Christus!) "De profeet" en "de Christus"
werd daarbij dan soms als hetzelfde bedoeld, maar ook weI als iets
aparts beschouwd, waarbij min of meer in het midden werd gelaten,
of de door Mozes beloofde "Profeet", waarnaar het gansche yolk
zou hooren, dezelfde was als de elders door anderen voorzegde
Messiaskoning der [oden dan weI of het mogelijk een zelfstandige
verschijning was. Zoo kon dan de deftige deputatie uit Jeruzalems
Sanhedrin, die men met aIle theologische variaties bij uitnemendheid
op de hoogte moet achten, ook aan Johannes den Dooper vragen,
nadat deze beslist had ontkend de Christus te zijn: "Geeft gij u
dan mischien toch wel uit voor den Profeet1" (Joh. 1: 21).2)

1) Daarmee bedoel ik volstrekt niet, dat men des Zondags naar de kerk optrekt
om daar een preek over zijn hoofd te laten gaan en dan weer naar huis te trekken
met "voor kennisgeving aanqenomen."

2) Men lette er weI op, dat hier Ella, .de Profeet en de Christus ais drie ver...
schillende personen door de Jeruzalemsche inquisiteurs worden opgevat. 17

282..11



18

"Men mag weI zeggen, dat de idee van den lijdenden Messias het
Jodendom als geheel vreemd gebleven is." Ook bij "een profeet als
mij", door Mozes voorzegd, dacht men niet aan een pro feet, die
evenals Mozes zou stuiten op den tegenstand van Zijn eigen weer
strevig yolk.

Daarvoor zijn een man met diepen historischen blik als Stefanus
de oogen opengegaan (Hand. 7 : 35, 51 ). Neen, wanneer onder het
gewone yolk er over gesproken werd, dat God eens een profeet zou
geven in den trant van Mozes, een nieuwen Mozes om zoo te zeggen,
dan dacht men daarbij niet aan een profeet, die een nieuw Verbond
zou leggen tusschen God en Zijn yolk, maar .aan een wonderman,
die opnieuw manna zou doen regenen (Joh. 6 : 30, 31 en 34).

Of men vermeidde er zich in, dat van het gelaat van den Messias
koning der [oden dezelfde lichtglans zou afstralen, die het gezicht
van Mozes na diens gesprek met God voor het volk te vreeselijk
maakte om aan te staren (Ex. 34 : 29: 2 Kor. 3 : 13). 1)

Inderdaad is Christus opgetreden als een tweede Mozes. Dat
lezen wij al bij het begin. Veertig dagen en veertig nachten was
Mozes met God aIleen op den woestijnberq, eer hij zijn taak op zich
nam als leidsman voor zijn yolk, het Gods wil te openbaren. Ten
tijde van [ezus' verschijning op aarde vertelden de rabbijnen daar
van, dat God voor Mozes de "tien woorden" ("tien qeboden",
zeggen wij) met eigen hand had opqeschreven, maar al her andere
gedurende deze veertig dagen "Mozes in den mond geIegd had".
Daarmee was de tijd van zwijgen voor Mozes voorbij en begon hij
te spreken.

Zoo ook Christus. Veertig dagen, nadat hij door den doop van
Johannes tot Zijn arbeid is gewijd, vertoeft Hij in de eenzaamheid
om Gods stem te beluisteren (Marth. 4 : 2 en 11). Dan begint
Hij te spreken (Matth. 5 : 2). 2)

1) Zie in de voorafgaande § 2 het citaat uit het Henochboek, hfdst. 38 :1,- 6;
zle ook mijn boek Woestijnen en Wonderen, blz. 9.

2) Ik bedoel dit zoo: Matth. laat goed uitkomen: na de 40 dagen zwijgen
begint nu het verhaal van het spreken. Ik bedoel het allerminst zoo, dat [ezus
het allereerst de bergrede heeft gehouden. "De Bergrede is geen intree-rede", maar
een verzameling van uitspraken van [ezus in de vorm van een aaneenschakeling.



Van dat schoon verleden van Mozes vertelden de rabbijnen, —
dat er toen geen blinden waren in Israël, want er staat geschreven:
„Én al diet volk zag." (Ex. 28 : I8.) En geen doofstommen, want
daar staat wederom geschreven: „toen antwoordde al het volk met
één stem ..." (Ex. 24 : 3) en ,,al wat de HEER gesproken heeft"
( dat hadden zij dus gehoord) . Er waren ook geen lammen, want
nog staat er geschreven: Mozes leidde het volk uit het kamp, Gode
tegemoet en zij stonden ..." (Ex. 19 : 17). Het zij verre, dat ik
deze rabbijnsche letterknechterij hier geef als een model van uitleg-
kunde; het is er mij om te doen om te wijzen op de voorstelling, die
het volk zoo ten tijde van Jezus nu eenmaal had gekregen van den
gouden gelukstijd van Mozes. Welnu, wanneer Johannes de Dooper
aan Christus laat vragen, of Hij toch wel de rechte Messias is,
dan wijst Jezus dáár op: „De blinden worden ziende en de kreupelen
wandelen, de melaatschen worden gereinigd en de dooven hooren,
de dooden worden opgewekt en den armen wordt het Evangelie
verkondigd" (Matth. 11 : 5) . Dat is meer, dan het volk van „den
profeet als Mozes" verwachtte.

En in de synagoge van Kapernaam ( Joh. 6 : 59) spreekt Jezus
het uit, wanneer men van Hem het voortdurend manna-wonder
eischt, dat Hij méér is dan Mozes.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
niet Mozes heeft u het brood uit den hemel gegeven,
maar Mijn Vader geeft u het echte brood uit den hemel.
Want dat is Gods brood,
dat uit den hemel nederdaalt
en leven aan de wereld geeft (joh. 6 : 32, 33) .

Geen tijdelijk aardsch leven, maar eeuwig hemelsch leven, biedt
jezus aan.

Dat men naast den ,,Messiaskoning der Joden" ook „den Profeet"
verwachtte, heeft voor Jezus, die beiden in eigen persoon was, Zijn
optreden vergemakkelijkt. Want aan de idee ,,Messiaskoning" als
„Zoon van David" zat bij het volk zooveel aardschgezinde ver ,- 19
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wachting vast, dat Jezus, om niet tegen Zijn bedoeling oproers
vlammen te doen oplaaien, aIle zinspeling daarop tegenover de
groote scharen angstvallig vermeden heeft, Daarentegen kon Hij
zich geven ais "de Profeet".

M.i. moet de prediking van Jezus in drie perioden gezien wor
den.t ) Ten eerste de vrij rustige tijd in Galilee, tijdens welken
Johannes eerst ook nog predikte en later gevangen zat te Machae
rus; Herodes Antipas was toen ver uit de buurt in den oorlog tegen
de Nabateeen. Een crisis komt dan, doordat de GaliIeesche scharen
Zeloten Jezus willen uitroepen (na het broodenwonder) tot Messias
koning; wanneer Hij evenwel hun aardschgezinde verwachtingen
afwijst, verlaten de groote massa's Hem. Johannes bericht hierover
uitvoerig (hfdst. 6). Ten tweede voIgt dan een periode van om
zwerving buiten her gebied van Herodes Antipas: in Dekapolis. in
het land van Caesarea Filippi, in Fenicie zelfs. Er was direct in
Galilea weinig meer te beginnen en de opgewonden scharen konden
nu tot bedaren en bezinning komen: Herodes, die Jezus zocht te
dooden, evenals Johannes den Dooper (Luk. 13 : 31) kon zich tevens
overtuigen, dat geen oproer bedoeld werd.

Dan komt de derde periode van de reizen naar Jeruzalem: Loof...
huttenfeest (Joh. 7) 2). Feest van de Vernieuwing des Tempels

1) In tegenstelling met de ttgewone"' opvattinq, die de stukken van de 3 eerste
evanqelien verknipt en tusschen Johannes plaatst, meen ik precies andersom te
moeten doen en mij nI. aan Markus te moeten houden (ondanks Papias). Bij
Johannes is m.i. het minst aan chronologische volgorde gedacht. Wanneer Papias
zeqt, dat Markus niet de juiste volgorde had, al was alles wat hij gaf, waar, dan
zal dit niet zien op chronologische volqorde, waar toentertijd niemand zich om
bekommerde, maar op het felt, dat Markus in een gedeelte twee doubletten ...reek...
sen geeft over hetzelfde tijdsverloop, wat Lukas reeds gewijzigd heeft. (Later
hierover nader).

2) M.l. voIgt uit het begin van Johannes 7 overdutdelljk, dat Christus niet
tevoren reeds een wooderteeken te [eruzalem had gedaan. De gesprekken in [oh.
7 gaan daarbij over het wonder van [oh. 5, dat blijkbaar zooeven is gebeurd. Ik
kan niet anders zien, of beide hoofdst. gaan over hetzelfde bezoek. De Tempel...
reiniging is zoo onafscheidelijk verbonden met intocht en kruisiging, dat die naar
volgorde behoort waar de 3 eerste evang. die plaatsen. Twee tempelreinigingen is
m.i. even absurd als twee intochten of twee kruisigingen. Reeds Calvijn heeft
opgemerkt, dat de evangelieschrijvers zich aI heel weinio bekommeren over de
tijdrekenkundige volgorde. Nu is er volgens den kerkvader Eusebius (300 na. o.j.]



(joh. 10 : 22) . Intocht voor het Pascha. ( Uit Joh. 6 in verband met
Mátth. 16 vol t ii.L., dat het  vorig Pageha viel ain treeks den tijd
van de Verheerlijking) .

Welnu, wanneer wij op die drie perioden terugzien, dan geeft
Jezus zich in de eerste bijna uitsluitend als „de profeet"; houdt Zich
tijdens de tweede zeer teruggetrokken en stelt in de derde met steeds
toenemende scherpte van belijning Zijn Christusschap op den voor-
grond, om ten slotte als „de Zone Davids" Zijn intocht te houden,
weliswaar met alle idee van gewapend geweld gebannen, maar toch
zeer beslist optredend als dictator in den Tempel. Sedert Asa,
Hizkia en Josia behoorden koningsproclamatie en tempelreiniging
bijeen voor een „Zoon Davids" en het was een vanzelfsprekend-
heid voor het volk dier dagen, dat de Messias Zijn heerschappij
zou beginnen met het herstel van den zuiveren eeredienst.

Met dit voorloopig verborgen houden van het Messiasgeheim
( zie Van Veldhuizen, Markus, inleiding) en het uitsluitend open-
baar optreden als „slechts" „de profeet" staat ook in verband, dat
we meermalen lezen, dat Jezus aan een wonderdadig genezene
verbiedt om zijn genezing overal rond te gaan vertellen.

Ik noem hier slechts één sterksprekend voorbeeld. Wanneer
Christus na de afwijzing van het Koningschap der Zeloten en het
conflict in de synagoge van Kapernaam uitwijkt naar het gebied
van Filippus, dan brengt men in de stad Bethsaida een blinde tot
Hem ter genezing. Om geen opzien te wekken (en zoodoende op-
nieuw weer het volk in beroering te brengen, ook hier, want hun
gedachten zijn bij alles toch maar op aardsche verwachting gericht!)
geneest Jezus evenwel dien blinde niet daar in die stad; Hij neemt
den stakker, die alléén niet loopen kan, aan Zijn hand mee en leidt
hem een eind buiten de plaats, de eenzaamheid in; dáár eerst, buiten
het gewoel van de menschen, geneest Hij zijn blindheid. ( Markus
8 : 23).

Zoo komen wij, alles bijeenbeschouwende, tot deze conclusie: In

door Papias van Efeze gezegd, dat het Johannes-evangelie de volgorde beter had
dan Markus. (Zie hierover de vorige noot.) Voor mij weegt zwaarder dan het 

21oordeel van Papias wat uit de evangeliën zelf spreekt.



de oogen van het Joodsche volk dier dagen behoefde „de Profeet"
en de ,,Messiaskoning der Joden" niet noodzakelijk dezelfde te zijn.
Jezus heeft, om aardschgezinde verwachting der Galileesche Zeloten
niet te doen opvlammen, zich aanvankelijk openlijk alléén als „de
Profeet" gegeven aan het volk; eerst in het laatst van Zijn aardsche
werkzaamheid, bij den intocht en de tempelreiniging, is Hij openlijk
opgetreden als ,,Messiaskoning''; weliswaar met geen andere pre-
tentje dan een vredelievend, geestelijk Leiderschap.

§ 6. De „Zoon des Menschen".

De „Nieuwe Mensch."

In het O.T. heet één profeet „een zoon der profeten' . Zooals
wanneer wij een timmerman zouden noemen „een zoon der timmer,-
lieden" of Rembrandt zouden betitelen als „een zoon der schilders".

,,De Zoon des Menschen" beteekent dus feitelijk niet anders dan
„De Mensch". ( Christus heeft Arameesch gesproken en dan is het
eigenlijk nog niet eens Menschenzoon, maar — nog onbepaalder

Menschenkind) .
„De Mensch." Misschien geven wij het duidelijkst de bedoeling

weer met „de echte, de ware Mensch". Zooals „de profeet" voor
Israël de nieuwe Mozes zou zijn, zoo zou de Menschenzoon voor
heel het menschdom zijn: DE NIEUWE MENSCH. 1)

Het is aldus, dat Christus Zichzelven bij voorkeur schijnt te
hebben genoemd; in de vier evangeliën komt tenminste de naam
ruim 80 keeren voor; ( alleen bij Lukas al 25 maal;) daarbuiten in
het N.T. slechts éénmaal (afgezien van een enkel citaat) . En wel:
gebruikt door Stefanus, die beter dan de twaalven jezus begrepen
had als Vernieuwer der religie, die afgedaan had met Mozes, cere~
monieel en tempeldienst. En die dus ook door de Joden het felst
gehaat werd en als eerste Christenmartelaar het leven liet (Hand.
7 : 55 zegt Stefanus: „Ik zie de hemelen geopend en den Zoon des

1) Aldus meent het zuiverst „De Zoon des Menschen" weer te geven prof.
22	 Joachim Jeremias in: Jesus als Weltvollender (1930) : de nieuwe mensch.



Menschen staande ter rechterhand Gods", Het is niet toevalliq,
dat Stefanus hier [ezus aanduidt met het oog op heel het mensch-
dom en ni~t met ~2n spedaal-Joodschen Messiesnaeml)

De Oostersche historiografie ziet de wereldgeschiedenis als een
serie in zich afgesloten tijdperken. Als een duidelijk voorbeeld van
zulk een kringloop zij hier genoemd de geschiedenis van de eerste
negen hoofdstukken uit Genesis. Het begint met de schepping. Het
eindigt met het tegenbeeld: den zondvloed. Het licht is niet meer
merkbaar: het wordt duistere nacht. Het uitspansel houdt de water
massa's er boven niet meer tegen. De grens tusschen zee en land,
op aarde getrokken, verdwijnt: het droge wordt niet meer gezien.
Zon, maan en sterren zijn onzichtbaar geworden; dieren... en planten
wereld zijn onder de vloeden bedolven, Van de aarde, zooals die
was na den zesden scheppingsdag, is niets meer zichtbaar gebleven.
Het is opnieuw de chaos als voor den aanvang der schepping. En
zooals de eerste groote periode aanving met Adam en zijn gezin,
zoo nu dat tweede groote tijdvak met Noach en zijn gezin.

"Adam tt beteekent feitelijk: mensch. Noach is in zekeren zin na
den zondvloed de nieuwe mensch. Hij plant den wijnstok: de wijn
stok gold in het Oosten algemeen als symbool van geluk. 1) Maar
met Noach is de nieuwe gelukkige wereld niet aangebroken; zijn
historie begint na dat wijnstok...planten met een nieuwen diepen val
-- evenals die van Adam. En zoo gaat het door, de eeuwen door.

De werkelijk...nieuwe mensch had zich niet geopenbaard. Ook
niet in Israel. Tot [ezus kwam: de Zoon des Menschen,

De echte NIEUWE MENSCH.
Met den naam "Menschenzoon" was de in de heilige schriften

ervaren Israeliet weI vertrouwd uit Dan. 7 : 13 2); waar duidelijk

1) In het C.T. blijkt dit o.a. al zeer duidelijk in den zegen van Jacob over
[uda: Gen. 49 : 11 en 12.

2) Er zl] oak verwezen naar Ps. 8 : 5 en 6:
Wat is de mensch, dat Gij zijner gedenkt,
en het menschenkind, dat Gij er acht op slaat?
Gij doet hem slechts weinig achterstaan bij de Godheid
en krooot hem met heerlijkheid en luister.

De St.vert. "engelen" (in pl. v, Godheid) berust ten onrechte op de Grieksche
vert. van Hebr, 2: 6 en 7 en vindt in het Hebreeuwsch geen steun, zegt Valeton, 23



de Messias in tegenstelling tot de diervotmen der wereldrijken in
m-enschengedaante wordt geteekend. Maar ook in talrijke andere
Joodsche geschriften uit dit tijdvak:

,, (De engel) antwoordde mij: Dit is de Zoon des menschen, die
de gerechtigheid heeft, bij Wien de gerechtigheid woont en die alle
schatten der verborgenheden openbaart, want de Heer der Geesten
heeft Hem uitverkoren en Zijn lot heeft voor den Heer der Geesten
in rechtschapenheid alles overtroffen tot in eeuwigheid" (Henoch
46 : 3).

„Dan zal Sem verheerlijkt worden, daar de Heer, de groote God
Israëls op aarde verschijnt als een menschenkind en daardoor de
menschheid redt." 1 )

(De testamenten der 12 patriarchen, Simeon 6.)
„Zie, daar stak een geweldige storm op uit de zee en zweepte

hoog de golven op. Ik zag uit en zie! daar kwam op den stormwind
uit het hart der zee iets aangevlogen als een Mensch en deze
Mensch vloog voort op de wolken des hemels en waarhenen Hij
Zijn aangezicht wendde, daar beefde alles, waarop Hij neerzag en
waarhenen de stem van Zijn mond klonk, daar versmolten allen,
zooals was voor het vuur versmelt." (Zoogenaamde Ode Ezraboek
13 : 2.--4; uit wat later tijd, maar een echt-Joodsch geschrift) .

Er zou nog meer te noemen zijn: dit is voldoende om aan te
toonen, dat de uitdrukking voor de Joden van toen geen onbegrijpe-
lijke taal was. Het zag op den Messias als mensch in Zijn ver-
nedering, maar ook als Rechter Gods in den dag der dagen van het
Wereldgericht.

Jezus als „de NIEUWE MENSCH", de tweede Adam. Dat is
een tegenstelling, die een ervaren schriftgeleerde als Paulus niet
ontgaan kon, toen hem eenmaal de schellen van de oogen waren
gevallen.

,,De eerste mensch Adam werd tot een levenwekkend zielewezen,
^-- alzoo werd de laatste Adam tot een levenwekkend geesteswezen"

(1 Kor. 15 : 46) .

1) Deskundigen van naam bestrijden dat dit latere Jodenchristelijke interpolatie
24 zou zijn.



„De eerste mensch is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mensch
uit dèti huid” (1 Kor. 15 ! 48).
„Daarom — gelijk door één mensch de zonde de wereld is binnen-

gedrongen en door de zonde de dood ... zoo heeft in nog veel
hooger mate de genade Gods en de genadegave van den éénen
mensch Jezus Christus zich overvloedig over het geheel der men-
schen uitgestort. Opdat, gelijk de zonde heerschappij had gevoerd
in het rijk van den dood, zoo ook de genade heerschappij zou
voeren door gerechtigheid ten eeuwigen leven, door Jezus Christus
onzen Heer" (uit Rom. 5 : 12-21)..

Het is natuurlijk niet toevallig, dat Lukas, de vriend en reisgenoot
van Paulus, het meeste van alle evangelieverhalers de uitdrukking
„Zoon des Menschen" gebruikt. „Zoon des Menschen", d.i. „Zoon
van Adam".

Terwijl Mattheus in zijn geslachtslijst Christus bewijst te zijn de
Davidszoon (Match. 1 : 1) , brengt Lukas den stamboom van jezus
terug tot op Adam ( Luk. 3 : 38) en beschouwt Hem alzoo als den
Adamszoon, d.i. als den Zoon des Menschen.

Lukas wil daarmee zeggen: zooals Adam, de oude mensch, staat
aan het begin van het Oude Verbond, zoo staat Christus, de
NIEUWE MENSCH, aan het begin van het Nieuwe Verbond.

§ 7. De Zoon van God; de Zoon des Vaders.

In de buurt van Caesarea Philippi spreekt Petrus het onomwon-
den uit: „Heer, Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods!"
(Matth. 16 : 16.) Maar dat beteekende naar Joodsch spraakgebruik
nog niet precies hetzelfde als wat wij er onder verstaan bij het
licht van den Paaschmorgen. Hij spreekt nog als de man, die niet
meer blind is, maar „de menschen als boonren ziet wandelen"
( Mark. 8 : 24 ). Dat blijkt, wanneer Petrus verder doorredeneert
en een Christusbeeld teekent in den trant van het heerschen over
de vijanden - , een lijdende Christus, dat nóóit! zegt Petrus. Dat
is in Joodsche oogen een mislukte Christus, dus géén Christus.
En Jezus noemt het beeld van den Christus, zooals Petrus Hem dat 25
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op wil drinqen, een uitvinding des satans. Zoo is het ook met Petrus'
toevoeging: ttde Zoon des levenden Gods". Ook dat is nog niet
in scherpe belijning gezien met deugdelijke oogen, maar nog maar
omneveld als door een nog halfblinde.

"De Zoon des levenden Gods" klonk in [oodsche ooren als
MessiastiteI aIleen nog maar om aan te duiden, dat deze ttKoning
der [oden" de lieveling Gods zou zijn. Wanneer Petrus dit woord
"Zoon des levenden Gods" gesproken heeft, dan knielen de apos...
telen niet voor [ezus neder: zij noemen Hem ook verder heel gewoon
"Meester" en "Rabbf', ook in vertrouwd gesprek als geen spion
in de buurt is.

"Mijn Heer en mijn God!" roept Thomas later uit, na de op
standing (Joh. 20 : 28) en dat beteekent heel wat meer dan wat
Petrus bij Caesarea Filippi uitsprak.

Niettemin was, wat Petrus zei, de juiste belijdenis: aIleen maar
-- het was nog veel dieper waarheid dan Petrus zelf op dat moment
besefte!

Het is Jezus Zelf geweest, die Zich heeft geopenbaard als den
ttZoon des levenden Gods," maar dan in den volsten zin des woords.
Evenwel pas gedurende de laatste periode van Zijn optreden en
ook dan nog in bedekte termen, zoo, dat de .Jnqewijden" weI de
bedoeling begrijpen konden 1 ), maar de vijanden er niet direct
reden in konden vinden om aan Zijn prediking een eind te maken
voor Jezus Zelf den tijd voor deze crisis gekomen achtte.A)

Op het Loofhuttenfeest spreekt Jezus het uit: "Mijn Vader werkt
tot nu toe en ik werk ook." (Joh. 5 : 17; 9 : 4.) Let wel, Jezus
spreekt niet van "Onze Vader", maar van "Mijn Vader". God
stond tot Hem in een heel andere betrekking dan tot aIle anderen.
Nergens stelt Jezus Zich in dezen met andere menschen op een lijn.
Op zichzelf was het niet ongewoon bij de [oden van God te spreken

1) Hetzelfde met de gelijkenissen. Z66 moet verstaan worden Matth. 13: 13.
WeI beseffen soms de vijanden ook weI degelijk de bedoelinq, maar ook dan nog
hadden zij er geen materiaal in voor een aanklacht (Matth. 21 : 45).

2) De Sanhedrin...regeering zei: Niet op het Feest (Matth. 26 : 5). [ezus wilde:
weI op het Feest, juist op het Feest de beslissing. En z66 kwam het.



als van den Vader van Zijn volk én vii Zijn kinderen. Maar om
zoo beslist zichzelven ontheven te achten van alle menschelijk gebod
met een beroep op God als „Mijn Vader ", dat achtten zij iets heel
anders. Zij gevoelden dat wel degelijk, dat Christus hier iets heel
aparts bedoelde en antwoordden er op met hun vollen nijd en
haat (Joh. 5 : 18).

Om in het meervoud te spreken van „Onzen Vader".. clot achtten
Zij daarentegen niet verkeerd, dat doen zij zelf óók: „Wij hebben
één Vader: God" (Joh. 8 : 41) . Neen, antwoordt Christus hier
zeer scherp: den duivel! (8 : 44.) „Eer Abraham werd, ben Ik,"
zegt Christus dan verder (8 : 58) en ontkomt slechts ternauwer -

nood aan lynchjustitie met steeniging. Zóó goed had het Jodendom
dit woord direct begrepen.

Bij de disputen op het Tempelplein na de Tempelreiniging wijst
jezus er den Joodschen Schriftgeleerden op, dat de Messias toch
nog iets anders en iets hoogers moet zijn dan alléén „de Zoon
Davids". Daarbij wijst Jezus hun op den 110den psalm en dat in
verband met den tweeden psalm, zonder zich evenwel daarbij ge-
vangen te geven in den ban van het Joodsche Messiasideaal van
een Joodsch Koning, die over alle heidenvolkeren zou heerschen
en die strenge vergelding over hen zou doen. Het is eenvoudig
zoo, dat Jezus hier den Joden met hun eigen wapenen uit hun eigen
tuighuis bestrijdt en hen tot de erkentenis dwingt: Met den Jood-
schen uitleg van dezen psalm komt men er niet!

Terwijl nu de Farizeeën nog bijeen waren, vroeg Jezus hen:
Wat dunkt u van den Messias? Wiens zoon is Hij? Zij antwoordden
Hem: van David! Hij zeide tot hen: Hoe noemt David Hem dan
door den geest „Heer", als hij zegt: „De HEER zeide tot mijnen
Heer'': zet u aan Mijn rechterhand, totdat Ik uwe vijanden onder
uwe voeten gelegd heb?" — Indien David Hem „Heer" noemt,
hoe is Hij Davids Zoon ?" — (Match. 22 : 41^--45.)

Niemand kan hierop antwoorden. Zoo maakt Jezus hun duidelijk,
dat de Christus toch nog meer is dan louter een afstammeling van
David.

Het beroep ook op dezen tweeden psalm is des te merkwaardiger,
omdat daar óók te lezen staat:	 27



Ik wil verhalen van 's HEEREN besluit:
Hij sprak tot Mij: Gij zijt Mijn Zoon,
ik heb U heden verwekt! (Ps. 2 : 7; verg. Hand. 13 : 33.)
Christus zegt er dat tot de Farizeeën wel niet rechtstreeks bij,

maar laat hen toch als het ware staan met de opgave: Als de Mes-
sias niet maar Davids Zoon is, zie dan maar verder in de psalmen,
Wiens Zoon Hij dan wèl is!

In Jezus' leven is driemalen door een Goddelijke stem dit Zoon-
schap Gods in Hem bevestigd geworden: Bij den doop (Match.
3 : 17) 1 ) , bij de verheerlijking (Match. 17 : 5) , wanneer in den
Tempel van Jeruzalem ook niet-joden naar Hem komen vragen
(Joh. 12 : 28).

,,Dit is het immers, wat gezegd wil worden met de geboorte uit
een maagd, dat deze persoon reeds van nature een anderen oor-
sprong heeft dan wij andere menschenkinderen. De Goddelijke
Geest wordt als het bestemmende mannelijk beginsel bij Zijn ver-
wekking voorgesteld, Daaruit volgt, dat deze Godsgeest als de
macht gedacht wordt, die het aardsche leven van dezen persoon
draagt en beheerscht."' 2)

In den Zoonsnaam „ligt de onvoorwaardelijke rangschikking van
Jezus onder God en tegelijkertijd een geheel éénige Wezens~ en
Liefdeverhouding tusschen God en Jezus, die door geen andere
zelf-aanduiding duidelijker zou kunnen worden uitgedrukt." 3)

Duidelijk en toch bedekt heeft Jezus deze heel aparte verhouding
tot God, bij Hem heel anders dan bij de voorafgaande profeten,
tot uiting gebracht in de gelijkenis van de ontrouwe wijngaardeniers:

„En ten laatste zond Hij tot hen Zijnen Zoon." (Matth. 21 : 37.)
Volkomen openhartig en onbedekt heeft evenwel Jezus dit Zoon--

schap eerst geopenbaard op den laatsten avond van Zijn aardsche
leven aan den Paaschmaaltijd met Zijn apostelen, nadat Judas is

1) Bij sommige evangelisten in den 2den bij anderen in den 3den persoon. De
Bijbel zelf geeft ook de 10 geboden in twee lezingen en ook het Onze Vader
niet woordelijk hetzelfde en wil dus niets weten van letterknechterij en van ver-
baalinspiratie.

2) Feine, Jesus, blz. 155-156.
28	 3) Alsvoren, blz. 157.



henengezonden (joh. 14 : 1-21;
de apostelen, die nog nimmer zo(
hebben ontvangen:

„Zie, nu spreekt Gij vrij uit en
(Joh. 16 : 29.)

16 : 23-28). Dan antwoordden
rechtstreeks deze verkondiging

Gij gebruikt geen beeldspraak."

Jezus als Zoon Gods is op aarde gekomen om de werken des
satans te verbreken (1 Joh. 3 : 8; verg. Ev. v. Joh. 8 : 44) . Dat is
geworden tot een strijd op leven en dood. Toen Jezus op aarde
begon te werken, snelde als het ware de satan hem na: „Ik zag den
Satan als een bliksem van den hemel neerschieten" ( Luk. 10 : 18) ;
de overste van de booze machten in het luchtruim (Ef. 2 : 2!)
begrijpt, dat het er op aan komt persoonlijk in te grijpen en aan te
voeren op het gevechtsterrein, d.w.z. op de aarde. Dat wil dit beeld
zeggen.

Satan beproeft met uiterste krachtsinspanning de vernietiging van
zijn rijk op aarde te verhinderen. En het lijkt oogenschijnlijk wel,
alsof de Satan het gewonnen heeft. Christus Zelf noemt hem „den
Overste dezer wereld" (Joh. 14 : 30) . In Lukas 22 : 25 lezen wij,
dat de discipelen geen voorbeeld moeten nemen aan de wereldlijke
regeerders over de volkeren, al matigen zij zich nog zulke mooie
titels aan als bijv. „Weldoener". 1 ) . Markus 10 : 42 geeft ons deze
uitdrukking nog scherper; daar staat niet: die regeergin; maar: die
heeten te regeeren ( vert. Van Veldhuizen) of: die als regeerders
gelden ( vert. Brouwer; vert. Hauck) . D.w.z. ze worden wel voor
regeerders aangezien; maar zij zijn de echte regeerders niet, slechts
marionetten op den troon. Zooals b.v. de familiekoninkjes van
Napoleon niet de ware regeerders waren, doch slechts zijn stroo-
mannen.

Zoo is en blijft de ware regeerder: de Overste dezer wereld, d.i.
de satan en die wereldsche grootheden met hun mooie titels, die
heeten te regeeren, zijn helaas maar al te veel slechts zijn mario-
netten. Wat hier bedekt wordt aangeduid, spreekt Openbaring

1) Euergetes = Weldoener lieten Syrische en Egyptische despoten achter hun
naam op munten slaan.	 29



(13 : 2) onomwonden uit van de Gode~vijandige wereldlijke mach-
ten: „De draak (d.i. de satan) gaf 'hem zijn krachten, zijn troon
en groote macht." 1 )

Ja, het lijkt wel in de reeks beelden, die de H. Schrift ons teekent
van het begin tot het einde, of de macht van Satan nog enorm,
ja angstwekkend toegenomen is. In Gen. 3 : 1 hangt zijn incarnatie
nog in een boom, maar in Openb. 12 : 4 is die slang zoo titanisch
gegroeid, dat zijn staart het derde deel der sterren van den hemel
trekt. Dat staat er niet allemaal voor niets; dat heeft ons iets te
zeggen, alle zoetsappige optimisten met karakterlooze mode -glim-
lachjes ten spijt. Dat is inderdaad angstwekkend. Dat geeft een
zwaren druk op de wereld; die juist in onzen tijd zoo heel geweldig
zich voelen laat, in allerlei opzicht.

En toch is de verbreking van het rijk van satan door den persoon
van Gods Zoon, die spreken mocht, niet maar „Onze Vader" ( gij-
lieden, bidt aldus) , maar „Mijn Vader" volkomen werkelijkheid
geworden. Doch nog slechts in beginsel, alleen met het geloofsoog
althans flauw te zien.

De eindoverwinning is aan jezus, ook wat de zichtbare wereld
aangaat. Doch niet in de lijn van langzame evolutie. Integendeel,
na een catastrofale ineenstorting. Het gansche boek Openbaring
is er, om dat door beeld na beeld voor onzen geest levendig te
houden met het voortdurend refrein: „Ziet, Hij komt!" (Op. 1 : 7;
22 : 7, vs. 12, vs. 20.)

Want zoolang de aarde alleen nog maar jezus in Zijn vernedering
gekend heeft, zal dat zoo blijven. Eerst wanneer Hij verschijnen zal
in heerlijkheid, zal dat anders worden.

Hoe houdt de Christelijke kerk deze hoofdboodschap uit het N.T.
bij de gemeente in gedachtenis? De gelijkenis van de tien maagden
vertelt ons, dat, toen de bruidegom lang toefde, alle tien ingeslapen
waren bij uitgedoofde lampen, zoodat er oogenschijnlijk geen ver-
schil tusschen wijs en dwaas meer was te zien. Dat is, helaas! ook
het beeld onzer veelbepreekte kerken. Men zou met eenige over-

1 ) Met Rom. 13 : 1 en 2 alléén komen wij er niet. Het probleem is lang niet
zoo simpel als men elkander met alléén het oog op die pericoop gericht (en blind

30 voor al het andere) maar gemakkelijk napraat.



drijving kunnen zeggen: hoe strenger-orthodox, hoe minder men
bij het „Maranatha!" leeft.

„De Zoon des Vaders." In het Arameesch luidt dat: „Bar-Abbas".
Deze twee zonen.-des~vaders hebben voor het Jodendom naast el,
kander gestaan.

Juist omdat Jezus Zichzelven zóó openlijk heeft geopenbaard
voor het Hoogste Hof der Joden, het Sanhedrin.

De hoogepriester vraagt Jezus: „Zijt Gij Messiaskoning, de Zoon
van den Gezegende?" Met dat laatste bedoelt hij naar Joodsch
spraakgebruik niet meer dan: de lieveling Gods.

Maar Jezus, die tot nu toe zweeg, antwoordt thans meer dan
Hem gevraagd is: „Ik ben het en gij zult den Menschenzoon zien
zitten ter rechterhand van de Kracht ( Gods) en komen met de
wolken des hemels" (Mark. 14 : 62) .

Dat houdt veel meer in, dan de hoogepriester heeft bedoeld met
„Zoon van den Gezegende"! Jezus wordt op deze uitspraak ter
dood veroordeeld. 1 )

En ook door Pilatus is jezus als „Zoon Gods" in den dood ge-
zonden. Eerst hadden de Joden het beproefd met Messiaskoning.
Dat was mislukt. Pilatus zag in jezus geen „lestes" (bende'-aan.

 , maar, aanvankelijk althans, wel een „planos" ( St.vert.
„verleider", Matth. 27 : 63; agitator zou men thans zeggen) .
Wegens intocht en tempelreiniging; schuld des doods vond Pilatus
niet in Hem, maar meende met een geeseling te kunnen volstaan;
dat zou z.i, voor het vervolg wel tot meerdere voorzichtigheid manen,
vooral op het Paaschfeest, wanneer de Romeinsche autoriteiten toch
al in nerveuze spanning waren en de leuze was: rust, rust, rust!
niets ongewoons!

Maar dan komen de Joden voor den dag ( ten einde raad!) met
de beschuldiging: Hij geeft zich uit voor „Gods Zoon"! Dat was
voor Pilatus geen reden tot de doodstraf. Maar de Joodsche auto-
riteiten weten het handig aan te leggen, om den argwaan van den
bijna-krankzinnig afgunstigen keizer Tiberius te exploiteeren: Wie

1 ) Naar Sadduceesch recht. Niet naar Farizeesch. De Farizeeërs prostesteer-
den niet, omdat het resultaat hun volkomen instemming had.	 31



zich zoo durft noemen, die komt met den keizer in botsing! (Joh.
19 : 12.) Hiermee hebben zij het bij Pilatus gewonnen; hij durft
nu vrijspraak niet langer aan. Want: „Zoon Gods" noemde de
keizer zich ook. Op de denarius van keizer Tiberius staat T( iberius )
CAESAR DIVI AUG(usti) F (ilius) ; d.i. Tiberius, keizer, zoon
van den Goddelijken Augustus. 1 )

Zoo staan daar voor Pilatus naast elkander: Zichtbaar, de Zoon
des Vaders en Bar-Abbas de Zeloot; Onzichtbaar, de Zoon Gods
en de Romeinsche keizer.

Goddelijke Macht en de macht, die heet de wereld te regeeren,
in werkelijkheid duivelsche macht.

De Jood kiest voor Bar-Abbas; de Romein kiest voor Tiberius.
Zichtbaar heeft de duivelsche macht het gewonnen.
Onzichtbaar overwon de hemelsche.
Eerst bij de Voleinding der wereld zal dat ook op aarde zichtbaar

worden.
,,Maranatha!"

1) Het is bekend, dat in het Oosten voor keizer Augustus een altaar is opge-
richt met het opschrift: „den Zoon Gods." Nero wordt op een marmerplaat bij
Magnesia in Klein-Azië genoemd: „Zoon van den Grootsten onder de Goden, van
Claudius Tiberius." (zie prof. Ad. Deiszmann, Licht vom Osten, 4e druk, blz. 294

32 en 295).



B. DE G EBOORTEGESCHIEDENIS

HOOFDSTUK II

OVER DEN TIJD

§ 1. Onze foutieve jaartelling.

In de dagen van Herodes, den koning van Juda.
Luk. 1 : 5; ook Matth. 2.

In den tijd van het O.T. had men twee jaartellingen op langen
termijn: le van den Uittocht uit Egypte (bv. 1 Kon. 6 : 1) en 2e
van de Babylonische ballingschap (bv. 2 Kon. 25 : 27) . Het
Makkabeeënboek rekent met de Aera (uitgesproken: Era) van de
Seleuciden.

Maar nooit rekende men in dien tijd van O.T. of N.T. sedert de
schepping der wereld. Daarmee is het eerst begonnen (volgens een
kunstmatig scholastiek systeem) rabbi Hillel (in de vierde eeuw na
Christus) met gezochte getallencombinaties uit het O.T. Maar het
duurde nog tot de elfde eeuw, eer dit algemeen onder de joden in
gebruik kwam ( zijn begin was 3761 vóór onze jaart.) . De tijd van
Constantijn den Groote rekende óók van de „schepping der wereld"
af, maar nam een ander aanvangsjaar ( 5508 v. o. j.) , een tijd-
rekening, die in Rusland van Byzantium uit geïmporteerd is en tot
op de dagen van Peter den Groote aldaar heeft stand gehouden.

Een Romeinsche abt, Dionysius, die zich zelf uit bescheidenheid
den bijnaam „den Geringe" gaf (Dionysius Exiguus) en die tegen
het midden van de zesde eeuw na Christus leefde, is de invoerder
geweest van de Christelijke jaartelling. Deze wijze van jaartallen
benoemen maakte echter weinig opgang en Karel de Groote, die
twee en een halve eeuw later leefde, is waarschijnlijk de eerste
geweest, die er wel eens gebruik van maakte in oorkonden. 33
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1. De telling van Dionysius is, wat het idee betreft, zeer symr
pathiek, maar...... zijn berekening klopt niet. Want hij ging veel
te simplistisch te werk. Hij ging uit enkel van Luk. 3 : 1, berekende
de 15 jaren van af het jaar dat Tiberius keizer (niet: regent) werd
(dus 14 en 15, d.i. 29 na o. j .) . Verder nam hij aan, dat in dat jaar
Christus precies 30 jaren zou zijn geworden. De St.vert. heeft in
Luk. 3 : 23, dat Jezus toen „begon" 30 jaren oud te zijn, maar deze
vertaling is onjuist (zie Van Veldhuizen, Lukas, blz. 70). Volgens
Matth. 2 is Christus geboren vóór den dood van Herodes, dat is
dus vóór het jaar 4 vóór onze jaartelling. Onze jaartelling is
minstens 5 jaren achter (we zullen straks zien hoogstwaarschijnlijk
meer) , doordat Dionysius ten onrechte de geboorte gezet had in
het jaar 754 van Rome.

2. „In het 15e jaar der regeering van den keizer Tiberius", zoo
zegt Lukas 3 : 1, begon Johannes zijn prediking. Hij moet dus toen,
naar joodsch gebruik, dertig jaren oud zijn geweest; ook weten wij
dat hij en de Christus ongeveer even oud waren ( Johannes kan
enkele maanden ouder zijn geweest. Luk. 1) .

Keizer Tiberius nu regeerde 14.37 na onze jaartelling. Rekenen
wij nu van het jaar 14 af, dan zouden we terechtkomen omstreeks
het jaar 29, dus minstens 35 jaren na de geboorte van Christus.
Wij behoeven hierbij echter niet langer stil te staan, want dan
komen we in strijd met ons derde gegeven (de Tempelreiniging,
die dan nog vóór het optreden van Johannes den Dooper moet
vallen!) . Er is hier een andere heel eenvoudige oplossing. Men telde
in de buitenprovinciën de regeeringsjaren van Tiberius vanaf het
moment, dat zijn voorganger Augustus hem tot mederegent had
aangenomen en dat was op het eind van het jaar 11. We komen
dan in het jaar 26 na onze jaartelling terecht voor het eerste
optreden van den Christus. Dit klopt voortreffelijk met het gegeven
onder 1 ( geboorte vóór het jaar 4 vóór onze jaartelling en bij het
eerste optreden ongeveer 30 jaren minstens oud) .

3. „jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel
.af en in drie dagen zal Ik dien oprichten. De Joden zeiden dan:
Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd en zult Gij

34 dien in drie dagen oprichten!" (Ev. v. Joh. 2 : 19-20) .



Het gaat hier over de Tempelreiniging en deze vond plaats
volgens deze gegevens omstreeks het jaar 28 na onze jaartelling. 1 )

De 46 jaren zien op het restauratiewerk van Herodes, dat dezen
Tempel den naam „Tempel van Herodes" zou bezorgen en dat
nog bij lange na niet voltooid was, maar na het jaar 19 vóór onze
jaartelling was begonnen.

Nu is de vraag: wanneer in het leven van den Heiland vond de
Tempelreiniging plaats? Ik schrijf niet „deze" Tempelreini-ging,
hoewel velen( m.i. geheel ten onrechte) twee tempelreinigingen
onderscheiden. Ik kan het niet anders zien, of Johannes 2 : 13^--slot
verhaalt precies hetzelfde als Mattheus 21 : 12-17 en Markus
11 : 15 ---19 en Lukas 19 : 45—slot.

Zoo heel dikwijls immers zien wij buitendien in de vier evan.-
geliën dezelfde gebeurtenissen in heel andere volgorde verhaald.
Waar het maar om gaat is dit: Wie heeft hier in tijdsorde verteld,
Johannes of de 3 andere samen? De drie eerste evangeliën behan-
delen dit belangrijk voorval in een lijst van andere gebeurtenissen,
waaruit het niet los te maken is, beslist in de laatste dagen van
des Heeren optreden op aarde. Johannes daarentegen vertelt het
als een los voorval, geheel op zichzelf. Hij begint met te zeggen,
dat het op een Paaschfeest voorviel te Jeruzalem. En hij doet het vol-
gen door 'n ander voorval, dat óók te jeruzalem een keer plaats had.

En nu weet men tegenwoordig toch immers wel, dat de vier
Evangeliën naar den vorm precies zoo zijn geschreven als andere
Joodsche levens van beroemde mannen (van groote rabbijnen by.):
--- Kan het eigenlijk ook wel anders? Want ook de taal is de
taal van toen. Men begint met jeugdjaren, men eindigt met den
levensavond, maar tusschen die beide eindpunten in, rangschikt
ieder zooals hem dat voor het verhaal het levendigst en boeiendst
lijkt, zonder zich er om te bekreunen (zooals wij in onzen tijd
zouden doen) of dit nu ook de volgorde naar tijdsorde was. Toch
gaf men de inkleeding zoo, alsof het zoo allemaal na elkander zich
had afgespeeld. Toentertijd zou evenwel geen enkel ernstig lezer

1 ) Het zou kunnen zijn misschien al het jaar 27; daar wij niet precies weten
hoe de 46 jaren geteld zijn; het veiligst gaan we met omstreeks 28 te zeggen, niet
op één jaar precies. 35



zich daarmee vergissen of er aanstoot aan nemen. Vandaar de zoo
verschillende volgorde -der evangeliën. Zelfs een zoo buitengewoon
belangrijk .iets - als de 3 verzoekingen neemt Lukas in andere volg-
orde dan Mattheus!

Ik weet wel, velen zijn zoo gewoon het begin van het Johannes~
evangelie aldus te lezen: 2 : 13 Pascha en Tempelreiniging, nu
volgt het bezoek van Nicodemus te Jeruzalem (h. 3) en daarna
. (h. 4) de terugkeer door Samaria en het gesprek met de Samar
ritaansche. vrouw. Maar deze volgorde verbiedt de tekst zelf 3 : 35:
,,Zegt gijlieden niet: nog vier maanden en dan komt de oogst?"
We zijn dus bij de Jakobsput niet na Paschen, maar een maand of
drie, vier er vóór, dus kort na den kortsten dag. Bij deze reis door
Samaria kwam Christus dus niet terug van een Paaschfeest in
Jeruzalem, maar van een ander feest; waarschijnlijk het feest van
de Vernieuwing des Tempels, dat in dezen tijd viel (Joh. 10 : 22) .
Volgens Papias, een leerling van Johannes, zou deze van een der
evangeliën gezegd hebben, dat het wel alles precies was opge-
.teekend, maar niet naar de volgorde, waarin het was gebeurd,
.doch naar de volgorde, waarin de apostel er over gepredikt had.
. Dat zou dan geweest zijn het evangelie van Markus volgens
Eusebius, die dit oververtelde (ruim 300 jaar na o.j.). Maar niet
wat Papias (misschien) zoo gezegd heeft of wat Eusebius (mis~
schien verkeerd) na vele eeuwen van hooren zeggen oververtelt,
beslist hier, maar wat uit de Evangeliën zelf blijkt. En dan kan
ik niet anders zien, of er is geen tweede evangelie, dat alle gebeur-
tenissen zoo door elkander vertelt als Johannes. Toch heeft
Johannes wel een volgorde en ik ga zelfs zoover van te meenen,
dat Johannes met opzet zich niet aan de tijdsvolgorde houdt, omdat
wat hij vertelt op hooger plan staat.

Hoe komt Johannes er b.v. toe om de Tempelreiniging voorop te
zetten (wetende, dat wel bekend was, dat die naar tijdsvolgorde op
het eind kwam!) ? Het antwoord is al heel eenvoudig. De volgorde
van Johannes doet ons ~ zeer treffend! r-- den Christus direct zien
van twee zijden: den zegenenden Heiland, die het water der
reiniging (volgens Mozes' wet!) verandert in den wijn der vreugde;

36 die wel toeft met zijn hulp maar voor de zijnen het beste voor het



laatst bewaart. En — de toornende Christus, die het onheilige uit
den Tempel des Heeren geeselt en de sjacherij met • het heilige in
het gelaat striemt. De hand, die den maaltijd der blijdschap zegen-
de, is dezelfde hand die den striemenden geesel hield.

En daarop, op deze twee „teekenen" van zoo geheel tegenge-
stelde strekking volgt dan direct het kernpunt van - Christus' leer:
„Gijlieden moet wederom geboren worden". (In het gesprek met
Nicodemus.)

Natuurlijk moeten we naar alle vier Evangeliën samen kijken
bij een quaestie van volgorde. En -dan dient nog als een hoofdpunt
van belang opgemerkt, dat de Christus in het begin van zijn
prediking nergens nog als zoodanig openlijk optreedt; er gaat aan
zijn optreden met de openlijke verklaring „Eer Abraham werd, ben
Ik" een tijdperk van stille werking en voorbereiding onder het
luisterend volk vooraf; de tijd, waarin telkens bij een wonder
klinkt: Zie toe, dat gij dit niemand zegt. Ook hierom past de
Tempelreiniging chronologisch volkomen aan het slot als een
climax, maar geheel niet aan het zoo stille en verborgen begin.

In deze drie beelden hebben wij bij het begin van het Evangelie
van Johannes den Christus reeds feitelijk geheel en al geteekend.
Dit is juist het aangrijpende in dit majestueuse Evangelie, dat tot
de diepste roerselen van de menschenziel spreekt, reeds in de eerste
hoofdstukken en dan niet weer loslaat.

Merken we nog op, dat omstreeks 28 de Heiland minstens 5 +
28 = zeker 33 jaren (minstens) moet zijn geweest, zoodat, ook
naar den leeftijd gerekend, we bij het voorval van Joh. 2 in den
Tempel reeds de schaduw van het kruis zien vallen.

4. Behalve deze rechtstreeksche gegevens uit het N.T. ,zijn er
nog enkele zijdelings uit dezelfde bijbelboeken af te leiden. De
kruisiging heeft plaats gevonden onder de regeering van Pontius
Pilatus. Die was van 26-36; dit zegt dus niet veel. Maar volgens
de nieuwste gegevens omtrent de chronologie van Paulus komt
men van deskundige zijde voor diens bekeering reeds in het jaar
30 ,a 31 (alle jaartallen voor Paulus moeten eerder vallen dan men
vroeger dacht). Volgens wijlen Prof. Plooy (in zijn boek over de 37



chronologie van Paulus) zou Christus zijn gekruisigd op 18 Maart
van het jaar 29 (aldaar blz. 139; zie daar tabel achter blz. 174) ;
Plooy noemt dit „als vrijwel vaststaand." De bekeering van Paulus
moet nl. in het jaar 30 vallen (of 31) en was waarschijnlijk 13/i jaar
later (hoogstens) . 1)

Volgens zeer oude overlevering zou Christus zijn gestorven en
opgestaan in het jaar van de Romeinsche consuls Gemini = Twee-
ling, d.i. in 29. De Romeinen begonnen het jaar met Maart; 18
Maart 29 zou dan de datum zijn van „Goede Vrijdag" en 20 Maart
de juiste datum voor Paschen (wat nooit bij ons het geval is; bij
de rare manier om ons Paaschfeest heen en weer te laten springen
heeft de oude kerk maar één gedachte bezield: de kans zoo klein
mogelijk te maken, dat het met het. Joodsche Paaschfeest samenviel) .

Prof. Hauck, in zijn commentaar op Lukas (blz. 58, Exkurs nr. 7)
wil juist op grond van ditzelfde oudkerkelijk gegeven bij het jaar
30 terechtkomen; hij redeneert zoo: deze overlevering is via Egypte
bewaard gebleven en daar begon men het nieuwe jaar half
Augustus eerst, ,,dus" dan begon men daar ook het consuljaar eerst
van half Augustus af te tellen en hij komt dan zoo bij voorjaar 30
.-- in dat geval 7 en 9 April 30. Dit nu is in deze redeneering wel.
een heel zwak punt, dat men óók het consuljaar bij deze vermelding
naar Egyptischen kalender heeft omgerekend (en dan op deze
wijze) ; m.i. is veeleer aan te nemen, dat men in Egypte klakkeloos
van elders dit jaar overgenomen heeft en dat men dus de Romein-
sche telling moet behouden: 18 en 20 Maart 29 dan.

Zoo blijft het jaar 29 toch wel heel waarschijnlijk.
Al staat dit niet volkomen vast, het maakt het jaar van de

kruisiging hoogstwaarschijnlijk na 26 en vóór 30.
Zooals wij zagen begon de prediking van Christus om het jaar

26. Ze moet langer dan één jaar hebben geduurd, waarschijnlijk
ongeveer twee jaren. Want aangenomen dat het Paaschfeest van
Joh. 2 samenvalt met het laatste, dan vermeldt het Johannes,-
evangelie behalve het laatste Paaschfeest nog een ander, waar we

1) Daar het jaar 1 Maart begon, zijn we dan met de Tempelreiniging inder-
38 daad bij het jaar 28 in de buurt.



heelemaal niet zijn (zooals in Joh. 2 : ' 13) in de drukkende en span-
nende sfeer vlak voor de kruisiging, nl. Joh. 6 : 4. Integendeel,
we zijn hier ^- volgens de andere evangeliën — kort na den dood
van Johannes den Dooper (Match. 14 : 13) . Ook uit de geschiede-^
nis van de wandeling door de rijpende korenvelden in den oogsttijd
(Matth. 12 : 1) volgt een prediking van meer dan één jaar. Daar

-entegen is niet aan te nemen, dat in Joh. 5 : 1 met de vage
uitdrukking „een feest der Joden" (wat men onwillekeurig aanvoelt
als „een of ander tweederangs feest") zou zijn bedoeld het feest,
het Paaschfeest, dat juist dit boek steeds zoo duidelijk noemt.

Wij komen dus zóó tot een prediking in de jaren 26-28; in 't
begin van 29 op 18 Maart zou dan de kruisiging vallen.

Dan is daar de volkstelling van Lukas 2 (waarover straks
nader) . Daarmee komen we terecht in het jaar 8 vóór onze jaar-
telling of misschien (indien laks uitgevoerd) in het jaar 7 of 6.
Daarheen wijst ook een ander feit (zie punt 6).

5. Hiertegen in beteekent het weinig, dat zij, die van het jaar
70 ( Tempelverwoesting ) terug hebben gerekend, wanneer de
dagorde van Abia ( Luk. 1 : 5) aan de beurt was, uitkwamen bij
ongeveer 5 v. o. j. (de geboorte viel dan in 4) , want ook dit is
allesbehalve zeker, en zuiver theorie, geen practijk!

Buitendien is volkomen waardeloos, dat een kerkvader, Irenaeus,
zegt, dat Jezus 40 jaren geworden is. Want dit is eenvoudig een
rond getal naar aanleiding van Joh. 8 : 57: „nog geen 50". En dat
is volstrekt geen leeftijdsschatting; deze Joden hadden toen even-
goed kunnen zeggen: „Gij zijt nog geen 100 (inplaats van 50) en
wilt Gij ouder wezen dan Abraham?"

6. Nu nog een m.i. zeer gewichtig sterrekundig gegeven dat
„hoogstwaarschijnlijk" licht geeft om bij te koersen. Ik bedoel de
„ster" van de Wijzen en ik plaats hier dit „hoogstwaarschijnlijk"
niet omdat ik twijfel aan het verhaal zelf, al was in het jaar 119
na onze jaartelling bij de Christengemeente te Rome de heele
historie van de Wijzen uit het Oosten nog volslagen onbekend 39



(.van Veldhuizen, Wdbk. N.T., artikel Voorgeschiedenis ) . Dat
kan geweest zijn om-dat het evangelie van Mattheus niet te Rome
werd gelezen, maar een ander, bv. Markus of Lukas. „Hoogst~
waarschijnlijk" omdat we uit het verhaal zelf niets lezen omtrent
den biezonderen aard van het sterrekundig „wonder". Onze voor-
vaderen, die alle profetie van kometen verwachtten (en -dan niet
veel goeds!) hebben wel aan zóóiets gedacht. Voor de Wijzen is
dit echter volstrekt geen maatstaf; zij zullen veeleer aan iets anders
gedacht hebben dan aan een komeet. Te meerdaar ook in het
Oosten een komeet gold als onheilaankondiger. 1 )

Er had in de dagen der Wijzen echter aan den hemel een zeer
opmerkelijk verschijnsel plaats: de conjunctie 2 ) van twee hoofd-
planeten en wel die, waarnaar de oude Wijzen het meest uitkeken.
En wel Jupiter, de Heilverkondiger en Koningsster, en Saturnus, de
Ster der Smart, -de onheilbrenger. ( Deze Saturnus gold evenwel
in het Oosten tevens als de nationale ster der Joden). Dit moet
hebben plaats gehad in het jaar van Rome 747.748, dus 6 jaren
voor het begin van onze jaartelling en wel drie keeren nl. 20 Mei
( toen ze elkander naderden tot op één graad, d.i. bijna twee
vollemaans-breedten) , op 27 October en op 12 November. De ééne
maal kan voor de Wijzen aanleiding zijn geweest om hun onder-
zoekingstocht te beginnen. In den tusschengelegen tijd hebben ze
blijkbaar het verschijnsel („de ster") niet gezien (Matth. 2 zegt
dit duidelijk) . Althans den laatsten tijd van hunne reis niet. Zij
reisden naar het Westen door een bergachtig land, met dalen
zonder veel uitzicht soms. En deze sterren stonden toen vrij laag aan
den Zuiderhemel. Maar toen zij uit jeruzalem naar Bethlehem togen,
toen zagen zij opnieuw hetzelfde, wat zij in hun eigen land hadden
aanschouwd „boven de plaats, waar het Kindeke was" (Match.
2 : 9) en zij verheugden zich met zeer groote vreugde. „De ster”
is dan de combinatie van de beide sterren Jupiter-Saturnus. Heer_

1) Zoo zou volgens Flay. Josephus een komeet de verwoesting van den Tem-
pel te Jeruzalem door de Romeinen voorspeld hebben. (Joodsche oorlogen) .

2) Bij conjunctie naderen twee sterren aan den hemel elkaar in hun schijnbanen
zoo dicht mogelijk en kunnen elkander bedekken en voor elkander heenglijden,.

40 zooals de maan voor de zon bij een zonsverduistering.



aan den Zuidelijken hemel (in het sterrenbeeld de Visschen) . Van
jeruzalem naar Bethlehem trekkend zagen zij dit dus juist boven
Bethlehem.

Men leze toch, — zonder aan allerlei kunstplaten te denken —
hoe het er staat: Eerst in hun land zien zij „Zijne ster." Dan
zien zij niets meer. Eerst wanneer zij reizen van Jeruzalem naar
Bethlehem, zien zij ,,Zijne ster ", „de ster" opnieuw en „verheugen
zich met groote vreugde!" Terwijl zij N.-Z. naar Bethlehem reizen,
dat onder de hemelstrook met „de ster" ligt, schuift langzaam de
ster voort van O. naar W. en staat boven het huis, waar zij zijn
moeten. Dat moet dan geweest zijn in het najaar van het jaar 6
voor onze jaartelling ( terwijl in het voorjaar de Wijzen op reis
gingen, na het zien van „Zijne ster", de dubbelester: „Koning (n.l.
Jupiter) der joden (n.l. Saturnus) ". God spreekt tot ieder volk in
zijn eigen taal: tot deze Magiërs sprak Hij in de taal der sterren.

Niet, dat een conjunctuur van Jupiter en Saturnus zulk een uitzon-
derlijk verschijnsel is. Het komt vrij veelvuldig voor. Maar de heele
wereld zag in dezen tijd reikhalzend uit naar een „Verlosser" en
„Heilbrenger". Onder deze omstandigheden kan dit sterrenvers
schijnsel bij de Wijzen den doorslag hebben gegeven: Thans is
het dan zoover!

Ik wil eerlijk bekennen, dat mij persoonlijk deze voorstelling van
de Oostersche Wijzen zoo geheel verklaarbaar voorkomt, zooveel
raadselen oplost (b.v.: Hoe wisten ze, wat die ster beteekende? )
en zoo precies klopt met het Bijbelsch verhaal, dat ik ze mij niet
meer anders voor kan stellen en alle platen met Wijzen, die achter
een of andere staartster aanreizen ( hoe wil men dat in de practijk
doen? de sterrenhemel draait rond!) absoluut af moet wijzen.
(Zie Riehm II, art. Sterne en Lodder, blz. 66.)

Alles samenvattende, lijkt het vrijwel zeker, dat het leven van
Christus op aarde liggen moet tusschen 8 a 7 vóór onze jaartelling
(op zijn laatst voorjaar van 6 v.o.j.) en het begin van 29, zijn prer
diking moet dan zijn geweest in de jaren 26 tot en met 28.
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§ 2. De registratie van Lukas 2.

„Een gebod van den keizer Augustus".	 (Luk. 2: 1.)

„Waarschijnlijk heeft geen van de lezers, als hij in de kerk naar
een prediking over het Kerstverhaal luisterde, zich ooit rekenschap
gegeven van de geweldige moeilijkheden, die er, van historisch
standpunt bezien, aan deze eenvoudige verzen vastzitten," zoo
schrijft Dr. Lodder 1 ) en hij voegt er aan toe: „Over deze kwestie
is zelfs zooveel geschreven, dat ik niet gaarne veroordeeld zou
worden om alle literatuur er over in eenmaal van de eene kamer
in de andere te dragen." Wanneer men in Schurer opslaat het uit-
voerig aanhangsel van 36 blz., dan begint dit met een opsomming
van een vijftigtal werken, die ter zake kunnen dienen; dat was
dertig jaren geleden en hoe wanhopig verouderd is thans dit alles!

Van die literatuur van een kwart eeuw terug zegt Prof. M. van
Rhijn: „Men meende, dat het begin van Lukas 2 vol zat van on-
nauwkeurigheden."

In den laatsten tijd is door papyri uit Egypte en door een beter
begrip ten opzichte van de figuur van Quirinius in dezen wel zoo-
veel licht opgegaan, dat de grootste moeilijkheden zijn opgelost;
dat alles evenwel volkomen opgehelderd zou zijn, ware te veel gem
zegd, al is Lukas' historische betrouwbaarheid in dit opzicht wel vast
komen te staan. 2)

„De geheele wereld" echter kan enkel zien op het Oosten van
het Romeinsche Rijk.

Welke waren de bezwaren?
1 e. Er was niets bekend van een bevel van Augustus, dat het

heele Romeinsche Rijk zou worden geregistreerd (juister vertaling
dan ,,beschreven"),

2e. Cyrenius (= Quirinius 3 ) eigenlijk) stond bekend als stad-
houder van Syrië, 6 na onze jaartelling en uit dien tijd was wèl
een volkstelling in Palestina bekend.

1) De betrouwbaarheid v. h. N. T., blz. 63.
2) Het N.T. i. h. licht der nieuwere opgravingen, blz. 68.
3) De plechtige naam Quirinius komt ook in Nederland voor, maar dan heel

42 niet deftig meer, nl. verbasterd tot Krijn.



3e. Deze registratie van 6 na o.j. wordt door josephus vermeld
als een ongehoord en tergend ding, iets „nie dagewesen," dat het
heele land in opschudding bracht en tot oproer en verzet prikkelde.
Dit maakte het moeilijk, om te gelooven aan een volkstelling eenige
jaren vroeger.

4e. Herodes was rex socius, wel tribuutplichtig, maar niet met
zijn gebied aan het Romeinsche belastingwezen onderworpen; een
registratie van zijn gebied voor belastingdoeleinden vanwege de
Romeinen leek dus iets, dat volkomen uit de lucht gegrepen moest
zijn.

5e. Het was volkomen raadselachtig, waarom Jozef naar zijn
geboorteplaats Bethlehem terug moest gaan voor een maatregel der
statistiek; hiervan was onder de Romeinen nergens iets bekend.

Hoe staan nu thans deze gegevens, punt voor punt beschouwd?
le. Van een bepaald bevel van Augustus, dat voor het heele

Romeinsche Rijk gegolden zou hebben, is ook thans nog niets be-
kend. Het „om beschreven te worden" van Luk. 2 : 3 kan men
beter vertalen met „om voor zich opgave te doen" 1 ) en het ,,be--
schreven worden" uit vs. 1 met: dat er een registratie zou plaats
hebben.

Door papyri uit Egypte weet men thans, dat in deze buiten-
provincie van het Romeinsche Rijk, met het oog op de belasting
( die hier rechtstreeks voor Rome werd opgebracht!) om de veertien
jaren een registratie plaats vond en dat een dergelijk feit plaats
greep in het jaar 20 na o.j. Terugrekenend, komen wij dan tot
6 na onze j. en tot 8 voor onze j. (indien ook toen al gehouden) .
Dit zegt evenwel natuurlijk niets voor het land van een rex socius
als Herodes den Groote, dat niet onmiddellijk onder Rome stond.
In Egypte diende deze registratie om de opbrengst te regelen van
een soort grondbelasting, terwijl het verder van klasse, stand en
positie van den persoon afhing, of hij een soort inkomstenbelasting
( naar schatting) te betalen had, of dat voor hem een vast hoofdgeld
moest worden betaald ( voor vrouwen en slaven b.v., doch niet
voor kleine kinderen) .

1) Prof. De Zwaan, Lukas (T. en U.) .	 43
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In hoeverre deze registratie buiten deze Oostersche grenspro
vincies ook elders werd toegepast in het Romeinsche Rijk (Lukas
2 : 1 spreekt van ,,.de geheele wereld"), blijft tot heden onbekend.
(De Romeinen in Italie zelf betaalden er niet aan mee.) Men ver
gelijke de uitdrukking "de geheele wereld" met het Fransche tout
Ie monde == iedereen.

2. Van Quirinius was oorspronkelijk aIleen bekend, dat hij land
voogd van Syrie was geweest in 6 na o.j. en eenige jaren latert ).
Dit bracht zulke groote moeilijkheden mee voor Lukas 2 : 1, dat
sommigen dit vers hebben willen redden a tout prix door de volgens
deskundigen niet-totaal...onmogelijke doch weI zeer gekunstelde ver
taling: (niet "toen", maar:) eet Cyrenius stadhouder werd. 2) Thans
weet men, dat ook reeds tusschen 7 v.o.j. en 2 v.o.]. Quirinius met
volmachten naar Syrie is gezonden, die hem £eitelijk hoven den
gewonen landvoogd plaatsten in zaken aangaande gebied van een
rex socius, wiens gebied niet direct onder den landvoogd stond.
Lukas, die letterlijk zeqt, dat Cyrenius (= Quirinius) uhet opper
bevel" (of: de opperlandvoogdij) "had over Syrie", heeft dus niet
een abuis gemaakt, maar heeft zich integendeel uiterst nauwkeurig
hier uitgedrukt.

Prof. de Zwaan licht in dezen ons zeer helder voor. 3) "Reeds
eenigen tijd voor het jaar 9 v.o.]. is, blijkens inscripties, Publius
Sulpicius Quirinius in Cilicie en Syrie bekleed geworden met een
militair oppercommando en bijgevoIg ook weI met de buitenlandsche
relaties dezer provincie. Heredes' rijk behoorde dus -- vooral tijdens
diens ongenade bij het hoI te Rome 4) -- tot Quiriniust "s£eer van
invloed", Met Quirinius had hij te maken en niet met diens burger..

1) Tot hoe lang precies is niet bekend. In het jaar 12 (of eerder] was er een
ander,

2) Zoo by. een nieuwere R. K. verklarinq, die Dr. Lodder vermeldt: ook van
Luthersche zijde is in Duitschland deze "redding" beproefd, die een fout maakt
om een schijnfout te vermijden. Door hineininterpretieren van wat men wist of
meende te weten is oak door anderen op allerlei wijze de tekst geheel verwrongen
~ wat onnoodig was zooals later bleek.

8) EvangeJie van Lukas (T. en u.) blz. 67.
4) Zie vorig hoek: De tijd van Herodes den Dude.



lijke collega's Saturninus of Varus1 ) ..."

Dit is het punt, waarom het gaat. Om Lukas te rechtvaardigen,
is al lang geleden (in 1793) 2 ) aangehaald, dat Quirinius volgens
een inscriptie reeds eerder in Syrië was geweest dan weer na onze
jaartelling, maar men heeft er nooit den rechten kijk op gehad en
altijd gemeend, dat een militair niets te maken gehad kon hebben
met een registratie en volkstelling-statistiek.

Nog Scharer redeneerde, dat in dat geval de volksregistratie
toch uitsluitend onder Saturninus of Varus viel en Quirinius daar-
mee dan nog niets te maken had; er moest beslist bewezen worden,
om Lukas te rechtvaardigen, dat Quirinius bij deze registratie
„alleen" landvoogd en „gewoon, burgerlijk" landvoogd van Syrië
zou zijn geweest, wat vóór onze jaartelling stellig niet het geval was.

Men zag daarbij totaal over het hoofd, dat het hier geen recht-
-streeksch Syrisch-Romeinsch gebied gold, maar het land van een

door Rome met executie bedreigd rex-socius-in-ongenade. 0 stu.
deerkamer-logica!

3. Deze moeilijkheid wordt begrijpelijker na de behandeling van
punt 4 en vatten we daarmee samen.

4. Het is vnl. met het oog mede op deze dingen geweest, dat
we (in het vorig boek over Herodes) zoo uitvoerig hebben bespro-
ken, hoe in verband met zijn Overjordaansche politiek omstreeks het
jaar 8 Herodes zich de felle ongenade van keizer Augustus op den
hals had gehaald, die hem in een bief vol dreigementen schreef:
„Tot nu toe heb ik u behandeld als vriend, in het vervolg zal ik u
als onderdaan beschouwen." M.a.w.: den rex socius dreigde men
uit Rome met onttroning en zijn gebied met rechtstreeksche inlijving
onder Rome. 3 ) Van dit gezichtspunt uit kan alleen verklaard worn
den, hoe ook het land van Herodes in de algemeene 14- jarige
registratie van het Oosten werd betrokken en hoe het toezicht daar-
op werd opgedragen aan den militairen opperbevelhebber in deze
streken, n.l. Quirinius. Het behoorde tot de uitingen van (tijdelijke)

1) Dezelfde Varus van het Teutoburgerwoud: Varus, geef mij mijne legioenen
weer!

2) Zie Schürer I4 blz. 583 aant. 	 453) Men vergelijke voor onze eigen geschiedenis het jaar 1810.



keizerlijke ongenade, die reeds rekende met de annexatie of straks
reeds direct, of bij Herodes' dood, die zich mogelijk niet lang liet
wachten. Dit verduidelijkt tevens nog de fel gespannen verhouding
tusschen Herodes en de zonen van Mariamme in deze dagen, kort
voor hun dood: verminderd ontzag voor den vader-in-het-ongeluk
eenerzijds, overprikkeldheid anderzijds.

En zoo verklaart de oplossing van punt 4 tevens punt 3. Het is
bij deze registratie, nog bij Herodes' leven, toen hij weldra de
keizerlijke gunst hernam, ditmaal bij een formaliteit gebleven; de
rechtstreeksche schatting aan Rome behoefde nog niet te worden
opgebracht. Het was, wat Prof. de Zwaan teekenend noemt „de
boedelbeschrijving van het straks te annexeeren gebied van den
ouden Herodes ". 1 )

Wanneer straks, na het afzetten van Herodes' zoon Archelaus,
in 7 na o.j., opnieuw een registratie plaats vindt, dan gaat dit wèl
met het direct betalen van schatting gepaard. En wanneer wij met
al het bovenstaande voor oogen nog eens kalm Josephus opslaan
en lezen, dan kunnen wij èn Lukas èn Josephus allebei gerust
onveranderd naast elkaar leggen. Want waartegen explodeerde de
haat van Judas den Galileër en zijn volgelingen toen? Tegen de
registratie op zichzelf? Neen, maar tegen het schatting betalen
rechtstreeks aan den heidenschen keizer van Rome! Het is daar-
naar, dat óók Lukas verwijst; maar elders ( Hand. 5 : 37) . „In het
jaar 7 na o.j. heeft nu dezelfde Quirinius als landvoogd van Syrië
in de toen ingelijfde gebieden Judaea en Samaria de dreigende
registreering moeten uitvoeren ter invoering van een Romeinsch
belastingsysteem. Hierbij is bloed gevloeid." 2)

De reis van Jozef en Maria naar Bethlehem stond dus in verband
met de ,,boedelbeschrijving" onder Herodes, die nog geen betaling
van schatting direct meebracht.

5. Waarom moest Jozef naar Bethlehem en waartoe ging Maria
mee?

Uit de in Egypte gevonden papyri weet men thans, hoe het

1) De Zwaan, Ev. v. Lukas (T. en U.) blz. 67.
46	 2) De Zwaan, alsvoren.



bij een dergelijke registratie toeging. Ook dáár moet de vrouw
mee met den man naar zijn geboorteplaats. Men bedenke, dat men
in den regel daar nog landerijen had, mogelijk als aandeel in nog
onverdeelde dorpsgronden of ongescheiden familiebezit. ( Men ver-
gelijke de „mir", de dorpsgemeenschap in grondbezit, zooals die tot
vóór den wereldoorlog in Rusland nog bestond.)

Prof. de Zwaan vermeldt een oproep uit Egypte van 104 na o.j.:
„Daar de tijd voor den census van huis tot huis gekomen is, is

het noodig, allen, die om de een of andere reden buiten hun district
vertoeven, te gebieden, dat zij naar hun eigen huizen terugkeeren,
opdat zij zich aan de gewone orde van den census onderwerpen
en zich nauwgezet toeleggen op het bebouwen van hun land." 1)

Men moest zelf opgave doen. De Egyptische papyri hierover
hebben de wetenschap veel licht gebracht, „zoodat wij nu zelfs met
groote waarschijnlijkheid kunnen zeggen, hoe het formulier, dat
Jozef in Bethlehem invulde, er eenigszins moet hebben uitgezien." 2)

Een dergelijk formulier bevatte gegevens over leeftijd, signaler
ment (b.v. litteekens) , familieleden, inwonende personen, ligging
van de woning, onroerend en roerend bezit (b.v. vee) . Ten slotte
had de aangever de aangifte onder eede te bezweren.

Zooals men ziet, alles combineerende, wat men thans weet aan
tijdsomstandigheden en gegevens uit de papyri, kan men heel goed
een voorstelling van zaken geven, die met Lukas 2 : 1 goed over-
eenstemt en die de nauwkeurigheid van Lukas als geschiedschrijver
bevestigt.

Over den tijd nog dit: De registratie onder Herodes was een
eerste en voorloopige, van formeele beteekenis. Dit bracht wel
moeilijkheden mee, maar sloot haast uit. Herodes zelf zal de zaak
niet al te hard bevorderd hebben. Direct na zijn komst in Syrië
zal Quirinius de zaak aan de orde hebben gesteld. Maar ze kan
best wat hebben getraineerd. We behoeven dus in dit geval niet

1) . Ev v. Lukas blz. 70.
2) Dezelfde, blz. 69.	 47



angstvallig vast te houden aan den Egyptischen terugtel met 14 tot
8 v.o.j.

In het jaar 7 heeft Herodes al zijn onderdanen een rechtstreek~
schen eed van trouw aan Rome doen afleggen, op bevel van den
keizer aldaar. Dit heeft zeker verband gehouden met Herodes'
ongenade en met de volkstelling. Al te hard zal Herodes er zich
stellig niet mee gehaast hebben. Het kan zelfs wel het begin van
het jaar 6 zijn geworden.

Niet uitgesloten is dus, dat de Christus werd geboren, toen de
dubbelster Jupiter-Saturnus aan -den hemel voor het eerst in con-
junctie stond. Maar het verhaal zegt hier — als men onbevooroor-
deeld leest ~ niets van. Alleen dat het Kindeke er al was, toen
de Wijzen vol enthousiasme te Jeruzalem kwamen, niet, hoe oud het
toen al was.

Christus' geboorte is dus naar alle waarschijnlijkheid te stellen
8 a 6 jaar vóór onze jaartelling, met m.i. de meeste kans voor het
jaar 7 v.o.j.
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HOOFDSTUK III

HERODES EN DE GEBOREN KONING

§ 1. De stal van Bethlehem.

„In de kribbe".
(Luk. 2:7).

„Hij, de Heerscher van het heelal,
Kwam ter wereld in een stal,
Als een kindje zwak en feeder,
Lag Hij in een kribbe neder."

Zoo zingt een oud eenvoudig Kerstlied. Maar ook over dezen
stal heerscht intusschen nog wel verschil van meening. Drie
mogelijkheden moeten onder het oog worden gezien: 1. de „stal"
van de karavanserai. 2. een grot, die als stalling voor vee dienst
deed, maar tijdelijk leeg stond. 3. De stalruimte van een particuliere
woning.

1. Wanneer men opslaat Jeremia 41 : 17 in de Statenvertaling,
dan leest men daar, dat de joden, die na jeruzalems val en den
moord op Gedalja uit vrees voor Nebukadnezar naar Egypte
wilden vluchten, kampeerden „te Geruth Chimham, dat bij Bethle-
hem is." Geruth-Chimham kan vertaald worden als „de herberg
van Kimham"; de laatste persoonsnaam komt wel meer voor in
het O.T. (2 Sam. 19 : 38) . En mogelijk is dit dezelfde „herberg ",
waar men later „geen plaats" had voor Maria en den Christus.
Maar men stelle zich dan toch vooral niet iets voor dat ook maar
een zweem van gelijkenis vertoont met een logement uit onze
Westersche landen! Zoo'n Oostersche karavanserai is een met een
muur omgeven plein, waar men veilig is voor roovers en roof-
dieren. Een poort (waarbij een wacht staat) geeft toegang; langs
den muur zijn de tenten opgeslagen van de reizigers, in het midden 49
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legert rijdier en vee. Soms zijn Iangs de zijkanten zelfs vertrekjes
te huur, maar meestaI geeft de reiziger de voorkeur aan zijn eigen
tent wegens vuil en ongedierte. Zijn potje kookt ieder zelf en maakt
zooveel mogelijk van kisten en pakken een barricade om zijn tent,
om geen duw of stoot van passanten op te loopen bij het gaan en
komen in schemering en duister of halfduister van den nacht.

Velen houden het er nu voor, dat met r rstal" in Lukas, eenvoudig
is bedoeld, dat Jozef en Maria de ruimte langs den kant vol vonden
en in het midden tusschen het vee een plaats moesten zoeken.
Hoewel deze meening (wegens het on-Westersch cachet) als
hooqst-deskundiq qeldt, wil ze er bij mij tot dusver niet in. Ten
eerste omdat als het Iangs den kant te vol is, men in het Oosten
gewillig ruimte maakt, zoodat men dan een breeder zoom tenten
krijgt langs den muur, maar niet kan maken een scheiding tusschen
..herberq" en ..star'. Ten tweede, omdat men heelemaal midden
tusschen het vee, dus .Jn' den .,staI" (als men dat dan zoo noemen
wil ) ongeveer net zoo geschikt kampeeren kan als bij ons midden
op een paardenmarkt. Hoe meer reisbeschrijvingen ik gelezen heb
uit streken met nog echt-ouderwetsch karavanserai-verkeer
(Marokko bv.), hoe minder ik gelooven kan, dat Lukas met "star'
deze ruimte bedoeld heeft.

Waar dit denkbeeld echter nog altijd bij velen als echt-up-to
date geldt, moge ik hier iets aanhalen uit een schildering van
iemand, die ook op het nippertje was om ..geen plaats" te vinden
in de karavanserai: ,Jk vond de groote binnenruimte met een
diameter van ruim 60 meter, al heel dicht bezet: kameelen, paarden,
muildieren en ezels stonden of lagen aan lijnen met ingeslagen
pinnen, terwijl in de klein ere tenten rondom een bont door-elkander
van menschen en bagage de enge ruimte vulde...... Hoewel ik
met mijn beide tenten en zeven dieren niet weinig plaats noodig
had, was ieder beleefd en bereid wat op te schuiven. Mijn lieden
beg onnen de tenten op te slaan op een plek, die nog niet al te dik
onder de laag kameel- en muildiermest zat "

.,Wanneer alles dan zoo vol is, komt nog in den reeds vallenden
nacht een nieuwe kameelen-karavaan binnen en vult de ruimte

50 van den .,staI" middenin op tot het meer dan propvol is."



„In de smalle, reeds door de wakers van de nachtwacht bezette
ingangspoort, dringen zich met hun wiegelenden gang, de lange
zwanenhalzen met -den stap op en neer bewegend, kameelen
binnen...... Vorm en kleur is bijna niet meer te onderscheiden. De
spookachtig grauwe, fabelachtige wezens schuiven hun monster-
achtige lichamen stuk voor stuk naar binnen, geluidloos de klomp-
voeten neerzettend in den weeken, dik met mest en afval beladen
grond. Alleen de stemmen van de drijvers waren te hooren, verder
ging alles met spookachtige rust, Tien, twintig, dertig kameelen,
en nog hield het niet op.”

De kameelen dringen zich dan net zoo lang tusschen de men-
schen, dieren en dingen door, tot ze een klein plekje vinden, waar
ze meenen zich wel in de knieën te kunnen laten zakken, om uit
te rusten van den langen tocht en op hun voer te wachten. Waar
zoo'n vermoeide kameel eenmaal 's avonds neerzinkt, zoo zegt
de aanschouwelijke verteller verder, daar sleep je hem met geen
tien paarden vandaan. Tot zoover het verhaal.

Wil men nu werkelijk gelooven, dat te midden van al zulk
gedierte zich Jozef met Maria gewaagd heeft in den geboortenacht?
Waar ieder oogenblik een kameel zich kan laten neerzakken, half
tegen, half op zijn dierlijke of menschelijke buren, hem om het
even?

Neen, het is natuurlijk anders gegaan. In zoo'n karavanserai
was geen vaste scheiding tusschen ruimte voor menschen en „stal"
als men het dan zoo wil noemen. De menschen zoeken den muur-
kant en verbarricadeeren zich achter hun bagage tegen de beesten.
Komen er nog nieuwe gasten bij, dan zijn ze net zoo lang „inschik
kelijk" als het nog maar even ,,gaat." Maar ten slotte, niet waar?
vol is vol. De opeengepakte dieren in het midden en de tegen elkaar
geschoven tentjes en pakkage langs den steeds breeder geworden
rand nemen de heele pleinruimte in beslag en de wacht bij de poort
krijgt opdracht om verder bezoek af te wijzen met „alles bezet,
tot het laatste plekje toe."

2. Sedert overoude tijden werden te Bethlehem door schapen~
herders grotten als stalling gebruikt. Thans waren de kudden met 51



het vee buiten ( Luk. 2 : 8) .  Dit wijst er op, dat we eer in den
zomer dan in den wintertijd zijn.

De winter is in Palestina wel milder dan bij ons, zoodat bv, het
winterkoren doorgroeit en sneeuw zeldzaam is en nooit lang blijft
liggen, maar de tweede helft van onze Decembermaand bv. is
een nat-koude gure tijd met plasregens, ongeschikt om buiten te
kampeeren en de bezwaarlijke tijd om te reizen voor den Ooster-
ling, die zulk weer niet gewend is en die er ook niet op gekleed is
( men vergelijke vooral Ezra 10 : 13 „het is een tijd van plasregen,
dat men hier buiten niet staan kan" en vs. 9 „sidderende wegens
de (koude) plasregens") . Zelfs het voorjaar met Paschen kon nog
gure nachten hebben. (Ev. v. joh. 18 : 18: „hebbende een kolen-
vuur gemaakt, omdat het koud was en warmden zich," de krijgs-
knechten nl. — toch wel geharde menschen! — in den nacht voor
„Goeden" Vrijdag.) Wel zijn er 's winters in het Oosten dikwijls
groener en malscher weiden dan in de schroeiende zomermaanden
als alles even hooiïg en stoppelig lijkt, maar niets belet den herders
om daar dan 's daags te vertoeven, als een veelvuldig winter-
zonnetje goed doet. Daarentegen ligt het meer voor de hand, dat
juist op schroeiend heete zomerdagen men er de voorkeur aan
geeft om in den stillen, zachten maannacht buiten te vertoeven met
de kudde, liever dan in den bijna onduldbaren gloed van den fellen
zomerzonnedag.

Zoo waren dan de stallen van de schapen in de rotsen leeg en
hier hebben (met meer waarschijnlijkheid dan tusschen de
kameelenpooten van de karavanserai) jozef en Maria een toe-
vlucht gevonden. Die immers zoo goed te Bethlehem bekend waren,
dat zij deze plek stellig geweten hebben en óók wel, dat in dezen
tijd de stallen 's nachts meest leeg waren.

Is deze opvatting juist, dan harmonieert daarmee treffend, dat
de eenigsten, die kennis hebben gehad van de nederige geboorte
van den Christus, zijn geweest . ~ neen niet de koning Herodes
noch de hoogepriester, zijn creatuur van den dag en bij zijn gratie
den tempeldienst doende; noch de hooggeziene Schriftgeleerden en
Farizeeën, maar...... de eenvoudige gastheeren, die hun grot en

52 hun kribbe afstonden; het weinige, waarover ze zelf beschikten.



„Bij Jezus' geboorte wordt aan de herders medegedeeld, dat ze
het kind in (de) kribbe zullen vinden en ze vinden het dadelijk.
Het weggelaten lidwoord doet vermoeden, dat ze aan Jozef en
Maria in hun eigen stal gastvrijheid verleend hadden.” 1 ) „In
kribbe" is te vergelijken bij ons „op tafel", „in huis".

3. Maar daarom zou die ,,stal" nog niet noodzakelijk een grot~
stal hebben behoeven te zijn. Zoo blijft er dan ook plaats voor de
meening van diegenen, die liever denken aan een eenvoudig
boerenhuisje. In zoo'n fellawoning leven menschen en dieren in één
(kleine) ruimte; het terrein voor de menschen ligt meestal wat
hooger van vloer. In den regel slaapt hier de heele familie met losser
gemaakten gordel en den tulband op het hoofd, dicht bijeen op
dezen wat verhoogden vloer. Jozef en Maria zouden dan uit gebrek
aan ruimte zich hebben moeten behelpen met het lagere gedeelte,
waar bij koud weer het vee stond. Maar dan zitten we met dat „in
kribbe". Waarschijnlijk lijkt, dunkt me, toch geval 2. In geen
geval mag men zich echter ten gunste van geval 3 beroepen op
Matth. 2 : 11, waar de Wijzen uit het Oosten Jozef en Maria aan-
treffen in een „huis". „Het woord „huis" duidt misschien aan, dat
Maria en Jozef, na de geboorte, in een eigenlijke woning werden
opgenomen. Mogelijk is evengoed, dat „huis" hier „woning" in het
algemeen uitdrukt; een Palestijn zal ook heden nog, onder omstan-
digheden, een hol of grot als „woning" kenmerken. Ja, wanneer hij
voor de keus staat, of hij alleen voor zich in een grot zal wonen, of
met een andere familie het enge huis deelen, zoo zal hij, zonder
uitzondering, aan het rotshol de voorkeur geven; de woningen der
eenvoudige lieden hebben maar één vertrek." (Willam, 7e dr.,
blz. 42) . Dit argument (van Willam, die Palestina zoo goed kent)
is een sterk argument vóór de grotwoning en tegen het „huis".
Vooral als men bedenkt, dat onderzoek aan het licht heeft gebracht,
dat bijv. het oudste deel van Nazareth voornamelijk heeft bestaan
uit grotwoningen, waarbij men aan de holen een voorbouw aan de
straat had aangebracht.

1) Laatst geciteerde zin van prof. Van Veldhuizen in Bijb. Wdbk. N. T.,
artikel kribbe. Zie ook zijn boek Lukas, blz. 172.	 53
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Ten sIotte de kribbe. Hoe paradox het moge klinken, een Ooster
sche kribbe lijkt meer op een wieg van ons dan een Oostersche
wieg. De laatste heeft veel van een hangmat van doeken: zonder
te voren in den muur gemetselde haken kan men deze hangwieg
niet aanbrengen; het kind ligt er met een breeden gordel in vast
gebonden en men kan het er -- als men wil -- in schommelen. Ben
Oostersche kribbe daarentegen heeft veel van een kaplooze wieg
van mandenwerk van ons. die evenwel op vier pooten van dikke
stokken vast op den grond staat. Het kind heeft in dit badkuip
achtige model meer ruimte dan het zou hebben tusschen de planken
wanden van een stijve rechthoekige krib van ons. De oorzaak van
het andere model in Palestina is de houtarmoede van het land, die
timmerhout en planken duur maakte, vooral in de oudheid, toen
het vervoer kostbaar was.t )

§ 2. De H Wijzen H en de kindetmootd van Bethlehem.

Waar is de geboren koning der [oden, want wij
hebben gezien Zijne ster in het Oosten en zijn qeko
men om hem te aanbidden? (Matth. 2: 2).

De HWijzen" uit het Oosten ...
Waarom vertaalt de Statenvertaling hier zoo veeI statiger, wat

ze elders aangeeft met het verachtelijke "toovenaar"1 Er is volop
reden toe, hier maqier niet te nemen in den zin, dien het in meer
breede beteekenis had gekregen door al wat zich met ophef voor
een "magier" uitgaf: n.l. dien van "valsch profeet" .

In de geschiedenis van de "Wijzen" hebben wij blijkbaar te doen
met echte maqiers. En dat wijst ons waarschijnlijk heelemaal naar
het verre Perzle en minstens naar Mesopotamie. Zij gingen den
zelfden weq-des-qeloofs als Abraham. Om eenig begrip te kunnen
krijgen, hoe een en hetzelfde woord zoowel kon voorkomen in de
beteekenis van "Wijze" als van "fantastisch bedrieqer", kunnen

1) Anderen denken evenwel aan een trogvormige kribbe van leem tegen den
stalwand, zooals ook veel voorkomt.



we het beste een analoog geval ontleenen aan de donkere Middel-
eeuwen, toen de scheikunde nog in de kinderschoenen stond en de
alchimisten, de voorloopers van onze scheikundige ingenieurs,
pogingen aanwendden om door scheikundige proeven edele metalen
te vervaardigen: dikwijls „zwarte kunst ", waarbij het er o.a. op aan-
kwam om door bepaalde formules het vuur onder de retorten te
„bezweren", dat het op de juiste manier de elementen aan elkander
mocht binden! Wat wist men in die dagen nog van „natuurwetten"
af op het onontgonnen terrein der chemie, waarop deze origineele
lieden met primitieve middelen hun pioniersarbeid verrichtten?

Welnu, op een dergelijken trap stond in het Babylonisch-Perzische
Oosten in de dagen van Nebukadnezar en de Perzische koningen
nog velerlei natuurwetenschap, waarmee zich vooral een groep
Perzische priesters uit Medischen stam bezig hield, de eigenlijke,
de „echte" Magiërs ( eigenlijk moeten wij taalkundig zeggen:
„Magen"; maar dat doet niemand) . De natuur-wetenschap waar'-
mee zij zich vooral bezig hielden, was de sterrenkunde. Oorspron-
kelijk schijnen de Perzen hierin geen aanwijzingen gevonden te
hebben voor het lot der menschen.

In elk geval werd dit anders na de verovering van Babylonië en
moeten we hier aan Chaldeeschen invloed denken. De Perzen ge-
loofden aan den Eenen Lichtgod, de Babyloniërs verpersonifieerden
de sterren tot godengestalten en lazen uit den stand der sterren de
toekomst. Daarbij kwam nog de noodlotsgedachte van 't Hellenisme:
zooals aan den hemel de sterren zich bewogen in sinds onheuglijke
tijden voorbestemde banen, zoo wikkelde zich ook de levensloop
van den mensch automatisch af (om zoo te zeggen) en men zocht
verband tusschen de banen boven en den levensloop hier beneden.

Aan Nebukadnezars hof waren hiermee belast de Chaldeeën, een
heel afzonderlijke kaste van ,,Wijzen" (bekend genoeg uit het boek
Daniël) . En daar het nu toch als „astrologen" toekomstvoorzeggers
moesten zijn, zoo werden ze tevens gehouden voor de personen, die
mede de gave dienden te hebben om uit droomen de verborgenheden
te ontraadselen. Juist de verovering van Babylonië maakte de
Magiërs aan het Perzische hof in al deze dingen tot de opvolgers 55



van de Chaldeeën in het paleis van Nebukadnezar. Maar juist dit
Chaldeesche cachet bracht tevens den naam „Magiër" in een even
ongunstigen roep als de naam ,,Chaldeeër" bij de Grieken had. Zoo
werd dan bij alle Grieksche en Latijnsche schrijvers uit het Heller
nistisch tijdvak de naam „magiër" identiek met „toovenaar", en wel
in den ongunstigen zin van „oplichter", die zei meer te kunnen dan
hij werkelijk vermocht.

Oorspronkelijk had „Magiër" echter een anderen zin. „Het woord
omvat alle natuurwetenschappen in hun embryonalen toestand." 1 )

Wanneer in de Middeleeuwen iemand scheikundige proeven nam,
dan zag men in hem direct een goudmaker. Wanneer in de Oud-
heid in het Oosten iemand het weer bestudeerde, dan verdacht men
hem ernstig van pogingen om ( door bezweringsformulieren b.v.)
te trachten het weer te beheerschen, b.v. regen te geven op tijd.
( Waar deed hij het immers anders voor?) Wanneer „Wijzen" de
sterren beschouwden, waarin het lot der menschen te lezen stond,
wat lag dan bij de domme massa van het volk nader dan de grove
inconsequentie, dat het er hun om te doen was, dóór de sterren
het lot der menschen te beheerschen en in hun handen te krijgen?

En zoo wordt dan in Handelingen 8 : 9 gesproken van „tooverij"
bij dien boozen Simon van Samaria, die tijdens de prediking van
Filippus het volk in de war bracht met zijn „magische kunsten"
(dit is de uitdrukking, die door „tooverij" is vertaald) . En van
Bar-Jezus te Pafos op het eiland Cyprus, die Paulus bij diens pre~
diking voor den Romeinschen stadhouder zoo tegenstond, staat
in Hand. 13 : 6 vermeld, dat hij een „magiër" was, maar hier is het
woord niet met „Wijze" vertaald, doch met „toovenaar". Reeds in
het „Boek der Wijsheid", waarover wij vroeger een en ander mede-
deelden, werd het Joodsche volk gewaarschuwd voor zulke magiërs
met hun „guichelarij en der tooverkunst" (zoo Statenvertaling. B. d.
W. 17 : 7) , maar tevens wordt daar op hun onmacht gewezen.

Van de „Wijzen uit het Oosten '', deze ,,echte" Magiërs, weten

56	 1) Prof. Van Veldhuizen, Bijb. Wdbk., N.T.



we al heel weinig af. Maar het zijn te serieuze en te statige ver...
schijningen, om in hen te zien het slag van zwervende avonturiers,
dat aan "magie" en "magische kunsten" deed. Wij zullen bij hen
moeten denken aan (waarschijnlijk Medische ) "Wijzen" uit het
verre Perzie, de "professors in de sterrenkunde" uit het Oosten
dier dagen. Maar dan een heel andere "sterrenkunde" dan
de onze! Meer astrologie dan astronomie!

God spreekt, in Zijn nederbuigende goedheid, tot elk slag van
menschen in hun eigen taal. Tot de "Wijzen van het Oosten" in
dit wonderbaar geval door sterrenstand en dreiqinq van droomen.
Zoo zagen de "Wijzen uit het Oosten" een sterrenverschijnsel, dat
hen -- naar hun astrologische begrippen -- deed denken aan een
"Koning der [oden", die zijn komst aankondigde. Hoe dat precies
verliep? Het ligt m.i. het meest voor de hand, wanneer wij denken
aan het verschijnsel der conjunctie van Jupiter en Saturnus in 6 v.o.j.

Jupiter zou bij de Babyloniers (aan wie de Meden hun astro...
logische voorzeggingskunst ontleend zouden hebben ) de beteekenis
gehad hebben van Koningsster; Saturnus zou in verband gebracht
zijn met den God van Israel voIgens oud...Joodsche gegevens omtrent
astrologische dingen.

Daarbij zou men in Babylonie de sterrenbeelden zoo verdeeld
hebben, dat wat zich in de "Visschen" afspeelde steeds een bij...
zondere beteekenis had voor Palestina en zie ... de conjunctie had
plaats in dit sterrenbeeldl Er behoefde dus werkelijk niet -- zooaIs
men dat soms op kunstplaten ziet -- een ster voor ze uit te gaan.
Ze wisten immers, dat ze in Palestina moesten wezen.

Daar komen dan deze Oostersche Maqiers te [eruzalem en vragen
naarden "geboren Koning der [oden", dien zij zoeken in de
residentiestad. Let wel, zij komen in den tijd van Heredes' somber...
sten vervolgingswaan, wanneer hij zijn beide zonen van Mariamme
heeft doen dooden (7 v.o.j.). Wij herinneren ons, hoe hi] na den
dood van Mariamme zelf, ruim 20 jaren te voren, hevig verontrust
was, als hij vernam, dat in Idumea door zijn stadhouder nog verre
verwanten, kinderen uit een nevenlinie der Makkabeeen, verborgen 57



werden gehouden en hoe hij protector en kinderen beiden deed om-
brengen.

En nu, nadat hij zijn eigen bloed niet heeft gespaard, maar de
eigen kinderen heeft opgeofferd, om toch zijn troon vaster te
kunnen f undeeren, zie, daar moet hij vernemen, dat de onfeilbare
sterren verkondigd hebben, aan het gansche Oosten, dat onder de
Joden de nieuwe Koning geboren is! Dat vertellen hem deskundige
geleerden, die er een verre reis voor gemaakt hebben!

,,De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd
en geheel Jeruzalem met hem," zegt Mattheus 2 : 3. En geen wonder!
Hier hoop op een nationale, echt Joodsche restauratie, dáár schrik
en verbijstering over nieuwe en erger bedreiging van den troon en
vergeefs gebrachte offers in het eigen gezin.

Dit vers van Mattheus past wel volkomen in de situatie van het
jaar 6!

Herodes beheerscht zich --- zooals een diplomaat dat kan. Eerst
nog meer gegevens zien te verkrijgen, om dan het net met één slag
dicht te halen. Hij roept de Schriftgeleerden van Jeruzalem bijeen.
De vrome, statige mannen vergaderen en lezen gewijde woorden
uit heilige boekrollen. Micha, de profeet uit de dagen van Hizkia,
die het niet verwachtte van den Tempel en de hoofdstad, zooals
zijn koning, heeft het voorzegd: uit het kleine, onaanzienlijke Beth-
lehem zou het Heil der Verlossing komen! 1 )

In Bethlehem gaan de Wijzen dus zoeken. Maar Herodes is
slim en sluw. Hij gaat niet mee. Dan zal men hun, uit wantrouwen
tegen den moordenaar van de eigen halfmakkabeesche zonen, den
jongen prins niet wijzen. Neen, het is beter, dat die vreemde mannen
maar alléén gaan.

Heimelijk spreekt hij echter geveinsd-vriendelijk met hen af, om
hem even te laten weten, waar het precies is ~ de ééne dienst is
den andere waard, nietwaar?

„Opdat ik ook kome om dat Kindeke te aanbidden!"
De Wijzen mogen in hun onderbewustzijn den argwaan gevoeld

1 ) Men zei natuurlijk niet: het staat in Micha 5 : 1, want men had toen nog
geen hoofdstukken (eerst van 1250) en geen genummerde verzen (Hebr. eerst
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hebben tegen den vriendelijken vorst met de loerende oogen, een
onderdrukt gevoel, dat zich als reactie in een droom later kwam
uiten. Wat onder Gods leiding de zaak een gansch andere wending
gaf! Ze gaan, alléén. Vreemder is, dat ook van de Joden niemand
meeging.

Geen der overpriesters en Schriftgeleerden, die zoo precies wisten
te zeggen, wáár zij moesten zoeken, vergezelt hen; de zaak laat
het volk en zijn landslieden koud, concludeert wijlen Prof. van
Leeuwen. 1 ) Dit laatste is een veronderstelling, die door onze on-
bekendheid met alle omstandigheden niet te bewijzen is, al maakt
het heele verhaal wel den indruk, met opzet te contrasteeren het
verschil tusschen die vreemdelingen uit het Oosten, die zoo ijverig
zochten en geen moeite ontzagen, en een zekere laksheid in Schrift-
geleerde kringen!

Maar wanneer wij omstreeks dezen zelfden tijd moeten stellen,
wat wij omtrent Bagoas den kamerheer van Herodes weten, in ver-
band met de ineens omtrent dit tijdstip opflakkerende Messiasver.-
wachting der Joden 2 ) , dan krijgt men toch anderzijds wel sterk
den indruk, dat dit niet toevallige coïncidentie is, maar dat het één
wel degelijk met het ander in correlatief verband staat.

Het zou toch ook kunnen zijn, dat Herodes zoo snel mogelijk de
Wijzen had doorgezonden, alleen, om hen aan allen Joodschen in-
vloed en Joodsche waarschuwing voor hèm, den prinsenverdelger,
ter rechter tijd nog te onttrekken. Want zij waren nu zijn waarde-
volle spionnen, maar ... dan moest hij de nationale Joodsche partij
vóór zijn. Tijdwinst was hier alles.

En, wanneer de Farizeeën en Schriftgeleerden ook maar iets
later in Bethlehem hadden willen zoeken, dan wisten zij in jeru-
zalem wel het doellooze: „Geklaag, geween, en veel gekerm!" Maar
geen jongen prins.

1) Ev. v. Matth. (T. en U., blz. 72) .
2) De Farizeeën hadden dezen man zonder geslacht gepaaid met de belofte, dat

er een nieuwe koning, niet uit Herodes' geslacht, op den troon zou komen, die
wonderen kon verrichten en hem kinderen schenken. Aan het hof dacht men door
onkunde met Joodsche begrippen aan Feroras' zijlinie (zie het vorig boek) .

Zie Jesaja 56 : 3 slot.	 59



Want Herodes had in Bethlehem alle kinderen onder de twee
jaren laten uitmoorden, toen 's anderen daags de Wijzen vertrokken
bleken zonder hem te hebben aangedaan op den terugweg. Welk
een verraad! Van Herodes, die zelfs den ouden en onschadelijken
Hyrcanus destijds deed ombrengen (uit overdreven voorzichtigheid.
zooals de beroemde Mommsen heeft gezegd) , mag zeker verwacht
worden, dat hij die twee jaren zéér ruim gemeten heeft in verband
met den tijd van de verschenen ster. Omtrent het tijdstip van de
eerste sterrenfiguratie zegt dit „twee jaren" dan ook even weinig
als omtrent den leeftijd van het Kindeke, dat nog wel héél jong
kan zijn geweest, enkele maanden slechts misschien!

Men is er wel over gevallen, dat nergens in de historie van
Herodes van dit feit sprake is. Ten onrechte. Flavius Josephus
heeft de stof voor de laatste levensjaren van Herodes ( nergens
is hij zóó uitvoerig en zóó goed onderricht!) blijkbaar ontleend
aan het groote werk van Nicolaus van Damascus, een hof historio-^
graaf van Herodes en diens vertrouwd vriend. En deze is omstreeks
dezen tijd geheel en al vervuld van de intrigues in het paleis zelf
en de vele slachtoffers in hofkringen, onder wie er zelfs waren,
die tot nu toe als de beste vrienden van Herodes bekend stonden.

De geringste verdenking zond de hoogstgeplaatsten op de pijn-
bank of naar den beul, of ( als ze er heel goed afkwamen) in verre
ballingschap. Loodzwaar lag de donkere druk op jeruzalems aris~
tocratie. Deze sfeer van somber leed, van bloed en tranen, van
ellendige onzekerheid en meedoogenlooze wreedheid wordt ons
wel zeer levendig geteekend.

Maar bij die halfofficieele geschiedschrijverij tweedehands, door
den Jood aan den Damascener ontleend, is het eenig diepgaand
verschil, dat Josephus beschrijft met haat; inplaats van (zooals
bij Nicolaus) waardeering. Wij blijven verre van het volk. Dat
treedt nu en dan even massaal op als figuranten-in-koor-opgesteld
voor den achtergrond van de scène. Maar die voor het volle voet-
licht komen als afzonderlijke personen zijn in dit verhaal van
Josephus allen hofmenschen.

Een bloedscène als de kindermoord te Bethlehem kan in dien
60 vreeselijken, tyrannieken tijd van schrikbewind voor Jeruzalem en



naaste omgeving ook ternauwernood zijn opgevallen. Ze ging ver-
loren tusschen zooveel andere gruwelen-van.-den-dag.

Drie geschenken hadden de „Wijzen van het Oosten" achter.-
gelaten bij den „geboren Koning." Goud, wierook en mirre. Het
kan ternauwernood „toeval" zijn, deze drie. Want het waren immers
,,Wijzen' , die, echt~Oostersch, wisten te spreken door symbolen.

Goud ziet op Koningschap. Het is het metaal voor kroon en
schepter; alleen de Opper-Koning mocht gouden munt slaan; een
vazalvorst ( als Herodes) hoogstens zilveren; meestal slechts koper.

Wierook is het reukwerk der aanbidding. „Mijn gebed stijgt
opwaarts als het avondoffer" zegt de psalmist 1 ) , ziende op de
rookkolom, die ten hemel opsteeg van het gouden wierookaltaar
in het heilige, 's morgens bij het morgengebed en 's avonds vóór
den nacht. Wierook wijst op het goddelijke van het geboren Kind.

Mirre was de specerij voor een koninklijke begrafenis.  2 ) Het
wijst op het menschelijke, op het sterfelijke van den jongen Koning , -
god -mensch; den „Zoon des Menschen". En dan reizen de Wijzen
terug, gewaarschuwd voor Herodes door hun droom.

Maar ook jozef, de pleegvader, heeft een droom  — Matth. 2
is wel het hoofdstuk der droomen! Hij wordt daarin gewaarschuwd
om buitenslands voor Herodes te vluchten en wel — onverwijld;
direct!

Egypte, het land met de raadselachtige sfinx en de zwijgende
pyramiden van voor tientallen eeuwen her r-- ziet een schamel
paar menschen, man, vrouw, klein kindeke, een toevlucht zoeken
in zijn land van regenlooze zonnigheid. Zoo'n schijnbaar heel
gewoon kindeke, zonder aureool of glans van gouden licht om
het hoofdeke. Zulke alledaagsche menschen uit een verdrukt volk.

Hier, waar ze veel volksgenooten vonden, bij wie ze zich konden
aansluiten, hadden ze het veege leven gered. Maar het zorgelijk

1) Psalm 141: 2.
2) Joh. 19:39.	 61



en kommervol bestaan deed hen de kans tot terugkeer wagen,
noodra het allerergste gevaar voorbij was.

Straks, wanneer Herodes gestorven is, een vreeselijken en folte-
renden dood, haasten ze zich om terug te keeren. Maar ze hoeden
zich voor Bethlehem, zoo dicht bij zijn boozen zoon Archelaus,
die naar zijn wreeden en willekeurigen vader aardt. Ook kan in
Bethlehem nog oude jaloerschheid, wraakzucht en burenverraad
'loeren, wie weet?

Ze keeren terug naar het vroeger reeds bewoonde Nazareth,
waar niemand van deze dingen weet en waar dit Kindeke in
'S vaders werkplaats straks heel eenvoudig „de timmerman" zal
heeten (Mark. 6 : 3) .

Zoo noemen de vijanden dan den Geboorne van Bethlehem uit
misverstand verachtelijk „den Nazarener''. 1 ) Want uit Nazareth
was geen Messiasverwachting.

Mattheüs' Evangelie haalt hierbij den tekst aan uit Hosea
(11 : 1) : „Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen." Dit wordt
daar evenwel niet gezegd van den Messias, doch van Israël. 2 ) Dat
die profetie hier wordt vermeld, komt, omdat de Evangelist er
op wil wijzen, hoe de Christus denzelfden lijdensweg ging (van
zijn jeugd af al) als Zijn volk eens was gegaan: Den dorren weg
door de woestijn des levens naar een beter ( hemels) vaderland,
het Land der Belofte. En die Christus na willen wandelen, hebben
eveneens dien weg te betreden. Een weg vol ontbering, angsten
en zorgen door de woestijn en dan door de doodsrivier naar
het Beloofde Land in de rust van God.

1) Wanneer het slot van Matth. 2 zegt, dat de profeten dit reeds hadden voor-
speld, moet dit zoo begrepen worden: de verachting van den Messias was door
hen voorzegd, maar niet precies die naam Nazarener.

2) Merkwaardig is, dat Matth. den tekst aanhaalt uit het Hebreeuwsche 0. T.
en niet (zooals het N.T. als regel doet) uit het Grieksche 0. T., de Septuaginta.
Want dan had hij dezen tekst heelemaal niet kunnen gebruiken. Dáár staat n.l.
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HOOFDSTUK IV

DE JEUGD TE NAZARETH

§ 1. De tetuqkomst uit Egypte te Nazareth.

Vijfhonderd meter hoven den zeespieqel ligt aan een vlakte aan
den Westrand tegen den steilen heuvelrand het plaatsje Nazareth.
Ver hoven de vlakte uit, (150 meter) verrijzen deze heuvels.

Hoewel de groote verkeersweqen toentertijd Nazareth ter zijde
lieten liggen, zat men er heel dicht bij het centrum van Galilea,
de oude hoofdstad Sepphoris, die later door het nieuwgebouwde
Tiberias, de residentie van Herodes Antipas, verdrongen werd.
Bij den dood van Herodes den Groote was er in dit Sepphoris
een geduchte Joodsche opstand uitgebarsten. Varus (ook uit onze
eigen historie bekend in iets later jaren ,..- het Teutoburger woud! ),
de proconsul van Syrie, had dezen opstand zeer bloedig onder
drukt. De stad Sepphoris was daarbij tot een ruinenhoop ge~

worden. De Joodsche inwoners waren in slavernij verkocht voor
zoover ze de ramp hadden overleefd. Herodes Antipas liet daarop
Sepphoris schitterend herbouwen, maar ,..- bevolkte het met oteemde,
heidensche inwoners. Galilea werd steeds meer "Galilea der Heide
nen" = "het Volkerendistrict" (Jes. 8 : 33; Matth. 4 : 15), een
bont mengelmoes.

Te midden van vele vreemdelingen vormde Nazareth een [ood
sche oase.

Het was onder zulke omstandigheden, dat [ozef met Maria
en het kindeke Jezus uit het verre Egypte terugkwam in een van
ouds welbekende plaats, maar met een totaal veranderde omgeving
,..- de rookende ruines van Sepphoris lagen maar een goed uur
gaans van Nazareth af. Daar kwam nu een nieuwe stad in aan
bouw. Timmerlieden uit de huurt zullen er volop werk hehhen
kunnen vinden. Ook Jozef, de timmerman van Nazareth? 63



§ 2. De twaalfjarigejarige Jezus te Jeruzalem.

De Galileeërs hadden te jeruzalem een slechten naam. Wegens
een positieve eigenschap: neiging tot oproer en gewelddadigheid
( Luk. 13 : 1) . En wegens een negatieve: dat ze het met de Wet
van Mozes en al den aankleve van dien niet zoo peuterig namen
als de Judeeërs; te Jeruzalem beschouwden de strenge Farizeeën ze
derhalve als van slechte kwaliteit in het godsdienstige (Joh. 7 : 52) .

Te midden van deze Galileeërs moet het gezin van Jozef, Judeeërs
van afkomst, wel als strengrjoodsch hebben afgestoken. Jakobus
„de Broeder des Heeren" is zelfs, aanvankelijk een ongeloovige
spotter (joh. 7 : 1) . Wanneer hij door Christus' verschijning aan
hem na de opstanding in jezus als den Messias gelooft (1 Kor.
15 : 7) nog een ultra~orthodox en zéér streng jood gebleven, toen
zelfs nog! ^-- •Hij gold dan ook als het hoofd van de f elstrjoodsche
richting in het jonge Christendom, waarbij (zooals altijd) zijn
volgelingen nog weer verder gingen dan hij ( Gal. 2 : 1 1) .

Deze streng-Joodsche geest van het gezin van Jozef den timmer
-man blijkt ook hieruit, dat deze familie ondanks de moeilijkheden

van de verre reis ( Luk. 2 : 41) nimmer oversloeg den jaarlijkschen
processiegang naar Jeruzalem. Zoo waren lang niet altijd de
Galileeërs (joh. 4 : 45 als een bijzonderheid, dat er zoo druk Galir
leeërs waren opgekomen) . Maar Maria en Jozef waren uit het nabij-
gelegen Bethlehem dat van oudsher zoo gewoon.

Men behoefde niet het heele Paaschfeest te blijven; als men maar
niet vóór den tweeden dag vertrok, was het al in orde. En dat deed
de meerderheid. Er waren soms 100.000 pelgrims in Jeruzalem met
Paschen; dat gaf velerlei moeiten met logeeren en kampeeren. Daar
Jozef en Maria met de groote karavaan dorpsgenooten en bekenden
terugtrokken ( dat was veiliger! Luk. 10 : 30), zullen zij ook dat
vertrek op den tweeden dag hebben gesteld; zoo mogen wij gerust
aannemen.

Jezus, nu 12 jaren oud, is als „zoon der wet" (volgens Oostersche
opvatting aan de grens der meer zelfstandige jongelingschap ge-
naderd ) voor het eerst mede geweest en vindt het vanzelfsprekend
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een misverstand. In het Oosten is de jeugd reeds vrij vroeg zelf-
standig en Jozef en Maria, wanneer zij bij het vertrek der karavaan
Jezus missen, denken, dat Hij met andere bekenden al op het pad
is, hun vooruit! Den heelen marschdag doen zij navraag naar hem.
Eerst wanneer zij Hem op de plaats van het eerste nachtkwartier
nog niet hebben gevonden, besluiten zij, om terug te keeren. Ook op
den terugweg (volgenden dag, dagmarsch terug!) doen zij navraag
naar Hem in steeds toenemender angst. 's Avonds van den tweeden
dag zijn zij te Jeruzalem terug.

Den derden dag gaan zij al vroeg 1 ) naar den Tempel om dáár,
waar zooveel volk passeert, het onderzoek naar den verloorne voort
te zetten. Indien Hij nog te Jeruzalem is ( „indien"!!) zullen zij Hem
daar allicht het eerst ontmoeten kunnen.

Welk een tafereel! Jezus zit temidden der leeraren. Dat wil zeg-
gen, dat hij aan het onderricht deelneemt. Dat onderricht mocht
men met recht „catechisatie" noemen, want het had plaats in den
vorm van over ,- en weergaande vragen ( maar niet uit een boekje en
niet werktuiglijk uit het hoofd geleerd). Ook de leerling mocht
vragen doen ( met verlof van den leeraar) . Jezus geeft ook antwoor-
den. En daarover zijn deze „kenners" van de Joodsche godsdienst-
leer ,,ontdaan" en „on:tzet". En zelfs de omstanders! 2)

Reeds hier blijkt er welk een diepe kloof er gaapt tusschen het
„inzicht" ( Luk. 2 : 47, St.vert. „verstand") van Jezus en de school—
sche systemen der Schriftgeleerden. Indien Hij de vaste dogmatisch~
zuivere antwoorden had gegeven, die zij verwacht hadden te zullen
hooren, dan waren zij niet „ontzet" geweest. Neen, deze ;,kenners"
ruiken hier al gepeperde ketterij, die hen bovenmate prikkelt en
ergert.

„Hier botsen twee werelden op elkander, twee tegenstrijdige
werelden: de farizeesche theologie en de in Jezus wonende en door
Hem aan het woord komende ( door God gegevene, door God ge-
werkte) wijsheid. Het was evenwel niet geraden om de groote

1) Want er is leeronderricht in den Tempel. Dat was naar het schijnt alleen
des voormiddags. (Bornhâuser, Kindheitsgesch. blz. 128) .

2) Het „verwonderd zijn" beteekent hier Luk. 2 : 47, evenmin instemming als
des voormiddags. (Bornhäuser, Kindheitsgesch. blz. 128) .	 65
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autoriteiten te jeruzalem tegen te spreken. Den weerbarstigen
schriftgeleerde kon de vloek treffen. Toen de debatteerende tegen-
standers van Stefanus diens geest en wijsheid niet konden weer-
staan, trof hem de marteldood" (Bornhá*user, blz. 130) .

Te midden van deze scène treffen Hem nu Jozef en Maria aan.
Ze schrikken. Ze zijn er geheel door verbijsterd en zeggen, niet
zonder verbaasd verwijt: „Kind!" Ze weten niet, hoe snel ze Hem
daar uit dat milieu zullen wegleiden. „Achter deze vertelling staat
in de verte Golgotha" (Bornha**user).

Bij deze gelegenheid is ons het eerste woord van Jezus over--
geleverd, dat ook het laatste nog kon zijn: „Wist gij dan niet, dat
Ik moest zijn in het Huis Mijns Vaders ?" Reeds hier dat exclusieve
„Mijn", niet „Onze". In het Jodendom van dezen tijd is het opzich^
zelf niet iets ongehoords, dat een vrome God noemt als zijn Vader;
maar dit telkens herhaalde „Mijn" bij Jezus maakt het wèl tot iets
heel bijzonders en maakt dit woord tot een eerste (hoewel nog maar
bedekt doorschemerend) Messiaansch getuigenis. De vanzelf-
sprekendheid, waarmee jezus, aan de grens der zelfstandigheid
gekomen, Zijn doen rechtvaardigt tegenover Zijn ouders, trekt een
scheidslijn tusschen Zijn roeping en de (vermeende) aanspraken op
Hem door Zijn familie.

Niettemin blijft Hij hun onderdanig gelijk een vroom zoon past
(Luk. 2 : 51).

Groote figuren zijn altijd eenzame menschen geweest. Niemand
is ooit zoo eenzaam en verlaten geweest op aarde als Jezus, de
Grootste onder de zonen der menschen, ja, meer dan een mensch.
Eenzaam reeds als twaalfjarige. Eenzaam in Gethsémané. Eenzaam
in den hof van Jozef van Arimathea.

Lukas 2 : 52 besluit dan: „En Jezus nam toe in wijsheid en in
grootte en in genade bij God en de menschen."

Het eerste ziet op een harmonische ontwikkeling. Het tweede
wordt meestal passief opgevat als: deelend in der menschengunst
(de scène in den Tempel heeft toch zooeven wel anders geleerd!) ;
Bornháuser vat het laatste gedeelte daarentegen actief op en geeft

66 het zoo weer: „Jezus nam toe in liefde tot God en menschen." Zoo



heeft eenmaal de Heiland later de gansche Wet samengevat. Luk.
2 : 52 zegt dan, dat aan dit ideaal reeds des Heeren jeugd heeft
beantwoord.

§ 3. Als jongeling te Nazareth.

Jezus heet in de evangeliën niet alleen de zoon van den timmer-
man, maar Hij wordt ook Zelf te Nazareth genoemd: Jezus de tim-
merman (Mk. 6 : 3). Jezus heeft dus Zelf meegewerkt in de timmer-
manswerkplaats; d.w.z. meestal werd gearbeid in de open lucht.

Nazareth was bekend wegens zijn solide timmerwerk; o.a. maakte
men er veel houten ploegen; ijzer zat er aan zoo'n antieken ploeg
bijna niet - ~ alleen een ijzeren punt, die meer een richel in den grond
openscheurde dan den bodem omploegde. ( Waar in Palestina de
humuslaag dikwijls maar heel dun is, zouden onze dieperomwerken-
de zware ploegen den onvruchtbaren ondergrond boven brengen en
meer kwaad dan goed doen.) Keek zoo'n boer achter een houten
ploeg om en botste deze daarbij op één van de vele steenen in den
grond ( men moest daar zorgvuldig omheen ploegen!) dan lag maar
al te vaak de heele houten ploeg ( krak!) uit elkaar en moest naar
den timmerman in reparatie. Daaraan, aan die timmermanservaring
van Nazareth, ontleent Jezus straks een beeld: „Niemand, die de
hand aan den ploeg slaat en achterom ziet, is geschikt voor het
Koninkrijk Gods." ( Luk. 9 : 62) .

Jezus had te Nazareth broeders en zusters, die men daar „heel
goed kende" (Mk. 6 : 3).

Van sommige zijden (o.a. naar R.K. opvatting) wil men daarvan
niet weten. Zeker is het onjuist om er „neven" van te maken. Maar
niet onmogelijk is, dat het stiefbroeders zijn geweest; men moet dan
veronderstellen, dat Jozef, veel ouder dan Maria, weduwnaar was,
toen hij haar trouwde en dat dit kinderen waren uit zijn eerste
huwelijk 1 ) . Hoe dit zij, de namen der vier zonen van Jozef waren
(Match. 13 : 55) :

1) Hiertegen wordt wel aangevoerd, zonder dat dit m.i. evenwel beslissend
behoeft te zijn, de uitdrukking „eerstgeboren" in Matth. 1 : 25; dit spreekt wel eer
vóór volgende zonen dan er tegen. 67



Dakobus, die later als „de Broeder des Heeren" zulk een groote
rol in de eerste Christenheid zou vervullen; indien men iemand den
eersten paus zou kunnen noemen, dan hem en niet Petrus (verg.
Gal. 2 : 11 met Hand. 21:23).

Jozef (of Joses), naar Jozef den timmerman, den vader, genoemd,
Simeon en Judas (naar wien de brief van Judas in het N.T.  heet).
De namen van de zusters worden niet genoemd (Mk. 6 : 3).

Deze broeders waren volslagen ongeloovig in Jezus' roeping (Joh.
7 : 3-5), ja wilden Hem beletten om tot het volk te gaan prediken
(Mark. 3 : 21).
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C. HEKODES' ERFGENAMEN

HOOFDSTUK V

DE OPVOLGERS VAN HERODES

§ 1. Interregnum.

a. Na Herodes' dood.

„Toen Herodes nu gestorven was"......
(Matth. 2:19.)

Bloedig waren de laatste jaren geweest van de regeering van den
door vervolgingsangst gefolterden Herodes. Toen jozef en Maria
op de vlucht naar Egypte Bethlehem achter zich hadden gelaten,
ging achter hen op het hartverscheurend gekerm der van kinderen
beroofde moeders. Een zoo felle hartekreet, dat de beschrijver van
dit wreed tooneel het in staat acht de schimmen van het voorgen
slacht uit de graven wakker te schreeuwen.

En weckt een stad- en landgeschrey
In Bethlehem en op den acker
En maeckt den geest van Rachel wacker,
Die waeren gaet door beemt en wey 1),

Het was slechts één incident in een tijd van voortdurend schrik-
bewind. Toch had niemand ooit een ernstigen opstand ten uitvoer
kunnen brengen.

Nu lagen die machtige handen stil en bewogen niet meer. De

1) Rei van Vondel; Matth. 2 : 18.	 69



sombere, wreede geest, die eens achter die loerende oogen huisde,
was ontvloden...... ja, waarheen? En de machtelooze vuisten kon-
den niets meer vasthouden van al dat uitgestrekt gebied, waarvoor
hij bij zijn leven ziel en zaligheid willig had willen geven; bereid
zelfs tot het offer van vrouw en kinderen aan den Moloch der
politiek.

Zijn beruchte, bloedbevlekte, satanische zuster Salome en haar
( derde) man Alexas waren de eersten, die de teugels van het be-
wind grepen, noodra die aan de willooze vingers van den doode
waren ontglipt. Hun dringendste werk was, de onder angst des
doods in de renbaan te Jericho nog altijd opgesloten notabelen~
vergadering der Joden, in vrijheid te stellen en naar huis te zenden.
In de hoop, dat deze daad het land kalmeeren zou.

Goud en edelgesteenten flonkerden aan het praalbed, waarop het
leege omhulsel van wat eens Herodes was, gebed lag. In purper en
fijn lijnwaad en met de koningskroon op het doode hoofd met de
ingezonken oogleden. Zeven dagen duurde de rouw. Toen hem
uitgeleide werd gedaan naar de sterkte Herodion ten N. van
Jericho, waar hij naar zijn eigen wensch begraven zou worden,
ging een groot gevolg mee. Huurbenden in volle wapenrusting als
ging het ten oorlog: Thraciërs, uit den Balkan; Galaten (d.i.
Kelten), uit de binnenlanden van Klein-Azië; Germanen uit de
verre Duitsche wouden of grazige riviervlakten afkomstig. Zoo
gingen dan de zwaarden, die het bloed der Bethlehemsche kinderen
vergoten hadden, en zooveel ander! in den optocht mee — een stille
aanklacht in die laatste ure, waarin de wereld nog aandacht
schenkt aan wat ras voorbij is.

Tevoren had Archelaus hen doen aantreden en hun een brief ('al
of niet echt!) doen voorlezen van den overleden koning, waarin
deze hun dank bracht voor hun beproefde trouw en aanbeval om
aan zijn zoon Archelaus dezelfde gezindheid te toongin. Daarbij
had de kanselier Ptolomaeus het of f iciëele stuk voorgelezen, waarbij
Archelaus tot opvolger was benoemd. Een besluit, dat echter eerst
kracht zou hebben na goedkeuring door den keizer Augustus. Dit
natuurlijk om den Romein niet te ontstemmen.
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Bij den dood van Herodes scheen het yolk elke verandering een
verbetering. Toen Archelaiis zich in Jeruzalem vertoonde, werd
hij met vreugdegejuich ontvangen; hij, de zoon van de Samaritaan
sche Malthakel Van aIle zijden werd hij bestormd door menschen,
die van de gelegenheid wilden profiteeren; deze familie wou een
bIoedverwant verIost zien te krijgen, die aI eindeIooze jaren in
een karige kerker zuchtte: gene koopmanschap kwam een request
indienen om ontheffing van een al te drukkende belasting of
vrijdom van een al te knellende tol.

En de jonge vorst, zoo lang hij de keizerlijke bekrachtiging
nog niet had, was royaal en mild met beloven en men verbeeIdde
zich werkelijk, dat dit alles voortkwam uit een betere inborst dan
die van den vader.

Hoe bitter zou men straks ontgoocheld worden. Maar thans, in
den eersten roes van blijde opluchting over het heengaan van den
ouden Heredes, was de gansche stad vol jubeI. Offers bracht de
jonge vorst in den Tempel en een groat Ieestmaal voor vrienden
en genoodigden bij de joyeuse entree in [eruzalem.

* **
En tach zou de regeering van ArcheIaiis aanvangen met een

geweldig bIoedbad in Jeruzalem aan te richten. Bijna -- het moet
er bijgevoegd -- tegen wil en dank. De politiek der uiterstrechtsche
[oden had zich in de zaken gemengd en alles bedorven.

Bloedverwanten en aanhang van de mannen, die door Herodes
te voren Ievend verbrand waren wegens het afrukken van den
gouden adelaar aan de Tempelpoort, hadden gedemonstreerd bij
de nieuwe regeering. Deze uiterste richting had zich tijdens
Herodes' regeering enkel door vrees stilgehouden en veerde weer
omhooq, nu de druk weg was. Driest eischte men bestraffing van
de "schuIdige" raadgevers van den vorigen koning en buitendien
aanstelling van een anderen hoogepriester.

Men gevoelt het: dit ging demonstratief tegen dezen koning zelf
en tegen de gans<Lhe overheersching van diens Idumeesch geslacht.
Hierin toe te geven ware voor ArcheIaiis zelf het begin van het
einde geweest, nu eenmaal het geval er zoo toe lag. 71



Hij deed het ook niet; maar de betoogers hielden den sterken
Tempel bezet. Dat was heel bedenkelijk, want het ging tegen het
Paaschfeest, wanneer niet alleen uit heel Palestina maar zelfs van
verre daar buiten 1 ) Joden in massa opkwamen naar jeruzalem;
nooit was de gelegenheid voor het uitbarsten van een groot oproer
zóó gunstig als dan. Archelaus wilde hen vóór zijn en toen de
verzetpartij door onderhandeling niet te overreden bleek, zond hij
een afdeeling soldaten, om den Tempel schoon te vegen. Hij had
de kracht der muiters onderschat. Deze soldaten moesten onder een
hagelbui van steenen met groote verliezen afdeinzen; hun overste
was gewond, velen waren gesneuveld.

Archelaus had --- daar hij naar Rome moest om de keizerlijke
bekrachtiging --- gaarne het land rustig en tevreden willen achter-
laten. Vandaar zijn geveinsde welwillendheid en inschikkelijkheid
bij allerlei verzoeken tot verzachting van lasten.

Maar nu zag hij, dat alleen het krachtigste doortasten hem helpen
kon. Hij verzamelde zijn gansche krijgsmacht en deed door het
voetvolk den Tempel bestormen, terwijl de ruiterij alles moest
opvangen en neerhouwen wat zou trachten uit de mêlée te ontsnap~
pen naar buiten. Een groote slachting was het gevolg. Een paar
duizend Joden heeten te zijn omgekomen; velen was het nog gelukt
tijdig te ontkomen naar doolwegen in de woeste bergstreken
dit zullen wel voornamelijk benden zijn geweest, die te laat kwamen
om nog aan het oproer in den Tempel deel te nemen en daar de
muitelingen te gaan versterken.

Bij trompetgeschal werd door heel Jeruzalem afgekondigd, dat
de viering van het Paaschfeest dit jaar van regeeringswege ver-
boden werd. De offers in den tempel werden gestaakt.

Het bloed had gevloeid door Jeruzalem. „Et 1'ordre règnait."
Vinnig zeiden de Joden, dat Archelaüs nu toch wel getoond had

een echt-volbloed zoon van zijn vader te zijn.

Toen Jozef en Maria uit Egypte terugkwamen in Palestina,
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zal het eerste wat zij vernamen, geweest zijn: den roep over het
bloedbad te Jeruzalem.

„Maar als Jozef hoorde (gekomen in het land Israëls) , dat
Archelaus in Judea koning was, in de plaats van zijn vader Herodes,
vreesde hij daarhenen te gaan."

En zoo ging Jozef met Jezus en Maria dan niet weer naar
Bethlehem terug, zoo dicht bij Jeruzalem, maar naar het afgelegen
en stille Nazareth.

Archelaus liet een verschrikt en verbitterd land achter zich, toen
hij de reis naar het verre Rome aanvaardde. Hij ging niet alleen.
Ongeveer de heele familie Herodes trok op, onder elkander twisr
tend en intrigeerend als altijd. Dat zat hun in het bloed. Zijn tante
Salome ging mèt hem, schijnbaar van zijn partij. Heimelijk liet ze
zijn broer Antipas opstoken om als concurrent eveneens te gaan,
maar langs andere wegen.

Toen Archelaus Caesarea bereikte, waar hij af zou varen,
ontmoette hij daar Sabinus, een Romeinsch ridder, gezonden om
voorloopig voor den keizer als procurator Juda in beheer te nemen.

b. Palestina tijdens de afwezigheid van Archelaus.

„judas de Galileeër."
(Hand. 5:37) .

De ridder Sabinus behoorde tot die Romeinen, die een kort ambt
in een verren uithoek van het Rijk een prachtige gelegenheid
vonden om zich snel rijk te stelen: „après nous le déluge."

Reeds direct na het vertrek van Archelaus zag Varus 1 ) , de
landvoogd van Syrië, zich genoodzaakt te Jeruzalem direct in te
grijpen; van de drie legioenen waarover hij voor heel Syrië te
beschikken had, liet hij er één te Jeruzalem achter, om Sabinus in
staat te stellen om zich te handhaven; te meer noodig, wijl de
bevelhebbers van de Herodiaansche troepen zich beriepen op

1) Dezelfde van later in het Teutoburgerwoud. 	 73



nagelaten bevelen van Archelaus om onafhankelijk van Sabinus
de hun toevertrouwde sterkten bezet te houden.

De voorgenomen opstand met het Paaschfeest was in bloed
gesmoord, nog eer men eigenlijk ten volle er toe gereed was. Met
Pinksteren evenwel dachten de joden het nog eens beter over te
doen. In dien korten tusschentijd was Sabinus er reeds in geslaagd
zich bij alle partijen volkomen gehaat te maken. Bij de Herodianen
evengoed als bij de joden, want zijn begeerige vingers kromden
zich reeds om te grabbelen in de schatten van Herodes, alsof hij
diens erfgenaam ware! Hij doorzocht tot dat doel zelfs de koninkr
lijke paleizen, tot in de particuliere vertrekken, waarin hij feitelijk
niets te maken had.

Met Pinksteren dan trokken alom uit den lande grooter troepen
joden dan ooit op naar de heilige plaatsen van jeruzalem. „Niet
uit vroomheid evenwel," zoo zegt hun eigen geschiedschrijver. Het
godsdienstig feest moest dienen als camouflage om onder de ver

-momming van vrome bedevaartgangers (zonder dat het opviel)
een groote massa rebellen bijeen te brengen te Jeruzalem. In drie
afdeelingen geschaard, deden zij terzelf dertij d een onstuimigen
aanval op paleis, Tempel en renbaan. Op de laatste mogelijk, wijl
deze als tijdelijk kamp voor Romeinsche troepen dienst deed; ze
lag aan de zuidzij van de stad, even er buiten.

Sabinus had zich gevestigd in den voormaligen koninklijken
burcht van Herodes. Hij beklom den hoogsten toren, Fasaelis, en
wist zich vandaar door seinen in verbinding te stellen met de
Romeinsche soldaten en hun te gelasten een aanval op den Tempel
te doen. Daar de Romeinsche soldaten hierbij zeer veel te lijden
hadden van de Joodsche boogschutters, zoo staken zij de houten
overkappingen der prachtig versierde galerijen van den Tempel
in brand, die door al de was geweldig opvlamden. Vele Joden  von-
den een ellendigen dood in de vlammen of stortten zich in ver-
twijfeling van boven neder. Maar voor Sabinus bleek er nog een
buitenkansje te incasseeren. Hij bestormde te midden van een

74 chaotische verwarring met zijn Romeinen het Tempelgebouw en



drong te midden van vlammen en rook door tot de plaats, waar
de geweldig groote tempelschat werd bewaard. Het speet hem
alleen „niet meer dan" 400 talenten 1 ) voor zichtelven te kunnen
buit maken. De rest was al onder de soldaten verdwenen.

Dit was natuurlijk olie in het vuur. De verbitterde Joden richtten
nu al hun krachten tegen het koninklijke paleis, waarin Sabinus
formeel belegerd werd. Nog verwarder werd de chaos door de
verschillende houding der Herodiaansche troepen. Terwijl de kern-
troepen, o.a. de heele ruiterij, zich aan den kant der Romeinen
schaarden ~ zonder evenwel naar het schijnt veel voor Sabinus
te wagen — maakten verschillende onderbevelhebbers van tweede-
rangs Herodiaansche troepen met de Joden gemeene zaak.

Eigenaardig was de positie van Sabinus, wien de Joden lijfsr
behoud en vrijen aftocht hadden beloofd, indien hij den konink-
lijken burcht wou overgeven. Hij hunkerde ernaar dit te kunnen
doen om met al zijn roof een goed heenkomen te zoeken, maar hij
vertrouwde de Joden geen zier, wel wetende, hoe gehaat hij zich
had gemaakt. Zoo restte hem dan niets anders dan stand houden;
niet uit fierheid, maar uit den moed der wanhoop, die geen anderen
uitweg ziet. Hij hoopte nog op hulp van Varus, wien hij bode op
bode had gezonden.

Inderdaad maakte Varus spoed, maar ondertusschen sloegen
overal in het land de oproersvlammen uit. Het was echter niet één
groote prairiebrand, het waren alle afzonderlijke brandhaarden,
nu voortsmeulend, dan opflakkerend, en zonder onderling verband.

Het leek de ontketende chaos. Een paar duizend van de beste
Herodiaansche soldaten, na zijn dood zonder soldij, trokken
roovend en plunderend het land door om zichzelf aan den kost te
helpen. Ahiab, een neef van Herodes, met het opperbevel belast
over diens troepen, trok zich met de geringe trouw gebleven
afdeelingen terug in afgelegen en bijna ontoegankelijke sterkten om
daar den loop der dingen af te wachten.

In Galilea was Herodes vroeger slechts stadhouder geweest van

1) Ongeveer een ton gouds. Maar hoeveel meer kon men in die dagen niet
met een f 100.000 beginnen!	 75



Mariamme's grootvader Hyrkanus, den Makkabeeschen hooge-
priester-vorst; dit was nog in den tijd van zijn eerste opkomst. In
die dagen had hij een fellen strijd gevoerd tegen „rooverbenden"
(Makkabeesche partijgangers in den trant van de bende van David
onder Sauls regeering) . Daarbij was de beroemde hoofdman
Ezechias (= Hizkia) gedood als een gewoon misdadiger. Diens
zoon, Judas de G alileeër, zwaaide thans den oorlogsfakkel en riep
om wraak. Bij zijn groote successen dacht hij er ernstig over zich
zelven tot koning te laten uitroepen. Zijn hoofdkwartier had hij in
de aanzienlijke stad Sepphoris (ruim een uur gaans N.W. van
Nazareth, aan de andere zij van de heuvelgroep; men bedenke dat
Jozef en Maria omstreeks dezen tijd in Palestina terugkwamen.)

Van dag tot dag werd hij vermeteler. 1 )

Nog -driester was een zekere Simon, een oud~aanhanger van
Herodes, die een stap verder ging en zich werkelijk kronen liet.
Zijn heldenfeit bestond uit het plunderen en verbranden van
Herodes' paleis te Jericho. Maar het kernleger van 3000 getrouwen
van Herodes, dat zich onder Romeinsch opperbevel van Varus had
gesteld, trok onder Gretus tegen hem op en versloeg hem gemak-
kelijk. In een kloof op de vlucht achterhaald, werd hem, die zelf
een geweldig krachtmensch was, in dit achterhoedegevecht met
één slag het hoofd van den romp geslagen.

En zooals het hier ging, zoo ging het op tal van plaatsen, waar
de oproersvlammen uitsloegen. ( Dit ,,vlammen" letterlijk te nemen;
het plunderen en blaken als sieraad van den oorlog is niet eerst
door Maarten van Rossum uitgevonden, die in een dergelijken tijd
van successie--verwarring leefde.) Tal van adspirant-koningen
stonden op. Het was voldoende extra-groot en sterk te zijn en
zooals de eerste koning van Israël, Saul, een hoofd boven anderen
uit te steken. Al was men dan een grof schaapherder, men vond
toch aanhang.

Uit het Noorden naderde Varus om de rust te herstellen. Hij

1) Volgens Schurer (I, blz. 487 A) is er geen twijfel aan, of hij is dezelfde als
76 die van Hand. 5 : 37.



beschikte over twee legioenen, vier cohorten ruiterij en verder al
wat hij aan hulptroepen zoo snel mogelijk had kunnen verzamelen.
Van Antiochië trok hij langs den zeeweg over Berytus (Beiroet)
naar Galilea. Handig wist hij te profiteeren van den ouden naijver
tusschen Joden en Nabateesche Arabieren: koning Aretas zond hem
van over den Jordaan aanzienlijke versterkingen, vooral ruiterij.
Nog meer vlammen gingen op in -dit ongelukkige land! Om weer-
wraak te nemen over den smaad, hun vroeger door Herodes aan

-gedaan, verwoestten de Arabieren alles waar zij dóór trokken te
vuur en te zwaard, speciaal echter plaatsen toegewezen aan trouwe
aanhangers van Herodes, die met den opstand niets hadden uit
te staan.

Terwijl Varus met een deel van het leger bij Samaria (of liever
Sebaste) kampeerde, dat trouw gebleven was aan de Romeinen,
en zoo alle hulp uit Judea afsloot ( aan den Jordaankant hielden
de Nabateeërs den weg versperd) , belegerde de zoon van Varus
met een ander deel van het leger Sepphoris, dat werd ingenomen.
Vreeselijk was het lot dier arme stad, die geheel in de asch werd
gelegd. 1 ) Wat van de inwoners in leven bleef, werd als slaaf of
slavin verkocht.

Judas de Galileeër zelf was bijtijds ontkomen; waarschijnlijk
toefde hij liever — evenals David bij Kehila — in de schuilhoeken
van het gebergte dan in een besloten stad. Wij zullen later nog
weer van hem hooren, tien jaren verder ( Hand. 5 : 37) .

Nazareth lag dichtbij — maar niet aan een drukken weg.
Ongetwijfeld heeft men daar met beklemd hart de verschrikking
gadegeslagen. Troepenkolonnes zullen van verre voorbij zijn
gemarcheerd en waarschijnlijk ook wel transporten gevangenen,
-die de slavernij ingingen en bij den marsch langs gloeiende stoffige
wegen reeds dankbaar waren voor „een beker koud water". Het
kindeke Jezus moet nog heel klein zijn geweest toen, twee a drie
jaren misschien, maar de verhalen van al dat leed zullen in dit

1) Later door Herodes Antipas herbouwd.	 77
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kleine stedeke nog lang herdacht zijn. En dan denken we aan den
indruk, dien het maken moest, wanneer hij later hier in de synagoge
van Nazareth voorlas uit [esaja's profetenrol: HDe geest des
HEEREN is op mij om den krijgsgevangenen (zoo staat het
er Ietterlijk) 1) te prediken loslatinq" en hoe hij er dan nog weI
op Bet volqen, dat deze profetie van Jesaja dan in Hem nu voor
hunne oogen was vervuld .

Maar dan dachten de Joden van Nazareth aan de Ietterlijke
vervulling aan zulke bannelingen en...... erkenden geen anderen
Messias.

* * *
T oen de Joden te Jeruzalem van de nadering hoorden van Varus

met zijn groote krijqsmacht, braken zij overhaast het beIeg van den
paleisburcht op om in de bergen van Juda een goed heenkomen te
zoeken. Maar ook Sabinus wachtte de komst vanzijn chef en land...
genoot Varus niet af, weI wetende dat hij het te bont gemaakt had.
Hij haastte zich om met zijn roof naar de zeehavens in het Westen
te ontkomen, toen Varus uit het N. naderde en de Joden naar het
Z. vluchtten. De inwoners van JeruzaIem wierpen aIle schuld op
het vreemdelingenbezoek met Pinksteren en zagen zich mild behan...
deld. AIleen enkele leden van de familie Herodes, die niet hadden
kunnen nalaten zich door intrigues te compromitteeren, werden
streng gestraft. Dan Bet Varus de vluchtende benden overaI ver ...
voIgen en duizenden rebellen aan het kruis sIaan. Toen hij eindelijk
weer naar Antiochie teruqkeerde, Bet hij te Jeruzalem een legioen
in garnizoen achter.

1) Lukas 4: 19. Prof. De Zwaan (T. en U.) hier: gevankelijk weggevoerden.
Het vrijkoopen van zulke gevangen geloofsgenooten gold bij de [oden als een
vroom werk.



C. Aan het Keizerlijk hof te Rome.

Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen
and om zichzelven een koninkrijk te ontvangen en dan

weder te keeren. En zijn burgers haatten hem en zon-
den hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat
deze koning over ons zij!............

(Lukas 19 : 12) .

Het stond er oogenschijnlijk eerst voor Archelaus te Rome niet
zoo heel prachtig voor. In het eigenlijke testament van Herodes den
Groote (= Oudere) was alles, volkomen in den vorm, vermaakt aan
zijn jongeren broer Antipas. Bij dit testament bevond zich evenwel
een bijlage, waarin niet zoo in den vorm als het vorige, bepaald
werd, dat inplaats van Antipas nu Archelaus kwam te staan. Antipas
was naar Rome gereisd om voor zich zelven te pleiten, heimelijk
aangemoedigd door Salome en anderen, die Archelaus te bazig
vonden en nu hoopten om Antipas gemakkelijker te kunnen inf luen-
ceeren.

Ja, toen Antipas 1 ) maar eerst zelf te Rome was, liep de groep
Salome openlijk over en trad haar welbespraakte zoon Antipater
voor hem als pleitbezorger op. Op geraffineerde wijze speelde hij
tegen Archelaus uit het dempen van den Paaschopstand. Archelaus
had niets te dempen gehad; immers zijn gezag was nog niet door
den Keizer bekrachtigd, dus volkomen-onwettig. Dat dempen had
hij gerust aan de Romeinen kunnen overlaten. Maar zoo ééntje was
het nu: zich eerst brutaal eigenmachtig zooiets aanmatigen en dan
nog zoo kalmweg den Keizer komen voor den gek houden, door te
doen alsof ...... Wat beteekent nu het vragen van Keizerlijke goed-
keuring op de troonsbestijging in zoo'n geval! heelemaal achteraf!
En wat nog het ergste is ~ o die vrome zoon van Salome! ---- dat
is de schending van alle Joodsche godsdienstige wet: in den Tempel
mag niemand gedood worden!

En dan zoo'n massamoord! Is het geen slag in het gezicht van
het Joodsche volk? Is het dan wonder, dat door zulk een brutaal

1) Feitelijk dezelfde naam als Antipater, afgekort; dit is de Herodes, die Johan-
nes den Dooper deed dooden. 	 79



80

regent daarqinds het volk nu tot opstand gebracht is?
Voor Archelaiis niet gunstig is ook een rapport van Sabinus, den

nieuwen procurator, die de zaak in opdracht des Keizers onderzocht
heeft en hem zwart genoeg maakt. Waarschijnlijk in de hoop van in
troebel water te kunnen visschen naar de schatten van den ouden
Herodes!

T oen Herodes een keer in Keizerlijke ongenade was en geen
gezantschap van hem gehoor kon krijgen bij Augustus, toen had
Nicolaiis de Damascener hem gered. En diens invloed werkte nu
op den Keizer ten gunste van Archelaiis, wiens advocaat en gezant
hij bij deze gelegenheid was.

Hij trachtte de beschuldigingen zorgvuldig een voor een te
ontkennen; zijn betoog culmineert dan in dit woord: Heredes, wiens
scherpe blik de Keizer heeft bewonderd, toen hij hem als raadgever
voor den Syrischen landvoogd aanbeval, die wist weI wat hij deed,
toen hij dezen zoon tot opvolger verkoos!

Men proeft er uit, dat de anderen het te voren hadden voor ...
gesteld, alsof hij bij de verandering in het testament ten gunste van
Antipas al niet meer heelemaal toerekenbaar was.

De Keizer hief Archelaus, die hem bij dit mooie slot te voet viet
minzaam op en liet de partijen gaan. De beslissing stelde hij uit.

Het ergste voor Archelaiis zou nog komen.
Met verlof van den Syrischen landvoogd Varus hadden de [oden

den gehaten zoon van Herodes een gezantschap van vijftig personen
nagezonden om den Keizer te smeeken nu eens en voorgoed te
worden verlost van dat gansche geslacht van Herodes, uWij willen
niet dat deze koning over ons zi]!" (Luk. 9: 12). Liever zou men
techtstteeks staan onder den pro-consul van Syrie (natuurlijk in de
heimelijke hoop toch een volksgeheel te vormen en weI met den
Joodschen hooqepriester-vorst als vertegenwoordigend hoofd, even ...
als onder de Perzen in lang vervlogen eeuwen ).

Keizer Augustus ontving dit plechtig gezantschap in een officieele
zitting in den tempel van Apollo. Het werd een massa-demonstratie
def Joden. ~ Duizenden Joden van Rome begeleidden hen.i ]

1) Daar meest gekomen als krijgsgevangenen en slaven. Zeer dikwijls vrij qe
worden. Veel echt proletariaat, zooals thans bijv. in Polen.



Uitermate vrijmoedig, om niet te zeggen brutaal, lei het gezant-
schap den Keizer de vraag voor, wie nu eigenlijk de echte rebellen
geweest waren te Jeruzalem, de Joden of Archelaus? Waarlijk, de
rede van Antipater, Salome's zoon, droeg wrange vruchten, maar
voor de heele familie Herodes, die er beschaamd bij stond. Het heele
zondenregister van den overleden koning werd voorgelezen, en hij
zelf afgeschilderd als een tiran, nog zwarter dan zwart. En nu was
men zoo blij geweest, dat zijn zoon Archelaus anders leek; met open
armen was hij ontvangen. Dáárom alleen was de rouw van zeven
dagen over Herodes gehouden door het volk: om dezen zoon niet
te krenken! En nu had hij zich als zoon menschenslachter ontpopt!
Een hekatombe van menschenof f ers had den heiligen Tempel
ontwijd! Neen, van deze familie had men nu méér dan genoeg. Het
heele soort deugde niet!

Vlijmend scherp en zeer ad rem vroeg hun dan in tegenwoordig-
heid des Keizers Nicolaus de Damascener, waarom zij niet bij het
leven van Herodes nog met die heele reeks van aanklachten ge-
komen waren? De Keizer had hem dan immers nog bij zijn leven
kunnen bestraffen! Dat ware dan toch zijn Keizerlijke plicht ge-
weest! Hiermee maakte hij de zaak van Herodes en Keizer tot één.
Altijd, onder elk bewind, zoo eindigde deze Syriër, waren de Joden
tot opstand geneigd geweest. „Wij willen niet, dat deze over ons
koning zij!", was al een oud refrein van eeuwen her. Dat kon hij
als beroemd historicus den Keizer gerust verklaren. En dat zou ook
wel nooit veranderen.

En wederom stelde Augustus de beslissing uit.

De oude Samaritaansche Malthake, moeder van de beide concur--
renten Archelaus en Antipas, was inmiddels zwaar ziek geworden
en gestorven nog voor de Keizerlijke beslissing viel.

Maar een ander lid van de familie Herodes was er bijgekomen:
Filippus, de zoon van Cleopatra van Jeruzalem. Varus zelf had hem
in zijn eigen belang den tocht naar Rome aangeraden. Zelf drong
hij zich niet op den voorgrond: hij wordt geteekend als niet zoo
uitbundig als de andere leden van de familie Herodes, meer „fat- 81
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soenlijk" en mild van opvatting. Varus, die hem wel mocht lijden,
had hem gaarne ook een stuk van de taart gegund, want deze land-
voogd van 'Syrië zag wel aankomen, dat deze verdeeld zou worden
te Rome; en niet geheel en al aan één persoon vereerd, zooals de
oude Herodes dat bedoeld had.

Toen de beslissing des Keizers viel, bleek het, dat Varus goed
gezien had. In hoofdzaak volgde hij het testament van Herodes.
Maar met toepassing van het Romeinsche: divide et impera!

Archelaus kreeg jeruzalem en Juda; ook Samaria, dus een half
Joodsch, half Samaritaansch land. Naar den zeekant toe werd dit
stuk bovendien nog beknabbeld: Gaza kwam rechtstreeks onder
Rome, Azote viel aan Salome, zijn tante 1 ) , die het bij haar dood
aan de Romeinsche Keizerin vermaakte. De titel van den nieuwen
vorst was ethnarch; en niet koning meer. Een iets mindere titel, nl.
tetrarch (St.vert. „viervorst") ontvingen Antipas, die Galilea en
Perea kreeg en Filippus, die Trachonitis en Auronitis met een stuk
van Iturea ontving. Van zijn eigen aanzienlijk legaat uit Herodes'
nalatenschap deed Augustus edelmoedig afstand.

§ 2. De regeering van Herodus Archelaizs. 2 ).

Archelaüs in Judea „Koning"	 (Match. 2 : 22) .

a. Archelaus als mensch.

Er zijn er meer geweest in het geslacht Herodes, wier huwelijk
een schandaal--op-zichzelf was. Maar Archelaus heeft het — vooral
in Joodsche oogen ^-- toch wel héél erg gemaakt. Van een verblijf
in het Noorden kwam hij terug, gehuwd met diezelfde Glaphyra,
die de weduwe was van zijn vermoorden halfbroer Alexander,
Mariamme's zoon. Daar zij bij Alexander kinderen had, was dit

1) Ook het paleis te Askalon en een half millioen zilverstukken.
2) Hierover zijn we heel slecht onderricht, waarschijnlijk omdat de historie

82 van Nicolaüs Damascenus hier afbrak.



op zichzelf den Joden reeds een gruwel. Daar kwam nog bij dat
haar tweede man	dit was haar derde huwelijk 	nog in leven
was.

Reeds bij haar komst in Palestina is zij gestorven. Tevoren was
haar eerste man, Alexander, haar in een droom verschenen om haar
tot zich te roepen in het schimmenrijk als tot den eerstrechtheb-
bende.l )

b. Archelaüs als vorst.

Uit zijn tienjarige regeering is zoo goed als niets bekend. Ten
Noorden van Jericho f de ligging is niet precies bekend — heeft
men ergens door betere bevloeiïng der landerijen een nieuwe pal-
menoase aan kunnen planten in zijn tijd; deze heeft hij naar zich
laten noemen.

Vergeleken met stichtingen van zijn vader als Caesarea en
Sebaste een kriezelig klein resultaat!

C. Zijn afzetting.

In het jaar 6 na onze jaartelling gingen Joden en Samaritanen
(bien étonnés de se trouver ensembles) zich samen bij den Keizer
over hem beklagen. Er waren ernstige grieven. Welke weten wij
niet recht. Maar vooral dat de Samaritanen mee kwamen klagen,
altijd trouw aan Rome-en-Herodes verknocht, moet geweldigen
indruk hebben gemaakt op Augustus.

Archelaüs werd afgezet en verbannen naar Vienna, aan de Rhone
ten Z. van Lyon. ( Dus naar Z.O.-Frankrijk, toen Gallië geheeten).
Dat was toen een Romeinsch centrum voor die streek; er is nog een
met zuilen omgeven Augustusstempel in stand gebleven, later tot
een Christelijke kerk omgebouwd. Een pyramide van een kleine 20
meter hoog heet daar naar een ander gebannen bewindsman uit
Juda ( die er evenwel niets mee te maken heeft) in den volksmond
nog: het graf van Pilatus!

1) Het is merkwaardig, hoe juist omtrent dit tijdpunt zoowel in gewijde als in
ongewijde geschiedenis, alles door droomen te voren wordt aangekondigd. Matth.
2 alleen vermeldt er al vier! Bij Flay. Jos. heeft ook ArcheJaüs zelf nog droom-
voorzeggingen van onheil. 83



Of hij daar in de ballingschap gestorven is, is onbekend.
Juda werd nu rechtstreeks bij het Romeinsch gebied ingelijfd,

evenwel niet onmiddellijk onder de Syrische provincie gebracht.
Er kwam in Juda een stadhouder van lageren rang, met den titel
procurator. Die over Syrië in Antiochië, de proconsul, was heel wat
aanzienlijker in rang, maar toch nam de procurator voor Judea een
zelfstandige positie in, zoolang tenminste geen oproer of oorlog
noopte tot een ingrijpen van Antiochië in Syrië uit.

Gewoonlijk resideerde de procurator in Caesarea, waar ook het
grootste garnizoen lag. (De huurbenden van Herodes gingen als
hulptroepen over in Romeinschen dienst) .

Van die Romeinsche procuratoren zijn er in het tijdvak van de
Evangeliën in Juda geweest:

Coponius 6-9.9.
Marcus Ambibulus 1 ) 9~ 12.
Annius Rufus 12~15.
Valerius Gratus 15~26.
Pontius Pilatus 26~36.
Dat er door de beide laatsten zooveel langer geregeerd werd dan

eerst, rekende Tiberius, de nieuwe Keizer, zich als weldaad aan. Hij
meende: in korten tijd wil een stadhouder toch evengoed zich door
afpersing rijk maken; dus hoe minder stadhouders hoe beter voor
het land!

§ 3. De broeders van Archelatts en de rest van het land.

a. Antipas. (Galilea en Perea).

Herodes, een viervorst over Galilea.
(Lukas 1 : 3) 2)

„die vos". (Luk. 13 : 32) ,

Vergeleken bij zijn vader was Antipas een braaf mensch, die ~

1) Anderen lezen Ambivius; de naam schijnt niet onverminkt bewaard gebleven
te zijn.

2) In de Evangeliën heet hij gewoonweg Herodes, de Herodes van Joh. den
84 D. nl. Ook op zijn munten noemt hij zichzelf alleen Herodes.



nu ja — zoo af en toe eens tot een groote buitensporigheid verviel
of het stuur kwijt raakte, maar het toch bij lange na niet zóó bont
maakte. Voor den Evangelielezer leeft hij voort als de moordenaar
van Johannes den Dooper. Gelijk zijn vader was hij sluw, ijdel,
pronkerig, een groot liefhebber van steden stichten; maar over het
geheel toch meer goedig, hoewel ook minder energiek. In één opzicht
echter vormt hij er een regelrecht contrast mee: terwijl de oude
Herodes zonder weifelen de meestgeliefde vrouw opofferde aan zijn
politiek, werd, (juist andersom,) de politiek van Antipas op nood

-lottige wijze door een vrouw beheerscht, die hem geheel in haar
macht had: Herodias. Met dit gegeven grijpen we in dit stadium
wel reeds op de historie vooruit, maar het is voor den man te
karakteristiek dan dat het bij de beschouwing over zijn persoonlijk-
heid zou kunnen worden gemist.

In een ander opzicht evenwel stemt Antipas volkomen met den
ouden Herodes overeen; daarin, dat hij met één been in het Joden-
dom en met het andere in het Hellenisme stond. Zijn in later tijd
gebouwd paleis in het nieuwe Tiberias, (eerst verrezen tijdens het
stadhouderschap van Pilatus) pronkte tot ergernis der Joden met
beeldhouwwerk van dierfiguren, maar op zijn munten mocht geen
beeltenis prijken. Uit de Evangeliën weten we, hoe hij bij het Paasch-
feest te Jeruzalem vertoefde, waar hij een eigen paleis had en hoe
Herodes en Pilatus vrienden werden. Die vriendschap heeft niet
lang geduurd, 1 ) want toen de joden klaagden over Pilatus, dat hij
( door het ophangen van bepaalde schilden aan den Tempel van
Jeruzalem) hun godsdienstige gevoelens gegriefd had, toen onder

-steunde Herodes Antipas deze klacht.

Het gebied van dezen Herodes viel in twee stukken uiteen, Galilea
en Perea, bezuiden het meer van Galilea gescheiden door het land
aan weerszijden van de Jordaan. (Om het oude Beth-Sean, nu
Skythopolis geheeten, bewesten die rivier. En dat van Pella ten O.
er van, dat tot de Dekapolis behoorde).

1) Aannemende, dat deze klacht na het jaar van de kruisiging valt, dat ik vóór
30 aanneem. Schürer plaatst de klacht na 31 r Schürer I blz. 434.	 85



Hij had in Galilea een vruchtbaar en welvarend land, maar met
een moeilijk te beteugelen bevolking, snel geneigd tot opstand en
tumult en zeer vrijheidslievend.

In Perea waren de moeilijkheden weer van anderen aard; hier
dreigden voortdurend grenstwisten met de Nabateesche Arabieren
en door de noodlottige verbintenis met Herodias liep het hier uit
op regelrechten oorlog met Aretas, waarin Herodes aan het kortste
eind trok. Aretas gevoelde zich namelijk doodelijk beleedigd, door'-
dat Antipas zijn eerste vrouw, een dochter van dezen Nabateeër
koning, had verstooten en teruggezonden, om plaats te maken voor
de alleenheerschappij van Herodias. Maar daarmee komen we al-
weer in een later tijdperk terecht.

Gedurende het eerste deel van zijn regeering resideerde Herodes
Antipas nog niet in het eerst veel later gestichte Tiberias, dat zijn
tweede hoofdstad zou worden, maar hij woonde toen nog in
Sepphoris. Deze door Varus te vuur en te zwaard verwoeste stad
had hij uit de asch doen herrijzen en zeer laten versterken met
muren en torens. Een heele nieuwe bevolking werd hier bijeen
gebracht, die zich in later tijd — heel anders dan de vorige, door
Varus in slavernij verkocht ^-- zeer trouw aan Rome heeft betoond.

Sepphoris had in zijn onmiddellijke nabijheid Nazareth liggen en
wel aan den grooten weg, die van Jericho door het Jordaandal
over Beth-Sean (Skythopolis) naar Sepphoris en verder naar Ptolor
maïs leidde.

Te Bethlehem, een goed uur ten Z. van het paleis van Herodes
den Groote, werd het Kindeke Jezus geboren. Te Nazareth, een
goed uur ten Z. van het paleis van Herodes Antipas, groeide het op.

Zoo dichtbij. En toch buiten gevaar. Stil en onbemerkt. De
koning, die de wereld veroveren zou. Maar wiens koninkrijk toch
niet van deze wereld was.

Aanteekening over Herodias.

De familieverhoudingen in het geslacht Herodes zijn zeldzaam
86 samengesteld en brengen licht in de war.



Herodias was van Herodes Antipas een oomzegster, maar ( door
haar eerste huwelijk met een anderen oom) tevens een schoonzuster.
Zij was een dochter van Aristobulus, den Mariammezoon met het
Makkabeesche bloed. Maar ook een kleindochter ( door hart ibt4tr
Bernike) van de gifslang Salome, die tevens tante van haar vader
was. Naar deze grootmoeder Salome heette haar eigen dochter
Salome ( uit haar eerste huwelijk) , die door Markus wordt genoemd.
De „koning" Herodes uit Hand. 12, die Jakobus doodde en met
Petrus hetzelfde voor had, was de broeder van deze Herodias,
ook een kwartmakkabeesche prins!

Een moeilijkheid is, dat Markus haar eersten man Filippus noemt.
Uit andere bronnen staat haar eerste man immers bekend als een
andere oom, Herodes, de zoon van de jeruzalemsche hoogepriesters-
dochter Mariamme, die eens tot universeel erfgenaam door den
ouden Herodes was bestemd geweest, maar nu als ambteloos burger
te Rome leefde .-- een man zonder eenige eerzucht naar het schijnt.
De viervorst Filippus, een derde oom van haar, is gehuwd geweest
met haar dochter Salome 1 ) , die het hoofd van Johannes heeft
gedragen. Nu zijn er omtrent Markus 6 twee opvattingen. Eénerr
zijds neemt men aan, dat bij de zeer ingewikkelde familierelaties
van de Herodessen — bijna niet uit elkaar te houden — Markus
zich verschreven heeft. ( Dat bij Mattheus Filippus ook vermeld
staat, zegt niets, want in de oudste handschriften mankeert meer-
malen de naam, die blijkbaar later uit Markus is ingevoegd) 2 ) .

Lukas vermeldt hier (blijkbaar voorzichtigheidshalve — hij is o
zoo secuur!) geen naam, hoewel hij Markus' evangelie moet hebben
gekend. Anderzijds heeft men verondersteld, dat de Herodes, die
Herodias' eerste man was, eigenlijk voluit Herodes Filippus zou
hebben geheeten en dat Markus den tweeden naam noemt tegen
josephus den eerste. Dit zou dan precies andersom zijn dan bij
Herodes Antipas, waar josephus juist den tweede gebruikt en de
Evangeliën den eerste alleen hebben. Men heeft wel aangevoerd,

1) Niet hij met Herodias (Van Veldhuizen, N. T. art. Filippus) 
. 872) Zie prof. Van Leeuwen, Matth. (T. en U.) 2e druk, blz. 116.



dat ook Antipater en Antipas denzelf den naam hadden onder de
zonen van Herodes. 1 )

b. De Dekápolis.

In het land van Dekapolis.
(Mark. 5 : 20; 7 : 31. Matth. 4 : 25.)

Tusschen de twee deelen van het gebied van Herodes Antipas,
tusschen Galilea en Perea, was een gaping. Hier sprong aan weers-
zijden van de Jordaan, ten Z. van het meer van Galilea, een hoek
van de Dekápolis naar het Westen uit. De Dekápolis (letterlijk ==

Tienstad) was een combinatie van een tiental steden met over-
wegend niet-Joodsche bevolking, die sterk gehelleniseerd en over'-
wegend-heidensch was,. De Grieksche invloed hier zou reeds dateer
ren uit den tijd van Alexander den Groote, maar gewis meer nog
uit het tijdvak der Diadochen. Vooral Antiochus III de Groote
schijnt hier veel voorrechten te hebben geschonken en meer dan één
stad rekende zich tot een groote eer het privilegie, om den titel te
mogen voeren: Antiochuslieden, of: Seleucidenvolk.

Deze heele streek was echter in het eerste kwartdeel van de
laatste eeuw v.o.j. zeer sterk gestoord in zijn bloei door de brutale
verwoestingen van den Makkabeeër Alexander Jannaeus, die hier
een waren vernietigingsoorlog voerde tegen het „heidendom ". (En
daarbij als een echte beeldenstormer in de prachtige tempels van
het heidendom huis hield.)

Later waren hier de verhoudingen geregeld door Pompejus en
naar dat ingrijpen rekenden de steden hier hun jaartelling ( meest
naar 62 v.o.j. als beginjaar, maar met variatie van 64~61) . Niet,
dat hun vrijheid grooter werd dan onder de Seleuciden; integendeel.
Maar toch bleef hun positie een bevoorrechte, vergeleken bij andere
streken.

1 ) Schürer ontkent dit. Maar Antipater, Antipas verschilt toch niet meer dan
bij ons Johannes en Johan. Schrijver dezes heeft een gezin gekend met 2 dochters,
die bv. Anna Maria en Maria Anna heetten en een ander, waar drie kinderen van

88 de vier Hendrika, Hendrik en Hendrikus heetten.



Slechts in beperkten zin kan men ze autonoom noemen. 1 ) Haar
plaatselijk bestuur konden ze regelen naar Grieksch model. Een
talrijke raad en een volksvergadering zullen hun rol hebben kunnen
spelen. Maar eigenlijk „vrije" steden ( naar wat de Romein daar-
onder verstond) waren ze toch niet. Ze hoorden thuis onder den
landvoogd van Syrië te Antiochië en bleven niet verschoond van
de afpersingen van den belastingpachter, die bij hen zoowel optrad
als de gehate „tollenaar" bij de Joden. Soms ook beliefde het den
keizer te Rome een of andere stad uit de Dekapolis zoo maar weg
te schenken als tijdelijk bezit aan een vorst uit de buurt, b.v. Gadara
aan Herodes den Groote (nu, bij zijn dood kwam het weer aan de
Dekápolis terug).

Het tiental steden, dat tot de Dekápolis behoorde, wordt ver-
schillend geteld. Het zullen er wel eens meer dan tien zijn geweest,
terwijl soms omgekeerd één voor korter of langer tijd afviel. Vooral
in het Noorden was hun grens zeer onvast; constanter bleef die
naar het Zuiden.

Damascus, dat dikwijls vooraan genoemd wordt onder de steden
der Dekápolis, behoort er stellig niet bij; het is er onder Nero voor
het eerst bij genoemd. Wèl er toe behooren in ieder geval:

Skythopolis de Skytenstad, de eenigste stad ten Westen van
de Jordaan van heel de Dekápolis. Bij den inval der Skyten tijdens
Jeremia's dagen hadden ze hier een tijdlang hun hoofdkwartier en
naar het schijnt bleef een deel er hangen.2 ) Voortaan heette het
toen: de Skytenstad. Het was het oude Beth-Sean, waar eens
Sauls geschonden lichaam aan den muur te pronk hing.

Gadara, wel een uur of drie Z.O. van het meer van Galilea, aan
gene zijde van de Jarmoek, was door de Joden in den glanstijd der
Makkabeeërs totaal verwoest, maar door Pompejus herbouwd.
Morrend had het zich geschikt onder het juk van Herodes den

1) Gadara voert dezen titel op haar munten eerst in de 2e eeuw na onze jt.
Van de meesten is het recht op dezen titel geheel onbewezen. (Zie Guthe, aange-
haald werk) .

2) In het O.T. wordt de inval van deze woestelingen met stilzwijgen voorbij-
gegaan, doch hun herinnering is blijven hangen in Coloss. 3 : 11. Ze hoorden in
Zuid-Rusland thuis. 	 89



Groote, die het als gunstbewijs van keizer Augustus ontvangen had
en die er tot diens eere munten liet slaan. Doch met het keizerlijk
beeld er op (niet met zijn eigen!) en het omschrift: Sebastos
(Grieksch voor: Augustus) . Bij Herodes' dood kwam het weer bij
de Dekápolis. Matth. 8 : 28 is niet dit, maar Gerasa bedoeld.

Pella, Z.O. van Beth-Séan aan den overkant van de Jordaan,
lag wel in vruchtbare omgeving en niet ver van het groote verkeer,
maar toch in een eng, hoog rotsdal als het ware verscholen. Zooals
men in Amerika steden vindt met Europeesche namen, zoo in dien
tijd in de streken van het Hellenisme met namen uit het Balkan-
schiereiland. Pella heette naar de geboorteplaats van Alexander den
Groote. Hier, in dit verborgen en toch niet heel moeilijk te bereiken
veilige „neutrale" stadje, hebben later de Christenen uit Jeruzalem
een toevluchtsoord kunnen vinden, nog juist bijtijds ontsnapt aan
de verwoesting door Titus in het jaar 70.

Philadelphia is het oude Rabbath-Ammon. Minder bekend zijn
Hippos ( Z.O. van het meer van Galilea) , Dion of Dium ( met een
oostelijke, maaronzekere ligging) en Abila (O. van Gadara) .

Zoo goed als zeker behoorde tot de Dekápolis ook Gerasa, be-
kend uit den Makkabeeëntijd en ruim 2 uren benoorden de Jabbok
en niet te verwarren met het veel kleinere en onbeduidende Gergesa
of Gerasa aan het meer van Galilea ( Mark. 5 : 1) .

Om het tiental vol te maken, kan men dan nog met vrij groote
waarschijnlijkheid noemen Raphana (ligging totaal onbekend) en
Kanatha ( aan de Westzijde van het Haurangebergte ), waar een-
maal Herodes een geduchte nederlaag leed.

In al deze streken werden de goden gediend van het Hellenistisch
heidendom en Joden slechts als vreemdelingen en bijwoners geduld.
In Kanatha is een altaar gevonden, gewijd aan Apollo en Artemis;
in deze gedaante leefden hier Baal en Astarte verjongd verder. In
Skythopolis was Dionysius, de luidruchtige god van den wijnbouw,
de hoofdpersoon. In Gadara en aan de oostzijde van het meer van

90 Galilea werd Zeus hoog vereerd, aan wien het zwijn als offerdier



was gewijd (volgens de Evangelieverhalen werden hier kudden
zwijnen gehouden, een gruwel voor een Jood). Onder Rome kregen
deze streken stellig niet meer politieke vrijheid dan te voren; in dit
opzicht was de ruil voor hen geen vooruitgang. Maar wel in ander
opzicht. Sedert hier ten Oosten van de Jordaan met krachtige hand
orde en rust werd geschapen (hier heeft Herodes de Groote voor
Rome pionierswerk gedaan!) , profiteerden deze steden hiervan in
de eerste plaats. Handel en verkeer namen hooger vlucht; de op-
brengst van veld en akker kwam ongeroofd binnen. Hun hoogsten
bloei hebben de steden van de Dekápolis eerst gehad onder Romein-

-sche opperhoogheid; ondanks den greep van den tollenaar! De
invasie der Arabieren, zes eeuwen na o.j., heeft dien bloei voor
goed geknakt.

Ook kunsten en wetenschappen namen hier in dien bloeitijd een
hooge vlucht. Zooals in W.- Palestina Askalon een centrum was van
Grieksche beschaving, zoo hier in 't Oosten Gadara en Damascus.

De rhetor Theodoros uit Gadara werd zelfs naar Rome geroepen
om als leermeester van den aanstaanden keizer Tiberius mede te
werken aan diens opvoeding. Dat was dus in het tijdperk, waarin
we thans vertoeven.

Aant. op Matth. 8 : 28 ( Mark. 5 : 1 en Luk. 8 : 26) over Gadara
en Gerasa.

In de geschiedenis van den „bezetene van Gadara" drukt het
Mattheus-evangelie zich wel wat ruim en onbepaald uit. Markus en
Lukas hebben (veel nauwkeuriger) Gerasa; niet het Gerasa in de
streek - van de Jabbok, maar het kleine Gerasa, ook genoemd als
Gergesa, aan de N.O. zijde van het meer van Galilea, de eenigste
plaats aan den heelen oever waar een steilte is, waar vanaf een
kudde rechtstreeks in het meer kan storten, zooals dit verhaal dat
heeft. Een heele slag voor het heidendom: Zeus moet het machte-
loos aanzien, dat al die hem toegewijde offerdieren verloren gaan!
Gadara lag uren ver van het meer af en naar het Zuid~Oosten.
Zooals Mattheüs zich uitdrukt, is het, alsof men van iemand, die
van Amersfoort naar Hattem reist, zegt: hij ging naar het land van
Arnhem. 91



In zijn uitleq op Matth. (T. en U.) 2e druk, bIz. 96, zegt wijIen
prof. Van Leeuwen, dat men bij 't land van Gadara hier moet den
ken aan Gergesa of Gerasa (maar aan den N.O. oever evenwel, niet
ten Z. v, h. meer ). Thans ligt daar aan dien N.O. oever nog het
dorpje Karsi of Koersi, dat den naam Gerasa of Gersa nog min
of meer bewaart.

c. Filippus. {Itutee, Trechonitis, enz.},

"en Filippus zijn broeder, een viervorst over Iturea."
(Luk. 3 : 1).

Van al de zonen van Herodes den Groote maakt Filippus op den
tijdgenoot en op het geslacht van heden verreweg den besten indruk.
Hij moet een bescheiden mensch en een goed en mild regent zijn
geweest. Men had dezen zoon van Herodes en Cleopatra van
[eruzalem gaarne een betere vrouw gegund dan zijn achternichtje
Salome, die op ongeveer tWintigjarigen leeftijd voor het hof van
Antipas danste om het hoofd van Johannes den Dooper -- een
ongehoorde onbeschaamdheid voor het Oosten, waar als danseres
aIleen deernen uit de heffe des volks in het publiek optraden of -
in dien tijd -- speciaal hiertoe afgerichte slavinnen. Haar huwelijk
met dezen Filippus, haar oud...oom, is kinderloos gebleven.

* * *
In een opzicht slechts doet Filippus aan zijn vader denken: hij

ook bouwde gaarne steden om ze dan naar leden der keizerlijke
familie te Rome te benoemen. Zijn hoofdstad had hij bij de bronnen
der Jordaan, hij het oude Paneas, dat hij liet uitbreiden en groot~

steeds opknappen tot een nieuwe stad: de "Keizerstad" of Caesarea.
Om evenwel verwarring te voorkomen met het reeds bestaande en
overbekende Caesarea aan de kust, door zijn vader gesticht, noemde
men dit nieuwe Caesarea het "Caesarea van Filippus" = Caesarea
Filippi (2e nv. van Filippus}. Hij interesseerde zich zeer voor het
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door een proef bewees, dat de z.g. bron der Jordaan te Paneas niets
anders was dan de voortzettinq van een bovenstrooms in den grond
verdwenen andere rivier.

Een tweede stad, die hij liet vergrooten en omdoopen, was
Bethsaïda ( vischplaats) , gelegen waar de Jordaan uitmondt in
het meer van Galilea. Hij noemde het Julias naar 's keizers dochter
Julia, die evenwel wegens haar overschandalige uitspattingen levens^#
lang door Augustus verbannen werd; twee jaren na de troonbe-
stijging van Filippus. De stichting van Julias moet dus reeds heel
vroeg door hem begonnen zijn. Het is zeer de vraag, of het wel dit
Bethsaïda is geweest, waaruit Petrus en Andreas en ook de apostel
Filippus kwamen. Al direct treffen wij Petrus aan het werk te
Kapernaam (Matth. 4 : 13 en 18) , waar ook zijn woning was
( Mark. 1 : 29) . Een Engelsch geleerde heeft verondersteld, dat dit
„Vischhuis" of „Vischwijk" ( dit beteekent letterlijk Bethsaïda) van
Petrus niets anders geweest zou zijn dan een visschersvoorstadje
van Kapernaam. 1 )

In de 8e eeuw leefde nog de herinnering aan een visschersplaatsje
Bethsaïda aan den Westelijken oever, niet ver ten Noorden van
Kapernauw 2 ) . Wanneer wij dit houden voor het Bethsaïda, waar
deze apostelen thuis hoorden, dan wordt veel in het N.T. heel wat
duidelijker, vooral Mark. 6 : 45, waar de discipelen overvaren van
den Oostoever naar (St. vert. onduidelijk „tegen ") Bethsaïda, om
straks vandaar opnieuw de eenzaamheid in te vluchten naar het
Oosten (vs. 53) . Men vergelijke vooral Joh. 6 . 17 en 24 waar bij
ongeveer dezelfde geschiedenis heel eenvoudig in plaats van
Bethsaïda staat: Kapernaam. Er is hierop één uitzondering: Stellig
is het Bethsaïda van Lukas 9 : 10, ( eigenaardig deze ééne keer
apart aangeduid als „de stad") het Julias geweest uit het gebied
van Filippus. Want het is na den dood van Johannes den Dooper,
wanneer de Christus zich een tijdlang niet meer waagt op het gebied
van Antipas en omzwerft in Fenicië, in Dekapolis en vooral veel
op het terrein van Filippus ( dat hem vooral tijdens het laatste van

1) Scharer II (3e dr.) , blz. 162 A. Hij noemt dit denkbeeld van Goodenow
echter: eine seltsame Ansicht. Mij evenwel lijkt ze buitengewoon aannemelijk.

2) Zie Rhiems B. W., 2e druk, art. Bethsáïda.	 93



zijn prediking een toevlucht bood) . Waarschijnlijk vond ook hief
— op den Hermon --- de verheerlijking op den berg plaats; te voren
zijn wij bij Caesarea Filippi; in geen geval is dit op den Tabor ge

-weest, waarop in die dagen een stadje of versterking gebouwd lag
— We zijn bij het majestueus tafereel der Verheerlijking in de
eenzaamheid van de bergstilte op den onbewoonden top van een
eenzamen hoogen berg, ver weg van alle menschelijk gewoel en niet
midden in een vestinkje.

Daar Filippus regeerde over een overwegendrheidensch gebied.
behoefde hij allerlei Joodsche gevoeligheden niet zoo te ontzien als
dat de andere leden van de familie-Herodes noodgedwongen deden.
Hij was een vorst, die op zijn munten gerust een „kop" durfde te
laten stempelen; het was die van den Romeinschen keizer. Op
Romeinsche vriendschap was hij zeer gesteld.

Verder vergenoegde hij zich met binnenslands in zijn eigen ge-
bied rond te trekken, altijd bereid een ieder aan te hooren en op
de klacht van iederen verdrukte aanstonds recht te spreken. Zijn
officiëelen rechterstoel moesten bedienden hem op al zijn reizen
achterna dragen.

In den winter van 33 op 34 is hij kinderloos gestorven. Enkele
jaren na de kruisiging op Golgota dus.

Voor ons is zijn voornaamste beteekenis, dat het gebied van dezen
humanen en rechtvaardigen vorst in de moeilijkste dagen aan
Christus een welkome toevlucht bood, al is hij zelf daarvan wel
onbewust gebleven.
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D. JUDA ONDER ROME1NSCHE
PROCURATOREN.

HOOFDSTUK VI

ALGEMEENE TOESTANDEN IN JUDEA BIJ HET
BEGIN ONZER JAARTELLING

§ 1. Staatkundige en maatschappelijke toestanden in Juda.

„als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea".
( Luk. 3 : 1) .

a. Bestuur. De procurator. 1)

De deputatie, die te Rome verlangd had, „Geen Herodiaan meer
op den troon van Jeruzalem!" had dan nu, 6 n.o.j., haren zin ge-
kregen: Juda was een zelfstandig gewest geworden, rechtstreeks
onder Rome, een tweederangsprovincie onder een procurator, die
er naast de eersterangsprovincie Syrië ( onder een, hoogeren, pro-
consul) zoo'n beetje bijhing als de sloep naast het schip. Judea is
dat gebleven ook, met slechts één kort intermezzo, toen de zoon
van den te Samaria geworgden Aristobulus weer zat op den troon
van zijn Herodiaansche en Makkabeesche voorvaderen, de ( Hero-
des) Agrippa I van Handelingen XII.

De Romeinsche provinciën waren onderverdeeld in senatorische
en keizerlijke. De stadhouders van de eerste, die maar één jaar
bleven, voerden alle den titel proconsul, hoewel feitelijk slechts
die van Asia en Africa consul waren geweest en de anderen ge-
wezen praetoren waren. In de keizerlijke provincies (de onrustigste
gebieden en grenslanden, waar dus meer dan normaal troepen

1) Het N. T. gebruikt het oorspr. woord niet; de St. vert. heeft: stadhouder. 95



lagen) was het juist omgekeerd. Hoewel daar de officieele titel
luidde (overal, zonder onderscheid) : legatus Augusti pro praetore,
waren die in de grootste provinciën, waar meer dan één legioen
lag, gewezen consuls in plaats van praetoren en hadden eigenlijk
proconsul moeten heeten. 1 ) Dit was bijv. het geval in Syrië met
de hoofdstad Antiochië ( niet: Damascus, eens de hoofdstad van
Aram, in ons O.T. in de Statenvertaling ook Syrië geheeten) .

Waarom werd nu Judea niet eenvoudig tout-court ingelijfd bij
Syrië? Waarom kreeg het een eigen tweederangsstadhouder, één,
die zich noch propraetor, noch proconsul mocht noemen, doch
slechts procurator was? Deze regeling troffen de Romeinen voor
die gebieden, waarvoor men aparte moeilijkheden duchtte, indien
ze geheel en al zouden ingesnoerd worden in het confectiepak van
staatsinstellingen, dat voor alle „gewone" Romeinsche provinciën
gold, zoowel voor keizerlijke als voor senatorische. Vroeger had
men voor zulke gebieden het systeem toegepast der „verbonden
koningen' , der „reges socii'', zooals bijv. Herodes de Groote een
rex socius was geweest. Maar thans woei te Rome de wind anders
en men streefde er naar in de Oostelijke Aziatische grenslanden
deze reges socii over het algemeen te vervangen door procuratoren.
Judea was slechts één uit meerderen. Tot nu toe had men dit kleine
scheepje onder een eigen kapitein laten meekoersen, thans hing
men het als een sloep onder een eigen bootsman achter het groote
schip Syrië aan. 2)

Toch was onder normale omstandigheden de procurator niet maar
een ondergeschikt ambtenaar van den landvoogd in Antioehië.
Veelmeer had hij het karakter van een rechtstreeksch dienaar van
den keizer te Rome, -die — onder diens opperhoogheid en in alles

1) In Hand. heet Sergius Paulus op Cyprus en Gallio in Achaje ook pro-
consul, omdat beide provinciën toentertijd senaatsprovinciën waren; Achaje nog
slechts zeer kort.

2) Ook Egypte was buitenmodel. Hier gold het onder de vloot van Romeinsche
provincieschepen echter geen boot maar veeleer een vlaggeschip en de ver-
tegenwoordiger des Keizers in Egypte was dan ook geen procurator, maar

9b	 heette met een hooger titel: prefect.



rekening houdend met diens wil — hier persoonlijk alles kon
regelen binnen een zeker kader. In onrustige tijden van opstand of
oorlog echter was Rome veel te ver, dan had de procurator van
Judea eenvoudig de hulp in te roepen uit Antiochië en dan ging
het daadwerkelijk gezag in Judea tijdelijk over aan den landvoogd
van Syrië, die de troepen zond. Ja, zelfs aan diens militairen bevel-
hebber, die onder zulke omstandigheden direct de grens kon over-
schrijden, om de teugels van het bewind zelf in handen te nemen.
Daarentegen is het zeer de vraag, of de proconsul te Antiochië in
Syrië zelfs wel het recht bezat om den procurator van Judea ter
verantwoording te roepen. Er zijn twee zulke gevallen bekend (o.a.
toen later Pilatus werd afgezet) , maar beide keeren ging het initiar
ties van Rome uit en niet van Antiochië, waar de proconsul een
aparte volmacht daartoe kreeg.

De joden zagen weldra, dat zij in hun haat tegen de Herodessen,
met den Romeinschen procurator het paard van Troje hadden
binnengehaald. Herodes toch, opgegroeid onder Joden en Joodsche
toestanden, wist, hoe hij bij dit eigenaardig volk de ergste gevoelig,-
heden moest ontzien. Al had hij liefst het heele volk gehelleniseerd,
hij paste uit politiek inzicht er toch wel voor op. Maar nu kwam
een of ander avonturierend Romeinsch ridder, begeerig dikwijls,
om zoo spoedig mogelijk zijn fortuin te maken, maar wildvreemd
aan alle apartige Joodsche opvattingen en met geen greintje begrip
voor Joodsche buitenissigheden. Zoo'n Romeinsch procurator was
in staat, eer hij er erg in had, het gansche Jodendom tot vertwij f er
ling toe te prikkelen door maatregelen, waarvan hij zich niet eens
begrijpen kon, hoe men daar nu iets ergerlijks in kon zien! De
Joden van hun kant daarentegen waren geneigd om niet te ont-
wijken dingen, bepaalde belastingsmaatregelen bijv., direct op te
blazen tot principieele zaken en aanvallen op hun nationalen gods-
dienst. Zoo moesten onkunde en misverstand eenerzijds, aanmatir
gend chauvinisme en ongelooflijke lichtgeraaktheid anderzijds, wel
wrijving geven. Hoeveel te meer moesten teleurgestelde Joodsche
verwachtingen en provoceerende ambtelijke uitsloverij dan wel niet
somwijlen op elkander botsen. Want lang niet altijd was de procu-
rator bezield van den wensch, die (in den regel) te Rome gekoes- 97
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terd werd, om de joden in hun gevoelens maar zooveel als eenigs~
zins doenlijk te ontzien en „zoet te houden". Hoe lager bestuurs--
rang, hoe meer behoefte dikwijls om zijn gezag uit te spelen en
zich te doen gelden als de man, die het maar te zeggen heeft.

Het is zeer de vraag, of in zulk geval de proconsul te Antiochiëe
veel meer kon doen dan toekijken en zijn legioenen sturen, wanneer
de geprikkelde joden naar de wapenen grepen en de oproersfakkels
het land in vuur en vlam zetten.

Dit over den procurator in verband met zijn omgeving.
Thans over het ambt zelve.
De procuratoren waren aanzienlijke Romeinen uit den ridder-

stand ( Felix, een vrijgelaten slaaf van keizer Claudius, wiens
broeder Pallas aan het hof te Rome een tijdlang bijna almachtig
was, vormde een ietwat schandaalachtige uitzondering) . Hun resin
dentie was de groote nieuwe havenstad Caesarea, waar zij een door
Herodes gebouwd paleis bewoonden (volgens Hand. 23 : 35
„paleis van Herodes" vertalen zoowel Brouwer --- N.T. — als De
Zwaan ---- T. en U. ---; er is sprake van een praetorium; zoo
heette de ambtswoning van een stadhouder; op het praetorium werd
ook recht gesproken, vandaar, dat de St.vert. heeft: rechthuis van
Herodes) . Nog zoo kwaad niet, want de Christenen kwamen er
alleen mee in aanraking, wanneer zij zooals Paulus ^- er wegens
hun geloof moesten terecht staan. Bij bijzondere gelegenheden ver-
toefde de procurator evenwel soms te jeruzalem, waar hij eveneens
zijn eigen paleis had en nam dan versterking voor het garnizoen
mee, wanneer het bijv. was om tijdens de verzameling van groote
volksmassa's bij het Paaschfeest zelf een waakzaam oog op den loop
der dingen te houden.

Zoo komt het, dat wij op zulk een Pascha Pilatus te jeruzalem
vinden, alweer in een „praetorium". Men weet, dat te jeruzalem
hiertoe twee gebouwen in aanmerking kwamen. Het paleis van
Herodes lag in het Westen der stad; het Romeinsche garnizoen
was in den burcht Antonia ten N. van den Tempel. Sedert de dagen
der kruistochten geldt deze burcht als de plaats van Christus' lijden

98 en het „Ecce homo". Zelfs is in verband daarmee de heele via.



dolorosa aangegeven, ook door straten, waar (blijkens de fonda-
menten) voordien huizen stonden, want het oude Jeruzalem was
sinds geheel verwoest geworden! Het is inderdaad met aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid, dat de Heiland inderdaad voor
Pilatus op den Antonia heeft terecht gestaan (mede in verband met
den naam Gabbata); hierover later uitvoeriger. Bij feesten bestond
de groote vrees altijd voor een overrompeling van den Antonia-
burcht van den Tempel uit en dat moest zoo noodig voorkomen
worden door een uitval uit dezen burcht op den Tempelvoorhof met
zijn altaar, waar overigens op straffe des doods geen niet-Jood
komen mocht (Luk. 13 : 1; Hand. 21 : 31 en 32) .

Het praetorium behoefde niet altijd een kazerne-burcht te zijn.
Het eigenlijk „paleis van Herodes" was dat ook niet; daarom waren
er een drietal torens gebouwd tusschen dat paleis en den muur van
de stad, die elkander raakten; deze konden bij een tijdelijke terug-
trekking dienst doen, maar waren dan alleen langs touwladders
te verlaten. Dit „paleis van Herodes" stond in het N.W. van de stad.

Het praetorium was tevens de plaats, waar de lijfwacht verblijf
hield en heette oorspronkelijk zelfs daarnaar: praetorium, d.w.z.
„hoofdkwartier' . De benaming „rechthuis '', waarin de Statenvers
talers Luther navolgen, is niet bepaald foutief te noemen (dát was
het óók), maar toch de ware niet; het maakt van een bijzaak een
hoofdzaak; weliswaar moet toegegeven, dat deze „bijzaak" in de
H. Schrift voor het verhaal de „hoofdzaak" is!

De Grieksche naam Lithostroton ( steenplaveisel) en de
Arameesche Gabbata ( het model van een afgerond ,,voorhoofd")
is niet een steenen bordes of breede hooge stoep voor het paleis,
maar de naam voor de verbinding tusschen burcht Antonia en
Tempel, die (op een trapgedeelte na — Hand. 21 : 35) door een
welving van gladde steenera onbeklimbaar was gemaakt. 1 )

Voor het „Paleis van Herodes" was in Jeruzalems smalle vesting-
straten geen ruimte, om een menschenmassa van een bordes toe
te spreken. Van den Antonia ging dat voor profane aangelegen'-
heden ook niet, wegens de heiligheid van den Tempel. Toen Pilatus

1) Zie later; zie ook Pickl, Messiaskönig.	 99



eenmaal een groote volksvergadering bijeenriep, koos hij daartoe
het stadion, waarin men anders de spelen hield.

De procurator had een eigen krijgsmacht, evenwel slechts z.g.
„hulptroepen '', niet eigenlijke Romeinsche legioenen, waarover wèl
de landvoogd van Syrië te beschikken had, eerst over drie, later
( onder Tiberius) zelfs vier 1 ) , waartoe er één uit Egypte werd
overgeplaatst, dat er nu nog twee overhield. Terwijl deze legioenen
van elders afkomstig waren, werden de hulptroepen ook wel uit
het land zelf gerequireerd; de joden echter waren vrij van allen
militairen dienst. Bij deze hulptroepen werd de kern gevormd door
de soldeniers van Herodes, die onder Archelai s hadden doorge
diend: 500 man ruiterij en 2500 man voetvolk. Een aantal kleine
garnizoenen onder decurionen ( hoofdmannen van tien) en centu-
rionen ( hoofdman over honderd centurio) hielden gewichtige
punten bezet. De Romeinsche centurio, die zoo dikwijls in het N.T.
op den voorgrond treedt, was een officier van lageren rang, een
„frontofficier", die het evenwel nimmer kon brengen tot ,,staf-
officier"; de hoogere officiersrangen bleven voor den adel gereser-
veerd. Toch gaf het centurionaat, „een aanzienlijke positie". 2 ) De
primipilus, de man, die den hoogsten centurio-rang bij zijn legioen
behaald had, werd niet zelden in den ridderstand verheven; hun-
nen zonen kwam deze rang als regel toe. Centurionen, met „eervol
ontslag" uit den dienst gekomen, hadden van Augustus het recht

1) Men vergelijke, dat er langs den Rijn een achttal legioenen lagen. In
Syrië lagen nr. 6 Ferrata, nr. 10 Fretensis en (waarschijnlijk) nr. 3 Gallica,
bekend uit den oorlog tegen de Parthen en nr. 12 Fulminata (Schürer I, § 17
aant. 41) . Bij den dood van Augustus telde heel het groote Romeinsche rijk slechts
25 legioenen, met de hulptroepen mee ongeveer 250.000 man. Om een Rom.

aan te geven is het nr. alleen niet voldoende; terwijl sommige nrs. 2, ja
3 maal voorkomen, ontbraken andere. Dit komt door het ontstaan van het leger
door samenvoeging van de troepen van verschillende pretendenten (men denke
bijv. aan Antonius en Octavianus na Actium) .

2) Zoo zegt letterlijk de beroemde Ludwig Friedlaender in zijn standaardwerk
Sittengeschichte Roms I, 9e druk, blz. 221. Het gaat niet aan — zooals velen
met door kastegeest bevangen blik willen doen — om den centurio tot sergeant
te degradeeren, omdat elk niet-.adellijk soldaat maar centurio kon worden en het
dus geen geprivilegieerden stand gold; dan waren sommige maarschalken van

100 Napoleon eigenlijk ook maar onderofficieren gebleven, hun leven lang!



gekregen hun toga met purper te omzoomen en den titel van „Stads--
raad" te voeren.

Men kan m.i, de centurionen het beste vergelijken met die offi-
cieren uit het leger van Napoleon den Derde, die men in Frankrijk
„troupier ' noemde: van soldaat opgeklommen, maar wegens gebrek
aan eigenlijke officiersopleiding konden zij het niet verder brengen
dan hoogstens tot kapitein.

In dienst was hun onderscheidingsteeken noch een knop, noch
een sterretje, maar een stevige stok, die met een leeren lus aan hun
wapenrusting hing: zij hadden het recht een soldaat lichamelijk te
doen straffen en hem bij het exerceeren „op de vingers te tikken",
als hij fouten maakte. De onderofficieren, bijv. vaandeldrager en
adelaarsdrager werden door de centurionen benoemd. 1 )

Soldaten waren het ook, die als gerechtsdienaars en beulsknechten
de straffen moesten voltrekken, door den procurator als rechterlijk
vertegenwoordiger des keizers uitgesproken. Dit was in dezen tijd
in jeruzalem niet anders dan in Rome zelf.

De procurator had als rechter, sprekende in raam des keizers,
macht over leven en dood ( Joh. 19 10 ) . Over personen met
Romeinsch burgerrecht echter kon hij alleen jurisdictie uitoefenen,
zoolang deze zelf er niet tegen in verzet kwamen („appellatio", Hd.
25 : 10, 11) ; over ingeboornen was hij oppermachtig. Het recht van
begenadiging had de procurator evenwel niet; het geval met Bar--
Abbas ( Mark. 15 : 6) moet een speciaal geval geweest zijn: een
specifieke Paasch-usantie in het Joodsche land, waarvoor de pro'-

1) Met 't oog op het misverstand, dat de centurionen zelf onderofficieren
noemt, citeer ik hier nog een tweede standaardwerk Baumgarten—Poland-
Wagner, „Die Hellenistisch-Römische Kultur", blz. 279 van de volledige uitgave:
„De frontofficier, die in het Romeinsche leger in den regel van gewoon soldaat
af diende, heet algemeen centurio ... de onderofficieren worden door de centurio-
nen benoemd ..." Op een legioen (wij zouden tegenwoordig zeggen: een brigade),
telde men 60 centurionen in het geheel, wat meer met een getal officieren dan
onderofficieren overeenkomt; men had centurionen in allerlei rangen; de hoogste,
de primipilus zat met de stafofficieren samen in den krijgsraad. Wil men de
centurionen geen officieren noemen, dan houdt men voor een heele brigade van
6000 legionairen slechts 10 officieren over: de tribunen der cohorten, bij onzen	 j O1
majoorsrang te vergelijken.



curator doorloopende machtiging -des keizers had (volgens ge-
woonterecht) .

Maar vooral ook was de procurator een soort „rijksontvanger
der belastingen" in het groot. Hieraan ontleende hij zelfs zijn naam.
De procurator ( beheerder) was oorspronkelijk niets anders ge-
weest dan een ambtenaar van de afdeeling „financiën" van den
keizer! Van de belastingen, die Juda opbracht, gold in den letterlijken
zin des woordsi „Geef den keizer, wat des keizers is" ( Mark. 12:17) .
Want wat uit zoo'n tweederangs-provincie onder een procurator
binnen kwam, werd niet gestort in de kas van het rijk (de „Senaats^-
kas") , maar in de particuliere schatkist van den keizer zelf. Toen
Archelaus Herodes opvolgde, had keizer Augustus op klachten van
de Joden de zéér hooge belastingen met een vierde verminderd.
Toch waren ook onder de Romeinen de belastingen zéér drukkend.
Naast een grondbelasting was er een persoonlijke belasting, die
deels in leverantie in natura, deels in geld werd opgebracht en wel
voor bepaalde klassen als inkomstenbelasting ( naar het geschatte
inkomen) ; voor andere als een vast hoofdgeld. Het laatste moest
betaald worden bijv. van vrouwen en slaven (in Syrië vrouwen
van 12 tot 65 jaar, mannen van 14 jaar af) . Voor de schatting van
het inkomen moest ieder zelf zijn opgaven volgens een bepaald
systeem schriftelijk indienen, wat dan ambtshalve gecontroleerd
werd ( dus juist als bij ons nog heden ten dage!) ; waarschijnlijk
staat de registratie van Lukas 2 hiermee in verband. Deze directe
belastingen werden niet verpacht aan tollenaren, maar moesten
rechtstreeks betaald worden aan in vasten dienst staande onder-
beambten van den procurator ( alweer: tout comme chez nous) .

Evenwel waren er daarnaast nog allerlei „tollen", in ,- en uit-
gaande rechten, doorvoerrechten, marktgelden; vandaar, dat we in
een handelscentrum als Jericho, waar zich verschillende wegen
kruisten, een „overste der tollenaren" aantreffen: Zacheus ( Luk.
19) . Daar de „tollen" verpacht werden en de tarieven wel officieel
waren vastgesteld, maar in zoo vage termen, dat er allerlei willekeur
mogelijk was, kon een „tollenaar" zichzelven uitermate bevoor
deelen en verrijken ten koste van zijn medeburgers en van vreemde

102 kooplui en liet dit meestal dan ook niet na. Tollenaren waren dan



ook zeer gehaat en bij een „overste der tollenaren" als Zacheus,
in een druk centrum als Jericho, wiens rijkdom aller nijd opwekte,
zal die haat zeker wel geculmineerd hebben, al mogen wij niet ver

-geten, dat ook in onze dagen een belastingambtenaar nog niet prer
pies een populaire persoonlijkheid is.

Bij de Joden ging evenwel de haat tegen den tollenaar buiten-
gewoon ver! ( Het woord haat is hier eerder te zwak dan te sterk.)
We beseffen dat al zoo eenigszins, als we in de evangeliën lezen,
steeds in één adem, van: „tollenaren en zondaren". Tollenaren en
herders golden bij de Joden als dieven (wijl moeilijk na te rekenen:
„de gelegenheid maakt den dief" oordeelde men!) . Een oud,

-Joodsch geschrift zegt: „Voor herders, belastingambtenaren en tol-
lenaren is de bekeering moeilijk!" Neen, zegt Jezus, die gaan u vóór
in het Koninkrijk Gods, maar de rijken ... (Matth. 21 : 31 ; Matth.
19 : 23) . Ja, het was verboden om van een tollenaar geld aan te
nemen voor de armenkas! Een Farizeeër, die tollenaarsinkomsten
pachtte, werd uit hun kringen uitgestooten. Wie tollenaar was, kon
geen Joodsch rechterambt in eenige synagoge~organisatie uitoefe-
nen; ja — sterker nog! — kon evenmin als een heidensche slaaf als
getuige er voor optreden! ( Wat een Joodsch bastaard wel kon.)
Men moet het bovenstaande in het oog houden, als men leest van
de ergernis, die Jezus gaf, door met zulke tollenaren als vrienden
aan één maaltijd aan te zitten! (Vergelijk Jezus' eigen woord over
„heiden en tollenaar", Matth. 18 : 17) . 1 )

Op het punt van godsdienst werden de Joden volkomen vrij-
gelaten, behalve dan, dat nog al eens een den Romeinen on-
sympathiek priestervorst om redenen van politiek als hoogepriester
werd afgezet. Maar dat waren de Joden in de laatste decennia
toch al wel min of meer gewoon gaan vinden. Als het hoogepriester-
schap maar in de daartoe aangewezen familiegroep bleef, lei men
er zich wel bij neer. Als een hinderlijke beperking van den Tempel~

1) Prof. Joach. Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu II B blz. 182 enz. 	 103



dienst voelde men evenwel, dat het hoogepriesterlijk prachtgewaad
onder Romeinsche berusting op den burcht Antonia bleef en slechts
vier malen in het jaar werd vrijgegeven; n.l. met Paschen, Pinkste~
ren, Loof huttenf eest en met Grooten Verzoendag. 1 )

Overigens werd aan Joodsch gemoedsbezwaar op uiterst royale
wijze tegemoet gekomen. Terwijl alle andere volkeren moesten
offeren voor het beeld des keizers als voor een godheid (de incorr
poratie als 't ware van den almachtigen staat!) , waren de Joden
vrijgesteld. Het was voldoende, dat in den Tempel van Jeruzalem
tweemalen 's daags voor den keizer werd geofferd, in totaal één
rund en twee lammeren per dag. Ook stond, vooral buiten Judea,
in den voorhof van menige synagoge een of andere den keizer
eerende inscriptie.

Bij den Tempel, die nu onder de hoede van Rome stond, werden
borden2 ) geplaatst, die iederen niet-jood het betreden van het
Tempelplein verboden (in Grieksch en Latijn) , ja, met den dood
bedreigden, zelfs voor 't geval hij een Romeinsch burger was! Voor
Romeinsche verhoudingen bijzonder kras. Het kopergeld bleef
( evenals onder Herodes) zonder keizerskop; alleen diens naam
kwam er nu op te staan. Troepen, voor Jeruzalem bestemd, lieten
hun veldteekens achter; alleen omdat de Jood in zijn tempelstad
aan het beeld aanstoot nam (de keizersmedaille n.l.) en een heel
marcheerend leger moest een omweg maken, om met zijn standaar-
den Judea te vermijden. Alweer ... zeer sterk, ja bijna ongelooflijk!
En toch een vaststaand feit. Zóó werd het Joodsche fanatisme ontr
zienƒ Men hoedde zich om met vonken te komen in de buurt van
het politieke kruitvat, dat Jeruzalem voor Rome was en bleef. Zoo
is het te verklaren, dat zelfs een keizer als Tiberius ( die feitelijk

1) Dit duurde zoo tot 36 na o.j.
2) Een ervan is teruggevonden en thans in het museum van Konstantinopel.

Letterlijk staat het er niet zoo drastisch als Flay. Jos. vermeldt, maar in hoofd-
zaak is er toch overeenstemming: „Geen niet-Jood betrede de ruimte binnen de
om den tempel getrokken perken en ommuring; wie daarbij gegrepen wordt,
draagt de volle verantwoording, want hierop staat de doodstraf!"

Van overtreding van dit gebod beschuldigden de Joden later Paulus (Hand.
104 21 : 28) . Lysias met zijn soldaten, die toen kwam, stoorde er zich niet aan!



anti-Joodsch gezind was en de Joden in het Westen zoo knotwiekte
als hij maar kon) , toch de Joden in hun eigen land ontzag.

En hierin ging men zéér ver. Aan Romeinsche soldaten was de
plundering van een Joodsch dorp bevolen, bij wijze van executie.
Daarbij had een van hen in de woede der verwoesting een heilige
Wetsrol aan stukken gescheurd. De Joden, woest over zoo'n hoon,
eischten zijn leven. En zijn hoofd viel. Hij werd hun prijsgegeven.
Dit was evenwel na den tijd van Pilatus. Hij is niet de eenigste ge-
weest. Maar de Joodsche gevoeligheden waren voor een niet-jood
zoo lastig aan te voelen, dat zelfs welwillende stadhouders licht mis-
grepen. En als dan rumor in cassa ontstond, vatten zij licht een
weerzin op tegen dit „onhandelbare volk".

b. Het Sanhedrin als Bestuurslichaam.
„de geheele Raad."

(Mark. 14:55) .

Het woord „Sanhedrin" is een Hebreeuwsche verbastering van
het Grieksche woord Synhedrion vergadering, dat in zijn ge-
latiniseerden vorm synedrium de beteekenis „gerechtshof" had ge-
kregen.

Toch was het Joodsche Sanhedrin veel meer dan een gerechtshof
alleen. Het was een lichaam, dat functionneerde als Bestuursorgaan,
voor al wat „Binnenlandsche Zaken" van den Joodschen staat
betrof en daarbij tevens „Hooge Raad", niet alleen voor geestelijke
zaken als een soort inquisitie, maar wel degelijk ook voor crimineele
en civiele gevallen. Immers, bij de Joden van dien tijd vormden
wetten tegen godsdienstige overtredingen èn inzake burgerlijke
dingen één groot geheel met het strafrecht; alles samengevat onder
één algemeenen titel: „de Wet van Mozes". Waarbij in werkelijk-
heid heel wat uitspinsels kwamen voor rekening niet van Mozes,
maar van Ezra en zijn opvolgers: de stand der Schriftgeleerden.

Naar het bij de Joden heette, ging de oorsprong van het San-
hedrin terug tot op den tijd van Mozes en zijn raad van 70 oudsten,
die hem hielpen om den last der regeering te dragen. Dit was even-
wel niet meer dan een vrome fictie. In werkelijkheid kan men voor 105
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een staatsinrichting, overeenkomende met het Sanhedrin, niet verder
teruggaan dan tot na den val der Perzische heerschappij, het begin
van den Diadochentijd. Onder Perzisch bewind was de hooqe
priester geworden tot vertegenwoordiger van den Joodschen staat.
Naar het schijnt is hem voor 't eerst een Raad ter zijde gesteld
onder het bewind der Ptolomaeen, toen een lange reeks van jaren
[uda onder Egypte behoorde. Deze Egyptische heerschers waren
tevreden met het oppergezag en de schatting en lieten het inwendig
bestuur van het land weI aan een of ander inlandsch bestuurs
orgaan over. In het Hellenistisch tijdvak was daartoe oorspronkelijk
een of anderen Raad naar Grieksch model zeer in de mode. In
den regel viel die evenwel democratisch uit, terwijl de Joodsche Raad
veeleer een aristocratisch karakter had: de [oodsche hooqepriester,
bijgestaan door de "Gerusia", die voornamelijk uit priesteradel en
hooge notabelen moet hebben bestaan. Deze "Gerusia" is de voor
looper geweest van het Sanhedrin, dat in den tijd der Makkabeeen
waarschijnlijk een tijdlang geheel uit Sadduceeschen priesteradel is
samengesteld geweest; van den tijd van Alexandra af begint vooral
het indringen van het Farizeesche element. Het zou te ver voeren,
aIle lotgevallen er van na te gaan -- veel blijft ook in het duister
der eeuwen verborgen. Hier zij slechts even aangestipt, dat Caesar
de tijdelijk zeer verbrokkelde macht van dezen Joodschen "Hoogen
Raad' heeft hersteld en dat Herodes bij zijn greep naar de macht
in 37 v.o.j. het Sanhedrin een geweldigen nekslag had toeqebracht,
door het meerendeel van zijn leden bij een massa-executie te doen
ombrengen.

Tot den grootsten bloei kwam het weer na de annexatie van
[uda door Rome. Tot in den groaten Joodschen opstand ook het
Sanhedrin ten onder ging. De bloeitijd valt dus in de zestig jaren
6--66 n.o.j. Fl. Josephus beschouwt -- in hedendaagsche termen
gezegd -- het Sanhedrin als de eigenlijke "directie" van het Jood
sche volk, terwijl de Romeinsche procurator (Pilatus bijv.) feitelijk
maar bedoeld was als een soort .Jnspecteur" voor de controle. 1 )

1) Schiirer teekent aan bij deze beschouwing van Josephus (daar in andere
termen vervat}: und nicht mit Unrecht.



Als Bestuursorgaan ( dat naar het schijnt zelfs aansprakelijk werd
gesteld voor het geregeld binnenkomen der Romeinsche belasting
gen!) strekte zijn invloed zich natuurlijk niet verder uit dan Judea
zelf; de „Grieksche" steden van de omgeving vielen er buiten.
Ook had menige Joodsche stad zijn eigen „kleine synedrium" (van
meestal 23 leden) , dat tot de „veertig slagen min één" kon ver

-oordeelen, waar later Paulus zoo ondervinding van op zou doen.
Ter onderscheiding noemde men dan den Hoogen Raad in Jeruzalem
wel het ,,groote" Sanhedrin, een uitdrukking, die voorkomt Matth.
26 : 59. Dit „Groote Sanhedrin" kon zelfs doodstraffen vellen, maar
dan moest het doodvonnis bekrachtigd worden -door den Romein-
schen procurator te Caesarea. De aangeklaagde had voor dezen
„Grooten Raad" te verschijnen in rouwgewaad en in uiterst dee-
moedige houding. Het bewijs berustte vnl. op getuigenverhoor naar
vasten vorm; vrouwen en slaven telden als getuigen niet voor vol
mee. Een getuige a decharge mocht niet worden gebruikt à charge,
wel omgekeerd. Bij de stemming begon men bij het jongste lid;
voor vrijspraak was de helft plus 1 voldoende, voor een doodvonnis
moest het de helft plus 2 zijn; bij onvoldoenden uitslag der stemming
in een onvoltallige vergadering werd overgestemd met (minstens)
één tweetal bijzitters extra.

Het is niet heel duidelijk, of de Romeinsche procurator zich bij
het ja of neen op een -doodvonnis liet leiden door wat de eigen~
Joodsche wet in dezen voorschreef, en dan nog in hoeverre. Christus
is niet gesteenigd (wat naar Joodsche wet had moeten zijn gebeurd) ,
maar gekruisigd, waarbij het volk er nog wel Pilatus dreigend aan
herinnerde: „Wij hebben een wet en naar onze wet moet hij ster-
ven!" (joh. 19 : 7.) Voor het verbod om het Joodsche Tempelplein
te betreden, dat zelfs voor Romeinen gold, had de Joodsche wet
zeker volle kracht boven de Romeinsche, maar dit kan een uit

-zondering zijn geweest.
Festus wil Paulus, hoewel hij Romeinsch burgerrecht bezat, naar

Joodsch recht laten richten door het Sanhedrin, hoewel Paulus toen
te Caesarea vertoefde, d.i. buiten de jurisdictie van het Sanhedrin,
( zie Veldhoen, het proces van P.) Maar Paulus, die den afloop
al ziet, voorkomt alle trucs en hinderlagen door zijn „Appellol" 107



wat hem als Romein nu voor des keizers onmiddellijke
rechtbank bracht. In dien tijd zijn duidelijk merkbaar de twee eler
menten van het Sanhedrin, die onderling streden om het overwicht:
de Farizeesche Schriftgeleerden, onmisbaar bij de fijn uitgesponnen
strijdvragen over allerlei futiliteiten van de Wet, waarin deze Raad
de hoogste beslissing had, en de Sadduceesche priesteradel, die de
uitvoerende macht in handen had in den Tempel en die daartoe
over een eigen politietroep beschikte (Hand. 23 : 6; Mrk. 14 : 43;
Joh. 18 : 3).

Over 't geheel kan men zeggen, dat de competentie van het San-
hedrin in de practijk grooter was dan in de theorie, vooral ten op-
zichte van de vele Joden in de Diaspora (de z.g. „verstrooide
Joden"). Niet alleen waren voor hen de beslissingen van Jeruzalem
toonaangevend, maar de arm van den Hoogepriester te jeruzalem
reikte soms zelfs ver tot over de grenzen van Judea heen, wanneer
hij overtreders of vermeende schuldigen met den sterken arm vóór
zich liet leiden te jeruzalem; zooals de expeditie van Paulus naar
Damascus bewijst ( Hand. 9 : 2) .

C. Sociale verhoudingen.

De tijd werd gekenmerkt, in Palestina zoowel als in Rome zelf,
door een schril contrast tusschen heel arm en heel rijk. Het volks-
geloof verscherpte dit fel afsteken van het een tegen het ander nog,
door psalm 1 als regel zonder uitzondering te nemen en het heele
probleem van het boek Job te negeeren. Wie arm en ellendig of
ongelukkig was, --- wèl, -die moest het verdiend hebben! „Anders
zou God dit niet over hem hebben doen komen." Van den blind-
geborene, die, toen hij blind ter wereld kwam, nog geen schulden~
register had, vragen de discipelen: „Rabbi, wie heeft er gezondigd,
deze of zijn ouders, -dat hij blind zou geboren worden ?" (Joh. 9 : 2.)
Volgens den een was zijn blindheid straf voor de ouders, volgens
den ander een plaag voor zijn eigen, door God vóóruitgeziene en
bij vooruitbetaling toegerekende zonde!

108	 Daar is een rijke, die in een paleisachtig huis woont met een



prachtige „voorpoort". En vóór die statige entrée ligt zoo maar
op den weg een doodarme en doodongelukkige bedelaar vol booze
zweren, die er haast bij levenden lijve wordt verslonden door de
onreine straathonden, die de tong al naar hem uitsteken en haast
geen geduld hebben om te wachten, tot het laatste leven is uit-
geblazen. Volgens het volksgeloof was die rijkaard „in purper en
fijn lijnwaad" een gebenedijd en bijzonder door God gezegend
man, een lieveling der Voorzienigheid, die bepaald dit lot verdiend
had (want God was immers niet onrechtvaardig) en wien hierna
in het latere leven stellig ook een uitverkoren lot ten deel zou vallen.
Terwijl die vunze bedelaar ... nu, het was toch overduidelijk immers,
hoe verworpen die door den Schepper en Rechtvaardigen Rechter
was? En nu waagt Jezus het dit verbijsterende vervolg te vertellen
op de geschiedenis van ' die twee levens: die rijke kwam na zijn
deftige begrafenis met wie weet wat voor vrome toespraken „in
de pijn" en die ellendige verworpeling voor zijn poort in de eeuwige
gelukzaligheid! Dat was een openbaring, waar zijn hoorders totaal
verbaasd van stonden te kijken: dat zelfs een zóó rijk en zóó ge..
zegend man toch nog verloren kon gaan in uiterste rampzaligheid
en dat zelfs een zoo jammerlijke stakker, die niet eens een begrafenis
had gehad, maar door de honden verscheurd was 1 ) , nog het hoog-
ste geluk ten deel kon vallen. Ja, Christus gaat nog verder en durft
te zeggen: „Hoe bezwaarlijk zal een rijke in het koninkrijk Gods
ingaan! ( Luk. 18 : 24.) Eer gaat een kemel door het oog van een
naald!" En de discipelen vragen, verslagen door dit sterke beeld,
in diepe moedeloosheid: „Maar wie kan dan zalig worden?" Als
het niet eens een rijke doenlijk is, een rijke, van wien men in die
dagen dat toch zeker het allereerste en allergemakkelijkste zou ver-
wachten! Hoe moest het dan den minderen man vergaan! ( Zoo
denken zij!)

Daar is Zacheus, die opper-tollenaar uit het -drukke handels-
centrum Jericho met zoo'n uitermate voordeelig ambt: „zeer rijk "!
En daar is die uitermate arme weduwe, die de schatkist in den

1) Er staat in de gelijkenis (Luk. 16 : 23) uitdrukkelijk alleen van den rijke, 1
dat die een begrafenis had.



Tempel voorbijgaat en er haar beide laatste „leptons " 1 ) in werpt.
Zie, zulke arme weduwen waren het, die door woekeraars van
Farizeeën van hun laatste have en goed werden beroofd. „En dan
durven zulke lieden nog met schijnheilige gezichten lange gebeden
staan doen, dat Jan en alleman toch zal zien, hoe geweldig vroom
ze zijn!" (Zie Matth. 23 : 14,)

En niet alleen waren er zoo groote economische tegenstellingen,
maar ook de overgang van het eene uiterste in het andere kwam
voor, wanneer de lichtzinnige zoon van een bedachtzaam vader van
rijk erfgenaam was afgedaald tot hongerend zwijnenhoeder, gelijk
,,de" verloren zoon. En de rentmeester ( uit Lukas 16 : 3) vreest
onverwacht ontslag en weet zich geen raad, wat te beginnen, als
hij zijn goede postje kwijt is en geen ander terug kan krijgen, wijl
hij nu is een eerloos geworden man: de keuze tusschen ruwen
handenarbeid met hak en spa, waartoe hij zich niet capabel acht,
en het vermeerderen met één van het tallooze leger Oostersche
opdringerige bedelaars, 't doet hem huiveren: „Graven kan ik niet,
te bedelen schaam ik mij." ( Luk. 16 : 3.)

Daar staan arbeiders aan de markt, die niets aan te bieden hebben
dan de ruwe kracht van hun knuisten. Het gewone dagloon is één
denarie2 ) daags. Daarvoor kon men ook per persoon en per dag
in een logement logeeren ( Luk. 10 : 35) . Een arbeider, die een heel
jaar door werk had (wat wel een ongekende weelde zal zijn ge-
weest!) , kon dus hoogstens een 300 denariën per jaar verdienen;

"' in één — tot ergernis Maria van Bethanie in een zalving „verkwistte ernisg
vooral van Judas, die nu zijn (onrechtmatig) deel als „penning•-
meester" onder de apostelen aan zich voorbij zag gaan (Joh. 12 : 5) .
Nog eens: daar staan arbeiders aan de markt, of iemand ze huren
wil. Daar staan ze, verlangend en hongerig en de dag neigt ter
kimme en nog is er niemand geweest, die hen gebruiken kon of

1) In het tegenwoordige Griekenland is „lepton" = fijn, fig. ook = kleinste,
nog de naam voor het allerkleinste muntstukje, onzen halven cent.

2) Denarius (latijn) = Drachme (Grieksch) , het best te vergelijken met een
v.00roorlogschen franc, al was de koopwaarde grooter. Ze was tevens schat,

110 penning en droeg het beeld des Keizers (Lukas 20 : 24).



wou (Matth. 20 : 6 en 7) . Toch is de ramp der werkloosheid in de
afmetingen van het heden voor die tijden totaal onbekend en meer
beperkt tot tijd en wijle of plaatselijk van aard. Wanneer tenminste
Paulus voor de gemeente van Korinthe het huwelijksprobleem uit-
eenzet, onderstelt hij blijkbaar, dat ieder, die werkelijk werken wou,
ook een vrouw kon onderhouden en een gezin kon grondvesten.

Ook vrouwen treden in de maatschappij dier dagen op als zelf-
standige werksters. Daar is ~ om twee tegenstellingen slechts te
noemen — Dorcas te joppe, de gegoede vrouw, die eenvoudige
kleedingstukken vervaardigt voor arme weduwen uit de buurt. En
die andere, slechts bekend onder haar bijnaam: „de Lydische"
( Lydia) ; waarschijnlijk een vrijgelaten slavin, die zich uit Thyatira
in Philippi in Macedonië heeft gevestigd en een „huis" heeft, waar-
toe zij blijkbaar ruim geld verdient met den handel in het kostbare
purper, een luxe-kleedij voor de allervoornaamsten.

Daarbij komt dan nog het contrast tusschen stad en land. Op het
land leefde een bevolking, die met de kudde het veld intoog of met
den zwakken, bijna geheel uit hout bestaanden ploeg den akker
meer openscheurde dan omgooide, — meer een lange krab maakte
dan een vore, zooals wij die kennen. Nauwlettend moest de akker-
man vóór zich uitzien bij het ploegen, om niet op een der talrijke
steenen te stooten; een omkijkende ploeger maakte niet alleen maar
een kromme vore (zooals bij ons ), maar liep kans zijn heele houten
ploegje in elkander te bonzen op een steen.

Het verschil in levenswijze tusschen een dergelijke landelijke
omgeving spreekt meer dan eens in den anderen vorm, waarin de
stadsmensch Lukas dezelfde gezegden weergeeft, die bij den Gali--
leeër, die „Mattheus" schreef, meer landelijk aandoen. Een voor-
beeld slechts: „Mattheus" zegt, dat de arbeider „den kost waard
is" (Match. 10 : 10) , wat op belooning in natura ziet, maar „Lukas"
brengt dit „op z'n statisch" zoo over, dat de arbeider „zijn loon
waard is", wat aanduidt belooning in klinkende munt ( Luk. 10 : 7) .

In die steden was het leven heel wat meer hellenistisch getint
dan op het platteland en in de dorpen en was de koinè, -de Grieksche
volkstaal ook veel meer verbreid dan daar. Slechts van een enkele
stad ( als Askalon) is bekend, dat ze als „vrije" stad gold, d.w.z. 111



den Romeinen geen schatting schuldig was, maar enkel en alleen
in „buitenlandsche politiek" onder Rome stond en tot oorlogshulp
was verplicht. Zoo'n stad stond dan feitelijk tevens buiten het
provinciaal verband. Minder duidelijk is de positie van „autonome
steden" als Gaza en Diocaesarea, dat in de plaats van het ver-
woeste Sepphoris was gebouwd als een nieuwe hoofdstad voor
Galilea, ongeveer een uur van Nazareth af. Inwoners van Caesarea
en Sebaste (de opvolgster van het oude Samaria) dienden veel-
vuldig in de Romeinsche cohorten, die als hulptroepen in de garni-
zoenen van Palestina lagen.

Geheel verschillend van onze maatschappij ten slotte was de
samenleving van toen door de menigte slaven. Hier zoowel als
elders om de Oude Wereldzee. Séneca zegt van Rome, dat het
maar gelukkig was, dat ze geen kenteeken droegen, dat hen als
zoodanig onderscheidde, want men stelle zich eens voor, dat hen
dat op het denkbeeld bracht zich te vereenigen in één organisatie...
die verreweg de meerderheid had wellicht! Korinthe, met de ge-
meente, die Paulus zooveeI zorg veroorzaakte en zoo lastig kon zijn,
was een echte slavenstad. En het „niet vele edelen '', dat Paulus
aan hen schrijft, is niet zonder ironie: dat waren nu die menschen,
die het hem zoo lastig maken konden en die zoo uit de hoogte op
hun apostel meenden te moeten neerzien, op de manier van „als
niet komt tot iet"... Hun positie is eigenlijk met niets in onze
moderne maatschappij te vergelijken. „Een proletariër van nu en
een antieke slaaf zouden elkander zoo min begrijpen als een Euro-
peaan en een Chinees." 1 )

Overal, waar in onze Statenvertaling staat „dienstknecht" of
„dienstmaagd", daar leze men „slaaf" of „slavin'', wat er eigenlijk
staat. De apostel Paulus noemt zich met groote beslistheid „een
slaaf van jezus Christus" in meer dan één van zijn brieven. „Den
getrouwen en voorzichtigen huisbezorger" uit Lukas 12 : 42 moeten

1 ) In Tijdschr. voor Gesch. 1926 blz. 191 citeert prof. H. Bolkestein uit prof.
Max Weber, Gesämmelte Aufsâtze: Fur unsere heutigen socialen Probleme haben
wir aus der Geschichte des Altertums wenig oder nichts zu lernen. Ein heutiger
Proletar;er and ein antiker Skiave verständen sich so wenig wie ein Europäer

1 12 and ein Chinese. Unsere Probleme sind völlig anders.



wij ons voorstellen als een opper-slaaf, die over al het andere
slavenpersoneel is gesteld en die nauwlettend toeziet, dat ieder zijn
portie eten, waarop hij recht heeft, ten volle krijgt ( het „bescheiden
deel" van de Statenvertaling is verouderd Nederlandsch en wil, in
hedendaagsche taal overgebracht, zeggen: „zijn volle portie"; ver-
gelijk Hand. 18 : 26, waar „bescheidenlijker" beteekent: breeder,
meer ten volle).

Er werd ook in dezen tijd wel zorg gedragen voor de misdeelden
en hongerigen. Maar op andere wijze dan thans. Allereerst was er
het geven van aalmoezen of, om het van den anderen kant te
benoemen, de bedelarij. Vooral pelgrims naar jeruzalem behoorden
royaal te geven. Het is niet toevallig, dat aan den karavaanweg
naar jeruzalem al bij Jericho een blinde ( met wel collega's~bedelaars
in soorten) aan den pelgrimsweg zat (Luk. 8 : 35) . Dan was er de
bedeeling door de synagoge, door de eerste Christengemeente na-
gevolgd (Hand. 6 : 1) .

Verder bestond er een „armentiende", d.w.z. in het derde en
zesde jaar behoorde het tiende deel van het netto bedrag der land-
opbrengst voor de armen besteed te worden ( het werd in de practijk
zeer slecht nagekomen en veelvuldig verwaarloosd) . Dan was er
het arenlezen, het afzoeken van de akkerhoekjes (nog ongemaaid)
en het nazoeken van de wijngaarden naar achterna gerijpte trosjes.

Het was ook toen een wereld met een harden strijd om het be-
staan voor menigeen en met menschen van zeer uiteenloopend
levenslot, waarin Christus durfde te zeggen: „Ziet de leliën des
velds!"; volgens Ludwig Schneller zouden het geweest zijn de
grootbloemige voorjaarsanemonen in onze tuinen, die hier in 't wild
tusschen het gras in kortstondige heerlijkheid bloeiden: „het gras
verdort, de bloem valt af".

282-VIII
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§ 2. Godsdienst van Israël.

a. Parten.

Reeds vroeger is een karakteristiek gegeven van Farizeeën en
Sadduceeën. De eersten de consequente doortrekking van de nauw-
keurige en dikwijls willekeurige belijning der Wet van Mozes, die
begint in het tijdvak van Ezra en sinds met hoe langer hoe angst-
valliger preciseering doorgevoerd is. De laatsten de mannen van
den hoogen priesteradel, wien het vooral aankwam op den Tempel-
cultus; die eenerzijds te conservatief waren om nieuwere opvattingen
te apprecieeren (zooals het geloof aan een opstanding, dat bijv. tot
uiting kwam in een der jongere „geschriften" als het boek Daniël
~ 12 : 2), maar die anderzijds zóó met hun tijd meegingen, dat zij
in het maatschappelijk leven zeer wel konden berusten in Romein'-
sche suzereiniteit en doordringende Helleniseering. Zoolang dit
alles hun hooge positie als leidslieden niet aantastte en den Jood
niet rechtstreeks in botsing behoefde te brengen met de Wet van
Mozes.

Het volk in zijn massa zag tot beide groepen hoog op; voor de
Sadduceesche Tempelkaste, die ook de tempelpolitie uitoefende,
koesterde het ontzag; de sympathieën des harten waren echter bij
de „strenge" Farizeeën, hoewel deze (of misschien ook wel juist
dóórdat deze) op die groote massa perditiones (joh. 7 : 49) des
volks met minachting uit de hoogte neerzagen.

Wat de Farizeeën betreft, deze „afgescheiden 1 ) Joden" waren
hoe langer hoe „afgescheidener" geworden. De klove tusschen hen
en „de massa, die vervloekt was" (J-oh. 7 : 49) gaapte hoe langer
hoe wijder. Die „massa" stond al van Ezra's tijd af als „het volk
des lands" niet in aanzien bij de exclusieve vromen, die uit de
ballingschap terug waren gekomen, met de ideeën van het streng~

1) De naam Farizeeër beteekent letterlijk: afgescheiden, n.l. van de groote
114 onpreciese massa.



afgescheiden Babylonisch [odendom doordrenkt en onder de achter...
gebleven "heffe des volks'' zoo veel toleranter levenswijze aan...
troffen. Het was nu z66ver gekomen, dat een Farizeeer niet langs
den weg zou willen reizen, in gesprek met een man uit het gewone
yolk en in diens tegenwoordigheid geen heilige wetsrol zou willen
raadplegen of bestudeeren 1 ). Men stelle zich eens voor, dat later
Filippus, Heen van de zeven" t zich tegenover den kamerling uit het
verre Ethiopie naar dit Farizeesch model zou hebben gedragen: de
zoeker ware ongetroost en ongedoopt en moedeloos naar zijn verre
vaderland teruggkeerd.

"De tegenstelling tusschen chabeeer" (zoo betitelde de Farizeer
zichzelf als "broeder") "was er dus niet een van geboorte of stand,
maar van beschaving en wettische vroomheid. De tegenstelling was
te overbruggen, wie van het "volk des lands" zich op wetskennis
toeleqde, kon chabeeer worden; wie als chabeeer een niet geoorloofde
betrekkinq, b.v, die van tollenaar, d.i, belastinqinner, ging bekleeden,
verviel tot den rang van het "volk des lands". Van hier uit valt er
ook licht op de gelijkenis van den Farizeeer en den tollenaar in Luk.
18 :10--14. [ezus komt voor het "volk des lands" op.2)

De invloed vande Farizeeen op die groote massa eenvoudigen
was evenwel grooter dan ooit; het yolk staarde zich blind op den
uitwendigen glans van blinkenden schijn van vroomheid en zag niet
het diep inwendig bederf dier "witgepleisterde graven" t

"vol rotting binnen,
"maar van buiten schoon bestreken",

Vooral op de vrouwen was hun macht groot; Paulus heeft het
later op zijn zendingsreizen in menige stad tot zijn scha ondervonden
(Hand. 13 : 50; 17 : 4).

We zullen straks zien, hoe het den Farizeeen in dit tijdvak moei...
lijker dan ooit viel om zich terug te trekken in eigen sfeer van
zelfbewonderende vroomheid en zich buiten de politiek te houden,
mits Rome hen daarbij maar met vree liet. De geest van exclusief

1) Obbink-Brouwer, Inleiding, blz. 285.
2) Dit citaat naar Prof. Brouwer, ttInieiding", bIz. 285. 115



chauvinisme, die zich sinds de dagen van Ezra op het terrein van
Israëls religie hoe langer hoe feller had doen gevoelen, zou de
golven van nationalen hartstocht tegenover den Romein hoe langer
hoe hooger opzweepen. Wanneer eindelijk Israëls stad en tempel
daarin ten onder zouden gaan, zou tevens metterdaad den Saddu-
ceeën de grond onder de voeten zijn weggenomen. Wat er dan nog
aan Jodendom zou overblijven, zou vanzelfsprekend Farizeesch ge-
kleurd zijn. Het Talmoed-Jodendom is het verlengstuk van de Fa-
rizeesche lijn.

Toch zouden we geheel verkeerd doen met ons de Farizeeën voor
te stellen als een politieke partij; de volbloed-Farizeeër zocht, hoe-
zeer hij den Romein in zijn hart mocht verfoeien, veeleer zijn kracht
niet in samenzweringen tegen het Staatsbewind, maar in stichtelijk
Synagogebezoek. Of in broederlijke maaltijden met gelijkgezinden
onder vrome gesprekken, zooals wij die ook in de Evangeliën her-
haaldelijk bijwonen. ( Lukas 14 : 1, enz.; Luk. 7 : 36) . Daarentegen
was in hun oogen niets, dat een vroom man meer naar beneden
haalde en in het slijk drukte dan aan één tafel aan te zitten met
menschen niet-zoo-vroom-als-zij en het was een der grootste van
hun vele grieven tegen Christus, dat deze Menschenzoon, „die nog
wel een profeet wou zijn!" zich tot dergelijken omgang verlaagde
(Lukas 15 : 2) .

Het Farizeisme was een richting, die het met leven en godsdienst
zeer ernstig nam en die vele modelmenschen bevatte. Men kan geen
grooter historievervalsching begaan dan den doorsnee-Farizeeër
enkel en alleen als caricatuur te teekenen. Dat is een truc, helaas
maar al te dikwijls toegepast door hen, die zelf geheel en al van de
stelregels van het Farizeïsme doortrokken zijn. Zij maken dan van
den Farizeeër een wanstaltig caricatuur en houden zich, alsof
Christus alléén tegen dit soort caricatuur af en toe zijn ingehouden
toorn losliet. Om dan daarbij te doen, alsof zij zelven niet daaronder
vallen en rustig aan hun eigen Farizeesche principes vast te kunnen
houden. Hoe grooter de overeenstemming is met den echten Fan-
zeeën, hoe grooter caricatuur men dan van hem teekent, om zich te
troosten met de overweging: daar lijk ik toch heelemaal niet op!

116	 „Wat den Farizeeër (nl, die uit Luk. 18 : 9-14) betreft, ik voel



er niets voor om hem onmiddellijk te veroordeelen ... Vraagt men
hem, wat de liefde van zijn hart is, hij antwoordt oprecht: „de wet
van God". Vraagt men hem, wat zijn dierbaarste bezigheid is, hij
zegt volkomen te goeder trouw: „mij verdiepen in die wet." Hij over-
peinst haar dag en nacht en het was te wenschen, dat vele Christer
nen, die al hun vertrouwen op het evangelie stellen, voor een tiende
er zoo vervuld van waren als de Farizeeër van zijn wet.

De wet leeft voor hem en hij ~ leeft in de wet. Haar eischen zijn
zwaar, maar niet onmogelijk. Hij traint zich dagelijks en het gelukt
hem wonderlijk haar crescendo te vervullen ... De Farizeeër van
onze gelijkenis, de oude getrainde Alpinist in het rijk van den geest,
heeft den top bereikt. Hij dankt. Indien er ooit een oprecht  dank-
gebed ten Hemel opgestegen is, dan is het dat van dezen gelukkigen
man, daar hoog in het licht met de wereld diep onder zich...; hij
heeft een Mont-Blanc van deugdzaamheid bereikt." 1 )

„Als historische grootte zijn de Farizeeërs een waarschuwingsr
teeken voor de zedelijkheid aller tijden, maar ook voor bepaalde
tijdstoestanden in de kerk. De Farizeeërs hebben een en ander ge-
presteerd, wat wereldhistorische beteekenis heeft gehad en nooit
weer vergaan zal; zij hebben hun goede soort en hun groote tijd
gehad; helaas hebben ze beide overleefd. Toen geraakten ze in de
onverkwikkelijke positie van tegenstanders van het N.T. en juist
hun niet-te-verontschuldigen werkzaamheid in die rol heeft hun
aandenken vereeuwigd. Zij hadden het Jodendom willen vereeuwi~
gen; dat het niet eeuwig was, daarvan wilden zij niets weten"
( Gaspari, blz. 52).

De Sadduceeën vonden hun kern in de priesteraristocratie. Niet-
temin stonden zij in Farizeesche oogen zoo ongeveer op één trap
met de diep verfoeide Samaritanen. 2 ) Ja, noodgedwongen moesten
ze zich zelfs in vele zaken schikken en plooien naar de meening van
hun antagonisten, de Farizeeërs, eenvoudig, omdat het Joodsche volk

1) Citaat verkort naar Ds. W. A. Hoek in Het Leven van Jezus (jeugd.
preeken) .

2) Zie Scharer II, blz. 18, aart. 55.	 1 1



ze anders niet langer geduld zou hebben in de hoogste ambten,')
De hoogepriester, als president van het synedrium (sanhedrin),
vond hier tegenover zich een overwegenden invloed van de Fari-
zeesche schriftgeleerden; Farizeeërs en Sadduceeërs stonden hier
als twee vijandige partijen tegenover elkaar.2 )

Stonden de Farizeeërs en Sadduceeërs beide in de volle werkelijk-
heid van het Oudtestamentisch Jodendom, iets heel aparts en buite-
nissigs, een echte secce, die er min of meer zelfstandig naast stond,
was de kleine groep der Esseners, slechts een paar duizend man
sterk, en een middending tusschen een geheim mysterie-genootschap,
een communistische gemeenschap en een monnikenorde. Hun naam
is Semietisch, dat is al wat er van gezegd kan worden; hun raadsel-
achtig bestaan is een vermenging van Joodsch wezen met daaraan
vreemde heidensche gedachten. Hun kern woonde in eenzame
dorpen, vooral naar Engédi toe. Hoewel ze feitelijk principieel de
groote steden meden als haarden van zedelijke besmetting, zoo liep
men toch in elke stad kans met een of ander verstrooiden Essener
onverwacht in aanraking te komen; het bijgeloovig volk kende aan
deze „zonderlinge heiligen" de gave van helderziendheid en profetie
toe.

Het was niet gemakkelijk om in hun orde te worden opgenomen.
Novicen hadden een proeftijd door te maken van drie jaren met
tal van symbolische handelingen als ritueele afwassching van zonde
( doop) en het aanvaarden van drie „teekenen": bijl, schort en wit
gewaad; het laatste heeft men wel willen zien als een zinspeling op
de witte reine kleeding der Joodsche priesters. Zoo zou men ook hun
uitermate strenge sabbatsviering en buitengewoon pijnlijke rein~
heidsopvattingen kunnen opvatten als „stoelende op één wortel des
geloofs" met de leer der Farizeeërs, maar dan bijna ad absurdum
gedreven. Daarnaast zijn echter trekken in hun beeld, die eenige
gelijkenis vertoonen met laat~Grieksche filosofie: de ziel der men-
schen was van hemelschen oorsprong ( „uit den ether") maar helaas

1 ) Flay. Jos. Joodsche Oudheden.
1.1 8	 2) Schürer II, blz. 201; Hand. 23 : 6.



gebonden aan den zondigen kerker van het lichaam, waarvan ze
zich vrij moest maken; het huwelijk was geheel en al uit den booze. 1 )
Men ziet het: de gedachte, die ook nog doorwerkt in de kloosters
der Middeleeuwen en de leer der R.K. kerk. Hoe volkomen on--
Joodsch dit alles was, behoeft wel niet gezegd te worden! De Oud

-testamentische idee is juist, dat God ook in dit aardsche lichaam
gediend wil worden en dat een talrijke nakomelingschap zijn groot

-ste zegen is en het huwelijk niet alleen geoorloofd, maar plicht.
Maar vooral komt ook tot uiting Parsistische doordringing: de

Esseners baden met het gelaat gekeerd, niet naar Jeruzalem, maar
naar den kant van de Rijzende Zon, het Oosten, waar het Licht
opgaat. Zij verwierpen ( doorren-door on-Joodsch alweer!) elk
dierenoffer, hoewel zij hun bijdrage voor den Tempel te jeruzalem
opbrachten. Veel sterker dan de Farizeeërs waren ze echte fatalisten.

Zij leidden een ruw en hard, maar zeer ingetogen leven; zelfs de
zalving met olie, door het Oosten haast onontbeerlijk geacht, ver-
wierpen ze. Hun ja was ja en hun neen gold als neen. ( Bij hun
overgang als novice tot volgeldig lid der gemeenschap, hadden zij
echter een eed, en een zeer vreeselijken eed, af te leggen, om nie-
mand, die buiten hun organisatie stond, in de geheime leer der
sekte in te wijden).

In één opzicht stonden zij zeer zeker geheel en al buiten het
maatschappelijk leven van toen: zij verwierpen ten eenenmale alle
slavernij. En dat te midden van een wereld, die op de slavernij als
maatschappelijk instituut gegrondvest was. Niemand hunner leed
gebrek; wie ziek was, werd op kosten der gemeenschap verpleegd,
alle verdiensten gingen in één algemeens kas.

Een gerechtshof van 100 leden waakte voor de orde in de
organisatie en stootte zoo noodig een onwaardig lid uit de gemeen-
schap. Hun voornaamste bron van inkomsten was de akkerbouw;
verboden was koopmanschap als zelfstandig beroep. Nijverheid was
geoorloofd, maar ten eenenmale uit den booze het vervaardigen
van wapentuig of eenig gereedschap, dat diende om den naaste

1 ) Het is van minder belang, dat niet alle Esseners dit ,leerden, er schijnt een
deel onder hen hierover anders te hebben gedacht, maar dit was een onbeteeke-
nende minderheid. 1 Í9



te schaden. Hun maaltijden waren gemeenschappelijk en hoogst
eenvoudig, hun kleeding en schoeisel werd totaal afgedragen en
was zonder eenig sieraad; er werd met noesten vlijt gewerkt, nadat
de arbeid met gebed begonnen was. In dit opzicht zijn zij de Puri-
teinen van het Jodendom geweest. Bij den maaltijd zwegen zij vol-
komen ( tegengesteld aan de vrome gesprekken der Farizeeën; zij
waren de Trappisten der Oudheid) . Op het volk als groote massa
zijn ze echter zonder invloed gebleven; daarvoor trokken ze zich
teveel in de eenzaamheid van eigen kring terug.

Nadat de Romein Juda direct onder zijn commando had gebracht,
splitste zich van de groote massa der Farizeeën een door nationalen
hartstocht bezeten groep af, die de politiek op den voorgrond
schoof: de Zeloten IJveraars.

De doorsnee-Farizeeër was geneigd om in stille berusting met
de handen over elkaar en van vrome gepeinzen vervuld, geduldig
en lijdelijk af te wachten, of het God nog eens mocht behagen om
Israël te verlossen. Daarvoor was echter het bloed van een jonger
geslacht te heet. Zij grepen bij elke gelegenheid, die zich voordeed,
naar de wapenen. Hun ontstaan dagteekent vooral uit den tijd, toen
judas de Galileeër (Hand. 5 : 37) zijn opstand begon tijdens de
gehate registreering door de Romeinen. In den volksmond werd
„Galileeër" wel synoniem gebruikt met „Zeloot" en het was voor
Petrus een kwaad teeken, dat een van de wacht van den hooge-
priester hem toevoegde: „jij bent ook zoo'n Galileeër" (Mark. 14,
vs. 70) ; dat woord had een bedenkelijken bijklank van „oproerling ".

Het is wel zoo goed als zeker, dat de apostel Simon Zelotes eer-
tijds ook tot hen had behoord. Men heeft wel zijn naam „IJveraar"
willen verklaren als een ijveraar op geestelijk terrein, maar dat
klinkt toch al te gekunsteld en alsof men a priori iets wil zoeken
om hem van dat verdacht Zelotengezelschap het brandmerk af te
wisschen. ( Simon de Kananeeër heeft niets met Kana te maken;
Zeloot, Grieksch, is in 't Arameesch, de taal van 't land, Kanneeër.)

In een nog verder tijdvak, tijdens de zwoele spanning vóór
jeruzalems val, scheidde zich uit de Zeloten nog weer een groep

120 erger -drijvers af, wien zelfs deze Zelotenpartij nog te tam was.



Het waren de Sicariërs, dus de „messenmannen", de „dolklieden".
Voor hen heiligde het doel alle middelen. Politieke moord was aan
de orde van den dag. Niet alleen trof dit Romeinen. Zelfs de eigen
hoogepriester was niet veilig voor hun dolk, wanneer hij in hun
oogen bezoedeld was met „den vloek der gematigdheid"; d.w.z,
niet ultra zelotisch genoeg om hun bedoeling te dienen.

Wanneer er in de Evangeliën of Handelingen sprake is van
„roovers" of „moordenaars '', dan worden in den regel Zelotenr
benden bedoeld ( Bar-Abbas bijv. was een aanvoerder van zulk een
troep) . In het Grieksch staat hier het woord „lestes", dat met „buit"
samenhangt en oorspronkelijk zooveel als „buitzoekers" beteekende.
Het wisselde, als zoovele woorden, in den loop der tijden van be-
grip 1 ) en beteekende achtereenvolgens: afzonderlijke roover; roor
vers, die op 'n vijandigen stam loeren; soldeniers; lichte hulptroepen;
vrijbuiters, in den trant van onze Watergeuzen, voortgekomen uit
het volk tengevolge van onderdrukking door een buitenlandsche
macht; partijgangers (benden, die anti-Romeinsch waren en het
land afstroopten) .

Niet tot de hoogverheven kaste der priesters uit de Sadduceeën
is de Engelenboodschap van . Bethlehems Heil gebracht. Evenmin
tot die vroom-preciese Farizeeën, tegen wie het volk zoo heel hoog
als tot een model opzag. Volstrekt niet tot die zich afslovende
Esseners in de stille afgelegenheid der woestenij. En ook niet tot
die Zeloten, die hun lichaam in den dood wierpen voor het herstel
van Israël.

Neen, tot stil voortlevende, eenvoudige, partijlooze herders. Van
wie door de „deskundigen" gezegd werd, dat „een herder en een
tollenaar wel heel moeilijk tot bekeering kwamen"! Tot die heel-
gewone menschen, op wie de partijhoofden van alle richtingen zoo
vol minachting uit de hoogte neerzagen, — tot dat niet-meetellende
,,volk -des-lands" zond God Zijn Engelenboodschap. God oordeelt
zoo heel anders dan de menschen.

Ook als de theologen.
Ook nu nog.

1) Zie Pickl, blz. 240.	 121



b. Schriftgeleerden.

De echte jood hield zich voor een mensch van beter kwaliteit dan
de heidenen rondom ( Rom. 2 : 19,20) . Heidensch, dóór~en-dóór
slecht en onzedelijk was voor hem één begrip. De Farizeeën waren
nog een graad verder gegaan en beschouwden zelfs de groote
massa van het eigen volk als niet-rein; zij waren dus om zoo te
zeggen „af gescheidenrin-het ,-quadraat''. Waarom kon die groote
meerderheid van het „volk des lands" niet rein zijn in Farizeesche
oogen? Omdat daartoe een zeer omvattende aparte studie vereischt
werd. Die studie was de taak der Schriftgeleerden. Men stelle zich
die niet voor als een stand van uitsluitend-hoofdwerkers. In hun
onderhoud voorzagen zij veelal door het beoefenen van een vak;
Paulus bijv., hunner één, was een tentenmaker. De buitengewoon
beroemde Sjammai was timmerman; hij was driftig van aard en
sloeg eenmaal een proselyt met de meetrel ( den „duimstok" ) zijn
werkplaats uit. De ook zeer beroemde Jochanan ben Zakkai was
handelaar. Meer dan honderd in den Talmud genoemde schrift-
geleerden waren handwerkslui. Als jezus Sirach dat nog eens be-
leefd had: de aristocraat, die het handwerk onvereenigbaar vond
met studie der H. Schriften. Toch hadden de Schriftgeleerden het
arm. Want hun onderwijs moesten zij gratis geven. Het is de stel

-regel: „Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet!" (Matth.
10 : 8.) Niettemin studeerde men niet geheel gratis. De later zoo
beroemde Hillel verdiende als daglooner, toen hij nog leerling was,
een halve denarie per dag ( hoe rijk betaalde de heer uit de ge-
lijkenis Matth. 20 : 1 dan!) ; hiervan moest hij aan den oppasser
van het leerhuis een kwart denarie geven, telkens als er les was;
eenmaal was hij werkeloos en had niets, waarop hij in een der open
ramen klauterde en zoo de les toch volgde.

De voornaamste bron van inkomsten voor een Schriftgeleerde
waren ondersteuningen van dankbare menschen ( vergelijk de
vrouwen, die jezus op die wijze hielpen, Luk. 8 : 1) . De vrouw van
Herodes' broeder Feroras hielp Farizeesche Schriftgeleerden met
omkooperij-geld; Lukas 16 : 14 verwijt den Schriftgeleerden geld.-

22 gierigheid en Luk. 20 : 47 wijst er op, dat ze zelfs bij weduwen



gingen klaploopen, om maar aan den kost te komen. De zeer be
roemde rabbi Akiba sliep in een kouden winter met zijn vrouw in
stroo, omdat ze geen bedden hadden. Jehuda ben EIai (die in de
Misjna 't vaakst genoemd wordt ,- weI 600 keerl ) was zoo dood
arm, dat hij en zijn vrouw samen maar een mantel hadden, dien ze
om beurt droegen. 1 )

Zulk een doodarm Schriftgeleerde is ook [ezus geweest, die niets
had om Zijn hoofd op neer te leggen (Matth. 8 : 20), die niet eens
het beetje geld had om de Tempelbelasting te voldoen (Matth.
17 : 24). Hij droeg dit leed evenwel niet aIleen. Het was Schrift
geleerdenlot in het algemeen!

Aan den Tempel was een aantal Schriftgeleerden aangesteld met
vast inkomen, als adviseurs.

* **De Schriftgeleerde of Wetgeleerde was een mengsel van theo ...
loog en jurist; misschien zelfs meer jurist dan theolooq, maar dan
toch jurist op theologisch terrein. Wij lezen in de Schrift dikwijls
van "rechtvaardigen". Oorspronkelijk bedoelde men daarmee: op...
rechten en welwillenden. Maar in den bloeitijd der Schriftgeleerden
kreeg het de beteekenis: preciesen, stipten, wettischen. Het heele
leven werd geregen in een dwangbuis van aaneen... en dooreen...
geweven regels en inzettinqen, de .Jnzettinqen der ouden": .De
niet ...onderwezene kan zich niet in acht nemen voor de zonde",
Gamaliel, de leeraar van Paulus, sprak eens: .Kies u een leermeester,
dan lijdt ge niet onder twijfelingen" [n.l. van wat mag of niet mag).
De verhouding van den mensch tot God werd niet afgemeten naar
een hartelijke toegenegenheid des harten en de gezindheid der ziel,
maar bepaald door een geslepen juristerij; in de verhouding van
onderdaan tot Koning der Koninqen, die den armen, onwetenden
onderdaan zocht te wapenen met wetskennis om zich door het
Ieven te worstelen, zonder zich schuldig te bevinden door over ...
treding van artikel dit of artikel dat. We lezen in dit licht, dat de
menigte verslagen stond over de leer van Christus, die hen niet

1) De voorbeelden van armoe der Schriftgeleerden uit J. Jeremias, Jerusalem.
II A blz. 27. 123



leerde als de Schriftgeleerden en niet sprak: Zalig zijn de vrome
slimmerds en de deskundigen op het terrein der zielebehoederij, die
voor elk geval een regel (of een uitvlucht) weten, maar zoo gansch
andersom: „Zalig zijn de armen van geest!"

Niet alles was even belangrijk. Tot de „zware" geboden, waarop
het vooral aankwam, behoorden: besnijdenis, sabbatsviering, vasten
op Grooten Verzoendag, eten van de ongezuurde Paaschbrooden;
over 't algemeen waren reinigingen, vasten, bidden, aalmoezen
geven voorschriften eerste klasse; de verhouding tot den naaste
stond op den achtergrond als „maar een ethische" zaak.

(Wie denkt hierbij niet aan den strijd van Luther in den Refor-
matietijd tegen de onnutte „goede werken", waarmee hij bedoelde
('t wordt vaak over 't hoofd gezien!) wat de kerk van zijn tijd als
goede werken eerste klasse aanzag: bedevaart, aflaatverwerving,
zelfkastijding, ascese, eindeloos opzeggen van „gebeden", enz.; ook
in de kerk van toen was de ethische zijde der religie geheel achterop
geraakt; juist hierop heeft Luther weer het volle licht laten vallen:
een werkman, die goed werk aflevert, dient God evenzeer als een
monnik op zijn wijze!)

Zoo leidden dan de Schriftgeleerden de menschen dóór, tusschen
een nauw opééngeklemd staketsel van hekken en hekjes als op het
veilige pad. Ze noemden dat „een tuin maken", d.w.z. een om

-tuining. Wie onderwezen was, kon zich voor de zonde behoeden.
Wanneer op sabbat een bedelaar voorbijkwam en de hand over
de heining stak om een aalmoes aan te nemen, dan zondigde die
bedelaar (de fout was n.l. het beuren over de omheining; dragen
van het eene terrein naar het andere was zonde op sabbat; ver,-
plaatsen binnen hetzelfde terrein mocht) . Reikt de huisheer over
de heining den bedelaar de milde gift toe, dan kwam de zonde op
het hoofd van den gever neer. Maar — ziehier de uitkomst brenr
gende Schriftgeleerde! ~ legde de één de gift op de heining en
vatte de ander die er af, dan ... gingen beiden vrijuit 1 ) en zoo

1 ) Men denke niet, dat de wettische Christenen van onzen tijd wijzer zijn.
Iemand moest een brief verzenden, waarbij alles afhing van spoed. Had hij dien
op Zondag in de bus gedaan, dan was die stil daar blijven liggen en Maandag-

124 ochtend heel vroeg verzonden. Maar neen, de man beroofde zich zelven van



werd alles uitgesponnen en ontaarde soms in de absurdste men-
schenkwellerij. Men denke slechts aan de discipelen, die op sabbat
hun honger stilden, door aren in de handen uit te wrijven: oogsten
en dorschen! Ja, die honger op zichzelf was al zondig, want men
behoorde op sabbat thuis rijkelijk en beter dan anders te eten!
De ergste zonde was: vasten op sabbat!

Soms evenwel konden zelfs de Schriftgeleerden het niet eens
worden. Precies wist men: hoeveel water men nauwkeurig gebruiken
moest om, voor den maaltijd en tusschen de verschillende gerechten
in, de handen te wasschen en hoe dikwijls men die begieten 1 )

moest ( eerste en tweede water) , maar dat gold alles voor vleeschr
spijzen; vond het ook toepassing bij het eten van vruchten? Ziedaar
een strijdpunt (Matth. 15 : 1) .

Schriftgeleerden waren dus een soort theologische advocaten. Zij
moesten dan ook gestudeerd hebben bij mannen van het vak. Jezus
deed dat niet, maar daarom telde men Hem ook te Jeruzalem niet
mee: „Hoe weet deze de Schriften, daar Hij ze toch nergens ge-
studeerd heeft?" (Joh. 7 : 15.) Dat is geen bewondering (zooals
de St.vert. zou kunnen doen denken) , maar verbijsterde verbazing:
Waar moet het heen, als zoo iemand ook al mee wil praten? Wat
kan zoo iemand er van weten? Men moest officieel erkend worden
in dit gilde der Schriftgeleerden en behoorde daartoe ( volgens een
oud-Joodsche opgave) veertig jaren te zijn. In later tijd hadden
alleen zulke, erkende Schriftgeleerden recht op den titel „rabbi";
in de -dagen der evangeliën evenwel nam men het met dezen eere.-
titel nog niet zoo precies. Deze titel „rabbi" was toen juist in een
tijd van overgang naar uitsluitend gebruik voor erkende beroepslui.
Was de Schriftgeleerde dan al arm, groot was zijn invloed. Behalve

zijn Zondagsrust door tot na middernacht (!) op te blijven en toen in 't duister
door de modder dien brief te gaan posten; hij moest den anderen ochtend al
weer vroeg naar 't werk!

1 ) Men dompelt in 't Oosten de handen niet in 't direct onrein geworden
water, maar giet het er over heen: „die water op Elia's handen goot" heet het 125
van den dienaar (2 Kon. 3: 11).



de Sadduceesche overpriesters en een klein getal aristocratische
families uit Jeruzalem, waren de Schriftgeleerden de eenigen in den
lande, die het konden brengen tot een plaats in het Sanhedrin.
Zij vormden er de Farizeesche fractie.

Hoe hun kennis feitelijk enkel godsdienstige juristerij was en het
heiligste en geweldigste uit het O.T. voor het groote publiek ne-
geerde, blijkt wel uit deze sententie:

„Men mag in het publiek niet spreken over de bloedschande-
wetten voor drie toehoorders. En over het scheppingswerk niet
eens voor twee. En over den Wagen ( het Roepingsvisioen van
Ezechiël) niet eens voor één, tenzij een geleerde en man van inzicht.
Ieder, die beschouwingen houdt over deze vier dingen, voor dien
ware het beter, dat hij nooit geboren ware: 1. over al wat Boven
is. 2. over al wat Beneden is (d.w.z. in den afgrond onder de aarde,
tevens doodenrij k) . 3. over al wat voorheen was. 4. over al wat
hierna zijn zal." 1 )

Let wel op: hierover mocht niet in het publiek gesproken. Wel
door Schriftgeleerden onder elkander als in een diep geheim, met
verhuld gelaat, in geheimzinnig fluisterend gesprek; bijv. in het
nachtelijk uur, als geen publiek tegenwoordig was. Daarom kwam
Nicodemus dan ook 's nachts tot jezus, om het fijne van de zaak
te hooren, de eigenlijke geheimleer (en niet uit menschenvrees) .
( Joh. 3 : 2.) Dáárom sprak jezus voor het Sanhedrin met zulk een
nadruk: „In het verborgen heb Ik niets gesproken!" (Joh. 18 : 20.)

Zoo wordt het begrijpelijk, dat bij de Schriftgeleerden wel veel
te vinden is over allerlei gevalletjes van of dit mag en of dat ver-
boden is op sabbat, maar niets over de Messiaansche profetie van
Mozes! (Deut. 18 : 15.) Maar eveneens wordt aldus verstaanbaar,
dat de Heiland hun verwijt: „Wee u, gij Wetgeleerden! want gij
hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelf zijt niet ingegaan
en die ingingen, hebt gij verhinderd!" (Luk. 11 : 52.)

De woorden van deze Schriftgeleerden hadden voor het volk
absolute autoriteit; al leerden zij zelf niet „als gezaghebbend '', maar
op deze wijze: „Ik spreek in den naam van mijn leermeester Die

126	 1) Jeremias, Jerusalem. II B blz. 106.



en Die, die mij leerde ..." Zoo gaven zij mondeling door „hetgeen
van de ouden gezegd was".

Niets is zoo gedurfd geweest als de aanval van jezus op deze
Schriftgeleerden en hun wettische wijsheid: „Ik spreek in den naam
Mijns Vaders!" (Joh. 7 : 16.)

In den tijd van het Nieuwe Testament berustten al deze „in,

zettingen der ouden" nog op mondelinge overlevering. Eerst een
kwart eeuw na onze jaartelling is deze schriftelijk vastgelegd, voor-
al door den beroemden rabbi Akiba ben Jozef, die zóó mild was,
dat hij meende, dat niet alle geboden stipt behoefden te zijn vervuld:
God was genadig genoeg, om den mensch van goede gezindheid
aan te nemen, wanneer hij gedaan had, wat hij kon en in de hoofd-
zaken getrouw was geweest. ( Een opvatting, die in humanistische
kringen nog wel gevonden wordt, ook in onzen tijd, maar die in
het N.T. geen steun vindt, allerminst bij Paulus, die leert de recht-
vaardiging uit genade door het geloof) .

Die schriftelijke vastlegging der oude traditiën heet Misjna
(Hebr. herhaling) . Aan deze Hebreeuwsche Misjna is omstreeks
de 4e~6e eeuw nog toegevoegd een Arameesch commentaar, dat
denzelfden geest van wetsvervulling ademt en Gemara heet. Misjna
met Gemara vormen samen den Talmoed (=== studie, onderwijzing).

Daarnaast staat dan nog de verzameling van een soort gewoonte-
recht, dat soms niet eens aanknoopingspunten met de Thora heeft,
n.l. de Halacha ( wandel of gang, n.l. de gang van zaken, zoo~
als die gebruikelijk was) .

Deze voorschriften van Misjna en Gemara, die in den tijd van
het N.T. evenwel nog slechts op mondelinge overlevering berustten,
kan men terugbrengen tot zes groote rubrieken: 1. landbouw, 2.
sabbat en feesten, 3. huwelijk, 4. schadevergoeding en strafrecht,
5, heilige dingen, offers, enz., 6. rein en onrein.

In den tijd van de Evangeliën beheerschten vooral twee beroemde
Wetgeleerden de uitlegging van de inzettingen. De een, Hillel,
afkomstig uit Babylonië en als arm daglooner naar Juda gekomen, 127



was milder van opvatting; de ander, Sjammai, een Judeeër gold
als strenger. Men onderscheidde zelfs later 300 punten van ver-
schil, die echter niet het burgerlijk recht of strafrecht golden, en
die in Joodsche oogen groot genoeg geweest moeten zijn, al stemden
beide toch in de hoofdzaken zoo overeen, dat veel ervan een buiten-
staander nietigheden moet toelijken. „Er zijn niet meer één, maar
twee wetten' , klaagde men later en zocht tot harmonie te komen.

Hillel had zijn roem gevestigd ^-- het moet nog onder Herodes'
bewind zijn geweest — met een oplossing te vinden voor een netelige
quaestie: de dag voor het slachten van de Paaschlammeren viel op
14 Nisan en was ditmaal tevens een sabbat; mocht nu dit op sabbat
of niet? Niemand zag er licht in, tot Hillel precedenten wist aan
te voeren voor de opvatting, dat het wèl mocht. Zijn verdienste in
dit opzicht werd zelfs door de tegenpartij ronduit erkend. Zijn roem
was zoo groot, dat het nageslacht zich herinnerde, hoe Hillel op
Sabbat met de afgekloven beenderen deed, of hoe hij oordeelde
over het al of niet reine van een hollen wandelstaf, die gebruikt
kon worden om te smokkelen!

Overeenkomst en verschil met Sjammai moge blijken uit het vol-
gende ten aanzien van een. cardinaal punt: beiden geloofden in een
eeuwig leven en de wederopstanding der -dooden met een Godder
lijk Eindgericht. Terwijl Sjammai evenwel het zich zóó voorstelde,
dat de volmaakt--rechtvaardigen zalig werden, de volmaakt-godder
looien eeuwig verloren gingen en de middelmaat in een soort vage-
vuur terechtkwam, vóór ze tenslotte ook behouden werden, was
Hillel van meening, dat de laatsten door Gods genade en barm-
hartigheid ook zonder dit voorportaal van lijden direct de zaligheid
konden verwerven. Omtrent de verloornen geloofde hij, dat de
goddeloozen na twaalf maanden totaal vernietigd werden. De
quaestie is vooral van belang, omdat Paulus een leerling was van
Hillels kleinzoon en opvolger Gamaliël en van de verloornen spreekt
in den echt-Hillelschen term van „verderf en ondergang" tegen-
over de behoudenen, die het „leven" verwerven. Met het argumen~
tum e silentio, dat Paulus nergens spreekt van een eeuwig lijden,
heeft men daarom wel gedacht, dat hij ook als Christen aan deze

128 voorstelling uit de school van Hillel en Gamaliël is blijven vast~



houden, al wordt dit van andere zijde niet zoo gezien.
Ten aanzien van enkele jongere Bijbelboeken van het O.T., waar-

over in dezen tijd onder de Joden druk gestreden werd, of ze al of
niet tot den gewijden canon behoorden, waren Hillel en Sjammai
het volmaakt eens. Beiden rekenden Ester en Daniël er wèl toe,
Sirach en Makkabeeën niet.

Het sterkste kwam het verschil uit omtrent de positie van de
vrouw. Sjammai komt voor de vrouw op bij den uitleg van Deut.
24 : 1 en geeft den man alleen in 't uiterste geval het recht haar
den scheidsbrief te geven; Hillel daarentegen acht als grond tot
scheiding al voldoende, dat ze niet voldoende zorg besteedt aan
de bereiding van het eten voor haar man. Ja, zelfs dat haar man
een andere vrouw knapper vindt; immers, dan heeft zij „geen ge-
nade in zijn oogen", omdat hij aan haar „zich ergert ".

Over dit probleem vroegen eenmaal de Farizeeën Christus om
raad, misschien met 't oogmerk om hem een valstrik te spannen
(Match. 19 : 1) .

Over 't geheel stond bij de Schriftgeleerden de vrouw niet hoog
in tel; hierin weerkaatste hun spiegel eenvoudig de oud-Oostersche
opvatting. Rabbi Jose ben Jochanan sprak: „Verspil geen woorden
aan de vrouw. Men vindt het ongepast tegenover de eigen vrouw,
hoeveel te meer tegenover de vrouw van een ander. Derhalve zeg-
gen de wijzen: Wie onnutte woorden spreekt tegen een vrouwsr
persoon, haalt zich ongeluk op den hals, wordt afgehouden van
de bezigheid met de Wet en tenslotte is de hel zijn erfdeel." 1 )

In het licht van deze opinie omtrent wat al of niet betamelijk is,
begrijpen we eerst ten volle Joh. 4 : 27: En daarop kwamen Zijn
discipelen en verwonderden zich, dat Hij met een vrouw sprak.
Nochtans zei niemand: Wat vraagt Gij? of: Wat spreekt Gij met
haar?

joodschen proselyten, die zich bij het Jodendom wilden voegen,
werd het door Sjammai heel wat moeilijker gemaakt dan door
Hillel en Gamaliël; ook hierin volgt Paulus de voetsporen van
Gamaliël.

1 ) Schi rer II blz. 352.
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Gedurende den ganschen tijd van het Nieuwe Testament zijn
Hillel en Gamaliël echter in de minderheid gebleven en behield de
strengere richting van Sjammai in zijn eigen vaderland Juda de
overhand. Na de verwoesting van jeruzalem in 't jaar 70 echter
komt de keer en dan wint Hillels zienswijze het meer en meer onder
de Joden van de Diaspora, nu jeruzalem niet meer den toon kan
aangeven. Dat Hillel over 't algemeen milder was, neemt niet weg,
dat hij in enkele gevallen juist als strenger gold. Een merkwaardig
voorbeeld van Christus' woord: „Gij hebt Gods gebod krachteloos
gemaakt door uwe inzettingen ", zij hier nog vermeld. In het 7e
jaar, het sabbatsjaar, moest alle land terug worden gegeven; der-
halve wilde niemand tegen zoo'n jaar op zulk land geld leenen —
men gaf niet meer dan de te verwachten pacht bedroeg! Om nu
menschen in nood toch te helpen, vond Hillel de clausule uit, dat
de schuldenaar bij contract den schuldeischer ontheffing kon schen-
ken van de bepaling omtrent het sabbatsjaar. Hij was dan wel
geholpen voor 't moment, maar zijn land bleef in vreemde handen,
tegen de Wet van Mozes in. Toch was door Hillel dit met de beste
bedoeling gedaan en om deze „slimheid" is hij zelfs geprezen als
iemand, die van een drukkenden Iast verlost had.

Een paar oud-Joodsche verhalen illustreeren typeerend het ver
-schil in persoonlijkheid tusschen Sjammai en Hillel:

„Ons werd overgeleverd door onze rabbijnen:
Steeds zij de mensch zachtmoedig als Hillel,
en nooit zij hij opvliegend als Sjammai."

Twee Joden hadden om 400 geldstukken. gewed, of één van hen
Hillel kwaad kon maken of niet. Hij liep daartoe aan den voor-
avond van den sabbat bij Hillel aan, die juist aan het reinigen was,
voor de sabbat aanbrak en dus niet gaarne gestoord werd. Maar
deze man deed hem allerlei onnutte vragen, enkel en alleen om hem

130 op te houden. Eén proefje uit vele:



„Hij kwam terug en vroeg: Is Hillel thuis? is Hillel thuis? Hillel
omhulde zich en ging naar buiten, om met hem te spreken. Hij zei
tot hem: Mijn zoon, wat wilt gij? Deze sprak tot hem: Een vraag
heb ik te vragen. Hij zei tot hem: Vraag, mijn zoon! Deze vroeg:
Waarom knipperen de lui uit Palmyra met de oogen? Hij zei tot
hem: Mijn zoon, een belangrijke vraag hebt gij gevraagd! omdat
zij tusschen zandige streken wonen.”

En zoo gaat het maar door en de plagerige vrager slaagt er niet
in, om Hillel boos te maken. Maar de plager zelf wordt ten slotte
boos ( omgekeerd!) en roept woedend uit: „Zijt gij die Hillel, dien
men een vorst in Israël noemt? Mogen er niet velen zijn, gelijk gij!"
Hillel vroeg: „Mijn zoon, waarom?" — Antwoord: „Omdat ik door
u heden 400 geldstukken verloren heb!"

Anders was Sjammai:
Wederom een geval betreffende een niet, Jood, die tot Sjammai

kwam. Hij sprak tot hem: „Maak mij tot proselyt, onder voor-
waarde, dat gij mij de heele Wetsleer onderwijst in den tijd, dat
ik op één been kan staan! Toen sloeg Sjammai hem met de meetrel,
die hij juist in de hand had, weg.

Nu ging hij naar Hillel. Hillel maakte hem tot proselyt. Hij
sprak tot hem: „Wat gij zelf haat, doe dat ook uw naaste niet aan.
Dat is de heele wetsleer; al de rest is uitleg. Ga, leer!" 1 )

Jezus heeft in zijn strafrede geen verschil gemaakt tusschen de
school van Sjammai en Hillel. Zijn uitspraken zijn de eene maal
meer in den geest van Sjammai (bijv. over de echtscheiding ), den
anderen keer meer naar den trant van Hillel.. Bijv.: „Alle dingen
dan, die gij wilt, dat u de menschen doen zouden, doet gij hun ook
alzoo; want dat is de Wet en de Profeten."

( Wat bij Hillel negatief was, wordt hier positief!)
Maar tegen het heele gilde zonder onderscheid heeft Hij gespro-

ken zijn: „Wee u! gij Schriftgeleerden!"

1) P. Fiebig. Der Erzahlungsstil der Evangelien, blz. 102.	 131



C. De Haggada en zijn sporen in het N.T.

Terwijl met pijnlijke pedanterie door de Schriftgeleerden werd
uitgesponnen, wat onder gegeven omstandigheden aan pietlutterig-
heden geoorloofd of ongeoorloofd mocht wezen, weten wij zelfs
van de beroemdste persoonlijkheden onder deze Wetgeleerden, van
mannen bijv. als Hillel of Sjammai, niet eens, hoe zij dachten over
de diepzinnige religieuze quaesties van het Oude Testament, als
bijv.: de leer van den satan, de zondeval van den mensch, de
Messiasbelofte; hoe hij of een ander voor ons zou uitleggen de
beroemde hoofdstukken uit Jesaja over den lijdenden Knecht des
HEEREN en het Vrederijk in de Eindverwachting. Voor ons,
Christenen, zijn dat de hoofdzaken uit het O.T.; voor den Jood
van ons tijdvak waren dit bijkomstigheden, min of meer onpractische
bespiegelingen, die er niet in die mate op aankwamen, als men zijn
ritueele wasschingen en sabbatsverboden maar stipt hield. De heele
godsdienst was veruitwendigd tot een soort in de puntjes uitgen
werkte politieverordening, waarbij de gedachten over het wezen
der dingen vrijwel tolvrij bleven, als men zich aan de voorschriften
dier „politieverordening" maar hield.

Zoo angstvallig~benepen men was in wetsproblemen en pro-
bleempjes, zoo fantastisch-vrij liet men den geest zweven in zake
historisch~religieuze bespiegelingen; zoo uiterst onverdraagzaam
men was inzake te verrichten voorschriften, zoo tolerant van op-
vatting was men, waar het „theoretische" beschouwingen betrof,
altijd, zoolang men van enkele fundamenteele begrippen af bleef.
Geen deel aan het toekomende leven voor hem, die durfde aan-
tasten deze drie grondstellingen: God had de wereld geschapen en
regeerde die; God had de Wet gegeven; er was een toekomend
leven. Zoo decreteert een Misjna-bepaling ( uit later tijd opge-
schreven) . Maar hoe die schepping in zijn werk was gegaan, bijv.,
daarover verketterde men elkander niet licht.

Veel van die oudrjoodsche beschouwingen zijn samengevat in
de Haggada ( = verkondiging, leer) :spreuken, verhalen, anecdoten,
gelijkenissen, vermaningen. Bij het geven van commentaar op de

1 32 historie van het O.T. ging men daarbij vrij systeemloos te werk.



Vierderlei uitleg werd echter onderscheiden: 1. letterlijke beteeke-
nis. 2. allegorische beteekenis. 3. door onderzoek af te leiden be-
teekenis. 4. een geheime, verborgen beteekenis. (De vier woorden
hiervoor vormden met hun beginletters een Hebreeuwsch woord —

paradijs! Mooier kon het wel niet!) Dit soort Schriftbeschouwing
werkt niet alleen nog na bijv. in de brieven van Paulus, maar heeft
ook eeuwen lang nog nageglommen onder de asch in de jonge
Christelijke kerk. Ja, in sommige kringen is het in onze dagen nog
niet geheel uitgedoofd en vertoont het af en toe neigingen om weer
uit de asch op te flakkeren.

In de eerste eeuwen der Christelijke kerk was het heel gewoon,
om de Bijbelboeken van het Oude Testament niet op te vatten als
historische gegevens, maar als kunstige allegorieën.

Eén voorbeeld uit Paulus' brief aan de Galaten, dat aantoont,
hoe „vrij" de kijk van dezen apostel op het O.T. is, al dient er bij
vermeld, dat volgens kenners der oud-Joodsche literatuur dier dagen
Paulus' tekstaanhaling nog zeer bezonnen is, vergeleken met wat
zuiverrjoodsche schrijvers zich op dit punt veroorloven. Paulus ziet
Hagar, de slavin, als een verpersoonlijking van het Oude Verbond
der werken tegenover Sara, de meesteres, als de figuratie van het
Nieuwe Verbond der Belofte. Hoe bewijst hij dat nu? Wel, zegt
hij: Hagar was een Arabische en in 't Arabisch bestaat een woord,
dat „berg" beduidt en heel sterk op den klank af op Hagar lijkt;
dus: Hagar berg Sinaï (Gal. 4 : 25) .

En elders bewijst Paulus, dat een leeraar recht heeft op onder'.
houd door de gemeente, met den tekst: Een dorschenden os zult
gij niet muilbanden. En een mogelijk tegenspreker, die dezen tekst
letterlijk wil opvatten in den historisch-gegeven zin, stopt hij al bij
voorbaat den mond met de drieste vraag: „Of zorgt God soms ook
voor de ossen?" (1 Kor. 9 : 9.)

Hagar is hier heelemaal tot een allegorie geworden; maar de
Oude Kerkváders zagen het heele O.T. niet anders, vooral de
Oostersche, die in hetzelfde milieu leefden. Zoo zag bijv. de be-
roemde Gregorius van Nazianze, een eersterangs licht in de Oude
Kerk, het heele Jonasverhaal als allegorie. Hij stort zich in den
oceaan van smarten, de golven zijn jonas' sombere gedachten, het 133



verblijf in den visch beteekent de Joodsche ballingschap, het op het
droge geworpen worden den nieuwen opbloei van dit volk, enz.,
enz., enz. Deze menschen vonden dus een uitleg als van Hagar (zie
boven) heel gewoon; ze bezagen zelf zulke oude verhalen nooit
anders.

Nu nog een voorbeeld van Joodsche uitweiding over het Schep-
pingsverhaal 1 ) , dat zonneklaar de bizarre opvattingen dier oude
Joodsche historici belicht.

In de avondschemering van den zesden scheppingsdag waren nog
juist vóór het aanbreken van den zevenden scheppingsdag der rust
deze tien belangrijke en wonderbare dingen geschapen: 1. de af-
grond onder de aarde (voor Korach en zijn samenrotting) ; 2. de
mond van de put, waaruit Mirjam later dronk; 3. de mond van de
ezelin, die tot Bileam sprak; 4. de regenboog; 5. het manna; 6. de
staf van Mozes; 7. de draak, die de rotsen uiteen splijt tot rivier-
dalen; 8. het letterschrift; 9. de schriften der wet; 10. de steenen
tafelen. — Een wonderlijke combinatie, zooals men ziet! Anderen
exegeten is dit nog te weinig en die voegen er nog enkele merk.-
waardigheden aan toe, bijv. de ram, dien Abraham in de struiken
verward vond, om te offeren. Het bovenstaande is vooral daarom
merkwaardig, omdat het schril in 't licht stelt, hoezeer de problemen
van de scheppingsgeschiedenis voor die dagen van heel anderen
aard waren dan voor de onze en, — hoezeer de verheven majesteit
van Genesis I afsteekt bij zulk gewirwar: „God sprak: Daar zij licht!
en daar werd licht."

Veelal had de beoefening van de geschiedenis van het O.T. ook
een chauvinistisch doel. Alle beschaving en vooruitgang op aarde
kwam dan uit Joodsche bron. Abraham zou bij zijn vlucht naar
Egypte den Farao onderwezen hebben in de sterrenkunde, die dan
in Egypte tot verderen bloei kwam! Ja, de Joodsche Hellenist Arta-
panus gaat zelfs zóó ver, dat Mozes de man was, aan wien Egypte
heel zijn cultuur te danken had ( zelfs zijn plaatselijke goden, die
hij iedere stad gegeven had, Mozes de strenge monotheïst, die de
10 geboden gaf! ) . Dan zou het precies omgekeerd zijn als in het
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N.T. Stefanus vertelt: Mozes, zelf onderwezen in aIle wijsheid der
Egyptenaren (Hand. 7 : 22). En dit op zichzelf is reeds een uit
breiding, die de Haggada gegeven had aan Exodus, dat van zulk
een "wetenschappelijke opleidinq" van Mozes nog niets weet!

* **Met het laatste feit raken wij een zeer voornaam punt aan: de
invloed van de historische uitbreiding, die de Haggada aan het
Oude Testament gegeven had, op de voorstellingen van de [oden
Christenen uit het Nieuwe Testament. Hier mogen enkele plaatsen,
waar de Haqqada-sfeer door het Nieuwe Testament heenbreekt,
even worden toegelicht:

In het G.T. geeft God aan Mazes de Wet, God Zelf. Voor latere
tijden was dit te kras, te gemeenzaam. Hoewel het G.T. uitdrukkelijk
vermeldt, dat God met Mozes sprak gelijk eenman spreekt tot
zijn vriend, zoo achtte men zich toch geroepen om daarbij terwille
van den afstand tusschenpersonen in te schakelen. En men stelde
het voor, alsof niet God zelf tot Mozes had gesproken, maar door
engelen als zijn gezanten zijn wil had doen vertolken. Echt naar
den geest des tijds, die -- vooral bij Farizeeers en Esseners -- een
uitgebreide leer omtrent engelen en hun diensten huldigt. Die op
het G.T. toegepaste commentaar van Wetgeving op Sinai indirect,
door engelentusschenkomst, treffen wij bij de schrijvers van het
N.T. aan Hand. 7 : 53 (Stefanus), Gal. 3 : 19 (Paulus) en bij den
schrijver van den Hebreeenbrief (2 : 2.)

Zoo'n engelenfiguur plaatste men ook bij het lijk van Mozes, om
dit uit handen van den satan te houden (brief van Judas, vs. 9).

Zoo was men van strenq-Ioodsche zijde doende, om overal in het
G.T. engelen in te schakelen, waar ze eerst absoluut niet voor
kwamen. De eerste plaats in het G.T., waar een engel als bode
Gods tot een mensch spreekt (een Cherub als in Gen. 3 is heel iets
anders) is bij de historie van Hagar (Gen. 21 : 17). Maar in de
overoude Hebreeuwsche handschriften, .die de Samaritanen nog be
zitten, is deze plaats nog onveranderd gebleven. Daar staat nog niets
van een engel, die tot Hagar uit den hemel riep, maar heel een
voudig: "En God hoorde de stem van den jongen en God riep
Hagar toe uit den hemel." Een later geslacht der [eden nam claar 135



aanstoot aan en veranderde het, zooals men dacht, dat het geweest
moest zijn: ,,de Engel Gods riep Hagar toe".

Om de moeilijkheid te ontgaan, dat tweemaal op den woestijn-
tocht het wonder van de watergevende rots werd vermeld, en wel
met denzelf den naam voor de rots en tevens te verklaren, hoe Israël
het zoo lang in de waterlooze woestijn had uitgehouden, had de
Haggada dit zóó verklaard, dat die rots op den heelen tocht door
de woestijn meeging en meewandelde (St.vert. „volgde) . Deze
voorstelling treffen wij aan bij Paulus in 1 Kor. 10 : 4.

Van de droogte en hongersnood van Elia zegt het O.T., dat deze
„in het derde jaar" werd opgeheven; dan kan het dus ruim één jaar
zijn geweest naar Joodsche telling 1 ) • ( Men vergelijke de drie dagen
vóór Christus' opstanding van Vrijdagavond tot Zondagmorgen.)
De Haggada meet de maat ruim vol en stelt dezen tijd op drie jaren
en zes maanden (in dat geval klopt niet „in het derde jaar" van
1 Kon. 18 : 3; dit zou dan moeten heeten „in het vierde") . Dit getal
van drie jaren en zes maanden is in het N.T. opgenomen in den
brief van Jakobus (5 : 17) en ook, waar Lukas (4 : 25) het ver-
meldt als toelichting op een woord van Christus: „Maar Ik zeg u
in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van
Elia en tot geene van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta
Sidonis (toelichting in Lukas achter Elia: „toen de hemel drie
jaren en zes maanden gesloten was, zoodat er groote hongersnood
werd over het geheele land"; Lukas schreef n.l. voor niet-Joodsche
lezers, die de figuur van Elia niet kenden ~~ wat de hoorders van
jezus wèl deden — en legt daarom de situatie uit, maar... naar
de Joodsche Haggada) .

Hebreeën 11 : 37 heeft het over martelaren, „in stukken gezaagd";
volgens een legende der Haggada zou dit n.l. het geval geweest zijn
met den profeet Jesaja. En 2 Tim. 3 : 8 weet ons zelfs ~ hoewel
Exodus ze niet heeft bewaard — de namen te noemen der Egypti-
sche toovenaars naar een dergelijke Joodsche bron; ze staan echter
in sommige handschriften afwijkend. Genoeg, om te doen zien, hoe
de Haggada zelfs in het N.T. zijn sporen heeft nagelaten.

1) In dat geval klopt daarmee een Fenicisch bericht uit dit tijdvak over een
136 dergelijke droogte.



d. Tempeldienst.

Nog altijd stond, evenals in Israëls bloeitijd, de Tempel in het
middelpunt van het religieuze leven. Op de groote Joodsche feest-
dagen  trokken van heinde en ver de Joden op naar de Tempelstad,
niet alleen in karavanen en processies uit heel Palestina, maar tot
van verre uit de Diaspora.

Verschillende voorhoven omgaven het eigenlijke Tempelterrein,
dat — op straffe des doods — door geen onjoodschen voet mocht
worden ontheiligd (zie den bijgevoegden plattegrond; door een
tandlijn is de verboden grond van het heiligdom aangegeven; hier
stonden rondom de reeds eer vermelde waarschuwingsborden).

Sommige van deze vóórterreinen worden in het N.T. bij bijzon-
dere gelegenheden genoemd. In den wintertijd — omstreeks ons
Kerstfeest --- wandelde Christus eenmaal in de zuilengalerij ( niet
voorhof) van Salomo (Joh. 10 : 23) . Het was een strook, ten on-
rechte naar Salomo genoemd, aan de Oostzijde van den buitensten
voorhof en dus door den buitenmuur beschermd tegen den snijden-
den Oostenwind, die in dit seizoen zoo koud kon zijn. Bij deze
gelegenheid sprak Christus hier het beroemde woord: „Ik en de
Vader zijn één!"

In den versten, buitensten voorhof vond gedurende het laatste
van Zijn omwandeling op aarde de Tempelreiniging plaats, waarbij
het geld der wisselaren over den grond rolde; een geweldig storm-
achtige scène, die de hooge Sadduceesche Tempeloversten voor
goed tegen Hem verbitterde en zijn dood deed eischen straks in
het Sanhedrin. Van hieruit vormde de Schoone Poort den prach-
tigen hoofdingang tot het eigenlijke Tempelterrein; ook wel ge-
noemd naar den schatrijken Jodengenoot, die ze deed bouwen: „de
Poort van Nikanor". Hier genas Petrus den kreupelen bedelaar
( Hand. 3 : 2) . De beschuldiging tegen Paulus luidde, dat hij hier
Aziatische (d.w.z. Efezische) proselyten van hem den Tempel zou
hebben binnengesmokkeld, ondanks de straffe des doods, die er
op stond ( een aanklacht, die, letterlijk onwaar, figuurlijk genomen
volkomen consequent Paulus' standpunt weergaf 1 ) , evenals de

1) alleen maar: consequenter dan Paulus in dezen zelf was geweest.	 137
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parallelle aanklacht tegen Christus, dat Hij dezen Tempel zou ver-
breken, in overdrachtelyken zin volkomen de situatie weergaf) .

Door de Schoone Poort betrad men dan den voorhof der vrou-
wen (d.w.z. van vrouwen en mannen, gemengd publiek dus, vol-
strekt niet voor vrouwen alleen) . Hier bleef de twaalfjarige jezus
als kind achter ( Luk. 2 : 48) en hier vond zijn moeder Hem terug.
De weduwe, die haar twee kleine lepta in de schatkist wierp
als haar totale bezit, deed dat in dezen voorhof.

Hier ook zal Jezus zich bevonden hebben, toen Hem eenige
Grieken zochten (Joh. 12 : 20) , die aan de andere zijde van de
Schoone Poort moesten blijven .-- op straffe des doods! Merk-
waardig is, dat zij spreken met Filippus ( den apostel met den
Griekschen naam!) en dat deze blijkbaar op dat moment niet anders
zich tot Jezus kan wenden dan via Andreas, ook met Griekschen
naam, maar stellig een volbloed-Jood ( broer van Simon Petrus!),
Waarschijnlijk is de situatie zoo geweest, dat Filippus zelf niet
verder mee mocht en hier voor de poort wachtte en dat Andreas
hem vrijwillig gezelschap hield, of aan de andere zijde door hem
gewenkt kon worden; in elk geval kon blijkbaar Filippus niet,
Andreas wèl de boodschap één voorhof verder doorgeven.

Door een volgende poort, die geen vrouwen doorliet, betrad men
den „Voorhof der Joden' . Wie er beslist noodig had, kon van daar-
uit weer komen in den „Voorhof der priesters '', waarin het kolossale
brandofferaltaar stond opgetrokken van onbehouwen steen (zooals
de Wet van Mozes eischte!) . Het was beneden 16, boven 12 meter
breed en stak dus aan weerskanten nog uit buiten het eigenlijke
Heilige van den Tempel, dat maar een frontbreedte had van 1
meter (het  dubbele van Mozes' Tabernakel) . Op dit brandoffer-  r

altaar smeulde altijd door vuur; zelfs 's nachts mocht het niet uit-
gaan. Aan de Noordzij, de onheilszij, was de slachtplaats, met
palen, marmeren slachtbanken en ringen. Het gouden wierook.-
altaar stond in het Heilige zelf; hierop werd 's morgens wierook
gebrand vóór het morgenbrandof f er en 's avonds na het laatste
brandoffer. 1 ) De plechtigheid werd opgeluisterd met trompetgeschal

1) Het avondoffer was om ongeveer drie uur 's middags.	 139



en bekkenslag van de muziek, terwijl tijdens het wierookoffer het
volk neerviel om te bidden ( Luk. 1 : 10) en later den zegen te
ontvangen. Voor het Levietenkoor was voor eiken dag der week
een vaste psalm aangewezen:

Zondag ps. 24:
De aarde is des HEEREN, en al wat haar vervult!

Maandag ps. 48:

Hoe groot en hoog te prijzen
is toch de stad van onzen God!
Zijn heilige berg ...

Dinsdag ps. 82:

God staat op in den godenraad,
houdt gericht temidden der goden:
Hoe lang zult gij onrechtvaardig richten ... ?

Woensdag ps. 94:
HEERE, God der wrake!
God der wrake! verschijn in lichtglans!
Verhef U, Richter der aarde!

Donderdag ps. 81:

Jubelt Gode, onze sterkte,
juicht voor Jakobs God!
Heft lofzangen aan, laat de tamboerijnen hooren,
de lieflijke citer en de harp ...

Vrijdag ps. 93:

De HEER is koning;
met majesteit heeft Hij zich bekleed,

140	 de HEER heeft zich omgord met kracht.



Zaterdag ps. 92 1)

Het is goed den HEER te loven,
Uwen naam lof te zingen, o Allerhoogste!

Niet alleen de Joden offerden in den Tempel. Ook allerlei hooge
autoriteiten lieten of geregeld, of bij bijzondere gelegenheden
(bijv. een bezoek aan Jeruzalem) hier uit hun naam een offer
brengen. „Aan een beroemde plaats van Godsvereering een offer
„te doen brengen, was zeer vaak slechts de uitdrukking van cosmo-
„politisch geworden vroomheid, ja dikwijls slechts een soort beM
„leef dheid tegenover het bepaalde volk of de bepaalde stad, waar-
„mee men volstrekt niet een bepaalde religieuze belijdenis wilde
,,afleggen."

Den Joden, die wilden offeren, werd het gemakkelijk gemaakt.
Men kon bij den „ambtenaar der zegels" ( een priester) een be-
paald merk koopen, voor een duivenoffer bijv. ( Luk. 2 : 24) of
eenig ander offer; met dat merk ging men naar den dienstdoenden
priester aan het brandofferaltaar en dan kwam het verder vanzelf
in orde.

Tot de werkzaamheden van de priesters behoorde verder om
boven van de Tempeltinnen begin en einde van den sabbat te blazen
op daartoe bestemde Tempeltrompetten. Het bereiden van het „wel~
riekend reukwerk" voor het wierookaltaar was een familiegeheim
en vormde een bepaalde „geheime kunst '', die van vader op zoon
als erfgeheim bij laatsten wil vermaakt werd, in één vaste priester-
familie. Evenzoo was het bereiden van het deeg voor de toon~
brooden ook geheim in een bepaalde priesterfamilie. Beide priester-
families hebben een keer gestaakt — de eenige bekende staking uit
dezen tijd. Daarna was hun loon het dubbele als tevoren. Het moet
verbazend hoog zijn geweest.

Ook bewaarden de priesters den Tempelschat. Allereerst de gou-
den schalen en bekers, voorhangsels en gewaden, het Tempelgeld,
meel, olie en andere bezittingen in natura. Maar ook door particu-

1 ) Die in de St. vert. nog het opschrift draagt: een lied voor den Sabbatdag.	 141



lieren aan den Tempel tijdelijk in bewaring gegeven gelden; daar
de Tempel als een veilige, onschendbare, goed bewaarde, hechte
burcht gold, deed de bergruimte voor den Tempelschat zoo mede
dienst als depositobank, om het met een modern woord aan te
duiden.

e. Priesters en Levieten.

De Priesterschap 1 ).
A. De Hoogepriester.
B. De Overpriesters.

1. Eeredienst. De leiders van de 24 weekafdeelingen.
2. Tempeltoezicht. De „hoofdman des tempels".
3. Financiën. Drie schatmeesters.

C. De Priesters.
24 weekafdeelingen van 4-9 dag-af deelingen, totaal ongeveer

7800 priesters.

D. De Levieten.
24 weekafdeelingen, ieder onderverdeeld in:
a. Zangkoor en muziek.
b. Tempeldienaars en Tempelwacht.
Totaal ongeveer 9600 Levieten.

1. De Hoogepriester.

Sedert de Makkabeeën door vreemde heerschers waren vervangen,
was het hoogepriesterschap niet meer een levenslang bekleed ambt,
maar werden ze als pionnen op het politieke schaakbord afgezet en
opgezet en omgeruild. Van 37 v.o.j. tot 70 er na zijn er zelfs een
kleine 30 geweest.

Het waren en bleven echter enkele aristocratische priesterfamilie's
uit jeruzalem, die het privilegie hielden, dat uit hun milieu de

1) Dit overzicht naar: Prof. Joachim Jeremias, Jerusalem zur Zeit Jesu, Die
142 gesellschaftliche Oberschicht.



hoogepriester gekozen werd. Zij leefden in weelde; de gewone
priesters, aan wien zij ten laatste zelfs willekeurig en brutaal de
tienden ontroofden 1 ) , in bittere armoede vaak. Resultaat was, dat
als het oproer tegen Rome, toen het tegen het jaar 70 ging, op
het punt stond in laaie vlammen uit te slaan, de bezithebbende aristo-
cratische priesteradel van jeruzalem alles deed om het te dooven
( voor zoover ze durfden tegenover het volk) en de lagere priesters
daarentegen het vuur van de politieke hartstochten aanbliezen; —
een dergelijk verschijnsel als we in Frankrijk later zien aan den
vooravond van de Fransche revolutie bij het schril sociaal onder-
scheid tusschen bisschoppen en plattelandsclerus aldaar. Zeer dik-
wijls (ongeveer 60 maal) komt in het N.T. voor de term hoogex
priester, waar — volgens de gegevens --- van den eigenlijken
hoogepriester geen sprake kan zijn (De St.vert. maakt er dan maar
overpriesters van, bijv. Hand. 19 : 14) . Er wordt dan bedoeld een of
ander vooraanstaand overpriester; enkele van de voornaamste
overpriesters ( hoofdman des tempels, schatmeesters) maakten in de
priesterkaste feitelijk met den hoogepriester een soort leidinggevend
oppercollege uit. Te gemakkelijker kon men deze kopstukken mede
den naam „hoogepriester" geven, daar de hoogepriesters er wel
voor zorgden, dat ook deze priesteraristocraten uit hun familie's
werden gekozen. Het was een echte priesteroligarchie, die door
nepotisme eigenmacht en eigenbelang bevorderde.

Enkele van de bekendste hoogepriesters waren:
Hannas 2 ) , Annas of Ananos (6-15), aangesteld door den

Syrischen landvoogd Quirinius (de Cyrenius van Lukas 2, begin) .
Hij was, ofschoon reeds een tiental jaren afgezet, nog een hooge-
priester-titulair en man van allergrootsten invloed, toen Johannes
de Dooper zijn prediking begon ( Luk. 3 : 2) , nam Christus een
verhoor af (joh. 18 : 13) en was nog de toonaangevende man onder
de vijanden van het jonge Christendom in de dagen der Apostelen
(Hand. 4 : 6) .

De stadhouder (procurator) Valerius Gratus, ( 15~ 	de vierde

1) Schürer II, blz. 237.
2) Ons woord Hans.	 143



uit de rij en onmiddellijk voorganger van Pilatus heeft een heele
serie hoogepriesters doen komen en gaan. In de eerste drie jaren drie
verschillende, waarvan de middelste een zoon van Hannas was.
Nummer 4 was een schoonzoon van Hannas ( joh. 18 : 13) , een
politiekeling, genaamd jozef, in den Bijbel alleen genoemd met zijn
bijnaam Kajafas. Het is precies dezelfde bijnaam als Ke f as (of
Cef as) , op z'n Grieksch Petrus, en beteekent: steen. Men kan er
bij denken aan iets onwankelbaars, maar ook aan een hard gemoed.
Van 18-36 was Jozef Kajafas hoogepriester, dus den heelen duur
der regeering van Valerius Gratus en van Pilatus heeft deze
„Romeinenvriend ' het weten uit te houden. Hij was, religieus gezien,
het echte type van een heerschzuchtig priestervorst, die zijn eigen
priesterkaste en godsdienstinstituut vereenzelvigt met God zelf en
minachtende verachting heeft voor alle religieuze individualiteit, die
zich als oprechte vroomheid openbaart. Iemand, die met een hart
als een kei (= Kajafas) zich vereenzelvigt, zich en zijn priester-
hiërarchie, met het welzijn van het heele volk. Wie hem concurrentie
aandoet, moet sterven, al is het Gods Zoon zelf. Vooral de zg.
„Tempelreiniging" heeft bij Hannas en Kajafas kwaad bloed gezet.
Deze familie trok hieruit de grootste voordeelen, dat ze van de
Tempelmarkt een monopolie had gemaakt. Bij veel vraag naar duiven
( het offerdier voor den arme) , brachten deze soms honderdmaal de
waarde op. De omzet met Paschen aan offerdieren wordt geschat op
18 duizend! 1)

Vol schijnheilige onoprechtheid vindt Kajafas het maar beter, dat
één mensch sterft dan dat het heele volk een ramp treft ( hij bedoelt:
dan dat de hiërarchie van zijn priesteraristocratie wordt geschaad
.--- Joh. 11 : 50) ; die èn het volksbelang ziet hij als onafscheidelijk
één; en het doel heiligt bij dezen sluwen priestervorst de middelen

1 ) De ontruiming van deze veemarkt is alleen denkbaar direct na den in-
tocht, wanneer Jezus de heele schare Galileeërs achter Zich aan heeft. Stellig
hebben die meegeholpen. Daar Tempelreiniging tot het aanvangswerk van den
Messias behoorde (Joodsch gedacht in den vorm van verjaging van de Romein

-sche bezetting) kan ook dáárom dit pas n a den intocht, omdat toen eerst jezus
Zich openlijk als de „Zone Davids" liet uitroepen. Aan het begin van Zijn op-
treden is (om al deze redenen) een tempelreiniging ondenkbaar. Er is er één
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in de politiek, waarvan de hoogste wijsheid — als hij waarheid zou
spreken — voor hem was: „Ik nummer Eén". En zoo iemand durft
dan den Christus nog aan te klagen: Hij heeft God gelasterd! ( Matt.
26 : 64) Alsof niet juist hij zelf, Kajafas, op zijn priestertroon zat
als het aardsche evenbeeld van de macht Gods: wat hem in den weg
trad was een Godslasteraar!

Hannas zag in 36 zijn schoonzoon Jozef Kajafas aftreden en door
twee van zijn eigen zonen opvolgen 1 ) • Daarna stelde de „Herodes"
van Hand. 12 nog een, drietal hoogepriesters aan (de middelste
weer een zoon van Hannas!) en na diens aftreden is de tweede
uit de rij de beruchte Ananias (47,-59), van wien we in een later
tijdvak nog genoeg zullen hooren ( Hand. 23 : 2),

In 't jaar 62 is nog eens weer een zoon van Hannas drie maanden
hoogepriester geweest, maar door het gepeupel bij een volkstumult
vermoord; hij was zoo verblind geweest kort te voren Jakobus „den
broeder des Heeren" ter dood te doen brengen, hoewel deze altijd
met beide voeten in het Jodendom was blijven staan, een heel ander
man dan Paulus.

Een buitengewoon critieke dag voor den Hoogepriester was de
Groote Verzoendag. Om hem (in levietischen zin) „rein" te houden
mocht hij de week er voor des avonds (dwz. na het avondoffer des
middags om 3 uur) zijn ambtskamer in den Tempel niet meer ver

-laten; den avond en nacht direct voor den Verzoendag hield men
hem wakker 2 ) ; teekenend is, dat een voorschrift dienaangaande
zegt, dat de hoogepriester, zoo hij in de leeskunst bekwaam is, in
dien nacht de anderen zal voorlezen; zoo niet, dan moeten zij hèm
voorlezen. Op den dag zelf had hij persoonlijk de offers te betalen.
Sidderend had hij dan het Allerheiligste te betreden: het geringste
verzuim in den vorm kon de grootste rampen over zijn eigen huis,
over land en volk brengen. Zeer leerrijk is, dat de Sadduceesche

1) De eerste, Jonathan zoon van Hannas, is ook na zijn aftreden zeer lang
een man van grooten invloed gebleven; reden waarom later de procurator Felix
(H. 24 : 3) het beter vond hem door sluipmoord uit den weg te ruimen.

2) Als uiterste voorzorg om te voorkomen, dat hij in zijn slaap zich mogelijk
op een of andere wijze zou kunnen „onrein" maken, waardoor hij dan op den
grooten dag zelf geen dienst zou kunnen doen. 	 145
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hoogepriester in dit critiek moment naar Farizeesch ritueel handelde
( onder den druk der algemeene opinie) ! 1 ) Voorschrift was, dat
hij in het Allerheiligste maar héél kort behoorde te bidden, om niet
anders het volk, dat buiten in de voorhoven vol spanning op zijn
terugkomst wachtte, noodeloos angst te doen uitstaan, dat hij zoo
lang wegbleef. (Vergelijk Lukas 1 : 21 voor een gewoon priester
in het Heilige en lees voor „verwonderd" gerust „bezorgd".) Kwam
de Hoogepriester dan welbehouden weer buiten, dan begeleidde het
volk hem in optocht blijde naar zijn woning en gaf hij des avonds
aan familie en vrienden een feest om den goeden afloop te vieren. 2)

Van gewicht tot beoordeeling van het groot aanzien van den
Hoogepriester is verder, dat zijn dood de kracht bezat om zonden te
verzoenen. Doodslagers-bij -ongeluk, die uit vrees voor de bloed-
wraak in de vrijsteden waren gebannen, werden volkomen vrij om
terug te keeren, zonder dat iemand hun iets doen mocht, als de
hoogepriester stierf. ( Dit gold zelfs voor een afgezetten of tij delij ken
hoogepriester.)

Het kwam ---- eigenaardig genoeg — wel voor, dat de moeder van
een hoogepriester daarom zulke menschen, die in hun ballingschap
dikwijls gebrek leden, van al het noodige liet voorzien, opdat „ze
maar niet om den dood van haren zoon ( den hoogepriester) zouden
bidden."

Eens hoogepriester bleef hoogepriester. Men drukte dit zoo uit:
„Het eenig verschil tusschen een dienstdoenden en een afgezetten
hoogepriester bestaat dáárin, dat de eerste de offers op Groote
Verzoendag moet betalen." Een hoogepriester bezat „heiligheid in
eeuwigheid."

De voornaamste grond tot het buitensporig aanzien, dat de
Hoogepriester genoot was wel, dat h ij alléén het was, die tot den

1) Het verschil kwam tot uiting in de plaats, wáár de wierook geschud moest
worden op de kolen van het wierookbekken, dat de hoogepriester in het Aller-
heiligste moest plaatsen.

2) Het teekent het diep respect van de jeruzalemmers voor de Schriftgeleerden,
dat de volksmenigte eenmaal een Hoogepriester bij zulk een gelegenheid verliet
om liever twee arme Schriftgeleerden te volgen, die men onderweg toevallig
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Troon der Godheid in het donkere Allerheiligste mocht naderen.
Zijn macht berustte evenwel vnl. daarop, dat hij president was

van het Sanhedrin, den Hoogen Raad der joden.
In den Herodiaansch-Romeinschen tijd werden de hoogepriesters

bij hun indiensttreding niet meer gezalfd.

2. De voornaamste ambten onder de Overpriesters.

De hoofdman des tempels ( Hand. 4 : 1; 5 : 24) was de voor-
naamste na den hoogepriester. In den palestijnschen Talmud staat:
niemand wordt hoogepriester, die niet eerst hoofdman des tempels
is geweest. Dat is wat te algemeen gezegd, maar teekent toch de
situatie heel goed. Bij allerlei plechtige gelegenheden had hij aan
de rechterhand van den hoogepriester te staan (links stond dan
de overpriester, die aan 't hoofd stond van de toevallig dienst
hebbende afdeeling, dus niet altijd dezelfde persoon) . Zoo had hij
tevens controle op al wat de hoogepriester deed, of het naar het
juiste ritueel ging. Meestal trachtte een hoogepriester er naar, dit
ambt door zijn oudsten zoon te doen vervullen. Was de hoogex
priester op den Grooten Verzoendag verhinderd, dan kwam het
allereerst de Tempelhoofdman in aanmerking, om in diens plaats
als waarnemend hoogepriester op te treden.

Van hoe groot gewicht het ambt was van dezen Tempelhoofd -
man, die de Tempelwacht ( Levieten) tot zijn beschikking had, ziet
men in het jaar 66, toen de Tempelhoofdman niet langer toestond,
dat offers voor den Romeinschen keizer werden gebracht; dit was
de directe aanleiding, dat de Joodsch~Romeinsche oorlog uitbarstte,
die zou eindigen met de verwoesting van jeruzalem.

De Tempelwacht hield dag en nacht toezicht. Zij vormde poort-
wachten aan de buitenpoorten en een tweeden gordel poortwachten
aan de binnenpoorten, die toegang gaven tot het verboden terrein,
het eigenlijke Tempelgebied (waar de priesters zelf wacht hielden
op het binnenterrein) . De twee voornaamste hoofdlieden onder deze
Levietenwacht waren de Opperpoortsluiter en de Provoostgeweldige
( die de strafexecuties, geeselingen, enz. had te doen uitvoeren) . 1)

1) Waar Lukas meermalen (Luk. 22 : 4 en 52) spreekt van Tempelhoofdlieden 147



Behalve de poortwachten, die vaste posten vormden, deden er in
de buitenvoorhoven van den Tempel patrouilles dienst ( aan zulke
patrouilles moeten wij denken bij joh. 7 : 32 en 45) .

Om den Buitenvoorhof stonden 21 wachtposten, die 's nachts
gecontroleerd werden door den z.g. „man des tempelbergs", die het
recht had om met zijn stok slapende posten goed wakker te ran-
selen. 1 ) Ten teeken, dat zij goed wacht hielden, hadden zij hem,
wanneer hij passeerde, een vredegroet toe te roepen. De mannen
van de Tempelwacht zijn voor een deel mee geweest naar Geth-
semané, om jezus gevangen te nemen en voor den hoogepriester
te leiden.

De Tempelterreinen werden des nachts gesloten, behalve in den
nacht voor het Pascha (joh. 14 : 31 naar den Tempel; er uit 18 : 1) .

De Schatmeesters des Tempels volgden in rang op den Tempel-
hoofdman. Het moesten er minstens drie zijn. Hun taak was om
de inkomsten en uitgaven van den Tempel te beheeren, om den
Tempelschat veilig te bewaren, om de kostbaarheden van den
Tempel te bewaren; ook organiseerden en controleerden zij al den
handel met geldwisselarij en offerdieren binnen de buitenste tem-
pelmuren.

Wanneer nu in het N.T. sprake is van „hoogepriesters" ( meer.
voud!) , dan zullen hoogstwaarschijnlijk bedoeld zijn de mannen
van dat college, dat wij zouden kunnen noemen „het dagelijksch
bestuur" van den Tempel, n.1.:

1. de hoogepriester; 2. de hoofdman des tempels; 3. de over-
priester, die dienst had in de aan de beurt zijnde groep; 4. de schat-
meesters (minstens 3) , in totaal minstens 6. 2 )

(meervoud) zijn twee mogelijkheden: of dat hij deze hoofdlieden der Levieten.-
tempelwacht meetelt, óf dat hij denkt aan hoogepriester + tempelhoofdman +
dienstdoenden overpriester. Sommigen evenwel nemen inderdaad 2 tempelhoofd..
lieden aan.

1) Ja, hij mocht ze zelfs de kleederen in brand steken in zulk een geval, maar
dac zal wel theorie gebleven zijn.

2) Aldus wordt dit gevonden bij prof. Joachim Jeremias, reeks Jerusalem zur
148 Zeit Jesu, deel Hoch and Niedrig, blz. 38.



3. De priesters.

De priesters maakten een talrijk deel uit van de bevolking ( onder
Ezra één tiende van de teruggekeerde ballingen). Zij deden in
groepen bij beurte dienst. De nieuwe weekgroep voor het eerst bij
het avondoffer op den Sabbat.

Reeds ten tijde van David waren de priesters ingedeeld in 24
dagorden; tijdens Ezra waren er uit de ballingschap slechts vier
teruggekomen. Daaruit waren er later weer een 24 -tal gevormd;
of men naast dit viertal nog enkele (nagekomen?) priesters heeft
gehad uit andere geslachten, of dat men den nieuwen priester-
klassen eenvoudig de oude namen heeft gegeven (al was hun af-
stamming anders) is onbekend. In den begintijd van het N.T. komt
in elk geval weer als aanduiding van één der 24 priesterklassen
(de 8e) de naam Abia voor ( Luk. 1 : 5) , hoewel in Ezra's tijd deze
niet onder de vier klassen wordt vermeld, al is de naam Abia dan
niet onbekend (Neh. 10 : 7 en 8 kent een priester Abia),

Het is merkwaardig, dat de priesters veel met ingewandsziekten
schijnen te hebben gesukkeld en dat daarom een apart priester-arts
was aangesteld aan den Tempel, om zulken zieken priesters ontr
heffing van de gewone dienstvoorschriftenn te geven en te cureeren.
Men schrijft dit wel toe aan het blootsvoets loopen op de koude
steengin van het Tempelplein, in verband met de eenzijdige voeding
van de priesters, die bijna geheel bestond uit vleeschkost en water,
( terwijl wijn onder den dienst verboden was) . Men zal evenwel er
ook op moeten letten, dat dit water te Jeruzalem dikwijls zeer on-
gezond en onfrisch zal zijn geweest ( gelijk trouwens veelal in het
Oosten, waarom geen enkel reiziger gaarne onvermengd water ~
wij zouden zeggen „zuiver" water .--r dronk. 1 Tim. 5 : 23. Zie:
J. Jeremias, Jerusalem z. Z. J. I, blz. 28.)
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1. De synagoge.

Hij (d.i. Jezus) ging naar Zijn gewoonte op den
dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te
lezen. (Luk. 4 : 16)

De synagogen waren half bedehuis, half godsdienstschool. Zij
dateeren eerst van na de ballingschap. Vermoedelijk worden zij het
eerst vermeld in een eerst zeer laat in de rij der psalmen ingevoegd
lied, n.l. ps. -74 : 8 (alle „vergaderplaatsen Gods" in het land) .

Men bouwde ze met het front naar Jeruzalem ( die in Galilea
dus tegen het Zuiden) , omdat dan de vergaderden baden „met het
aangezicht naar Jeruzalem ". ( Dan. 6 : 11. )

Synagoge beteekent: „vergadering"; 't woord werd overgedragen
op het gebouw, de „vergaderplaats". In meer dan één opzicht is
de synagoge het voorbeeld geweest voor onze Protestantsche Kerk

-inrichting, hoewel op enkele punten juist alles tegengesteld toegaat:
in de synagoge was wèl de tekst van te voren bekend, die zou
worden gelezen, maar niet wie er over zou spreken ( juist omgekeerd
als bij ons, waar men den spreker tevoren weet, maar niet het
onderwerp) ; bij de tekstlezing stond men 1 ) , bij de toelichting ging
de spreker zitten ( Lukas 4 : 20) , alweer precies andersom als bij
ons. Het voornaamste, wezenlijke, diepgaand verschil is echter, dat
de synagoge een echte „onderlinge samenkomst der geloovigen"
was, waar ieder recht van spreken had, terwijl onze kerken domi-
neeskerken zijn, waar „gewone" leden hebben te zwijgen en aan
te hooren. Het is een wel zeer vreemde historische ontwikkeling;
men zou eerder van Nieuw-Testamentisch standpunt het tegendeel
verwachten en het natuurlijker vinden, dat, zoo al bij de Joden het
spreken privilege van een enkelen stand ware geweest, het thans
toch aan ieder geloovige zou zijn toegestaan. Maar neen, het is juist
andersom: teruggang!

Ook ons kerkbestuur toont veel overeenkomst met de organisatie
der synagoge. Aan het hoofd der „vergadering" stonden de oud-

1) Bij lezing uit het boek Ester mocht men, als men wou, blijven zitten; dit
150 was no geen „oud" boek!



sten (ouderlingen);  uit hun midden kozen zij een archisynagogus
(St.vert. „overste der synagoge", bijv. Jairus), dien wij eensdeels
met ons ambt van president van den Kerkeraad kunnen vergelijken,
anderdeels kunnen beschouwen als iemand van de positie van den
„verantwoordelijken hoofdredacteur" van een blad; hij was n.l. ver~
antwoordelijk er voor, wie er tijdens den dienst het woord voerden
en voor wat er gesproken werd. Buitendien waren er enkele ,,aal-
moezen-inzamelaars" (en uitdeelers!) , met onze diakenen te ver-
gelijken. En dan was er nog de „dienaar" (Luk. 4 : 20) , eenigs-
zins overeenkomend met een koster van ons, die de heilige wetsrol
toereikte, na de lezing hooghield en weer wegborg en van de tinnen
met drie bazuinstooten begin en einde van den sabbat blies en soms
schoolmeester er bij was, om de jonge jeugd lezen te leeren.

De synagogedienst op sabbatmorgen begon met het „sjma" (naar
den aanvang zoo genoemd) ; d.w.z. de voorlezing (er mocht vol-
strekt niet uit 't hoofd opgezegd!) van Deut. 6 : 4-9:

Hoor, Israël, de HEERE onze God is een eenig HEER! Zoo
zult gij den HEERE uwen God liefhebben met uw gansche hart en
met uw gansche ziel en met al uw vermogen.

En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn
.... en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uwe poorten
schrijven.

In één verband daarmee volgde dan 11:13---21 (over den zegen
voor wie Gods wet houdt) en Numeri 15 : 37-41 (de verplichting
voor Joden, om kwasten aan de hoeken van de kleeding te dragen
als uitwendig teeken) .

(Zooals men ziet dus niet de tien geboden, die men in vele onzer
kerken geen Zondag overslaat; ook hierin zijn wij Oudtestamenr
tischer dan Israël en verwachten meer van- het „gij zult" dan van
de Zaligsprekingen, die zelden of nooit bij ons worden gelezen,
terwijl men toch feitelijk wat in de synagoge voorafging, vooral
Deut. 11:13---21, als een soort van Oudtestamentische zaligsprei
king kan opvatten!)

De lezing van een en ander geschiedde niet door één persoon,
maar op sabbatmorgen door zeven, die ieder enkele verzen lazen;
was er een priester tegenwoordig, dan gunde men hem de eer om 151



te beginnen, eventueel een Leviet de tweede beurt, maar zelfs
minderjarigen mochten aan de - voorlezing deelnemen ( met een
enkele uitzondering ten aanzien van sommige bepaalde Schrift-
gedeelten) . Op de samenkomsten in de week (op Maandag en
Donderdag) mochten niet meer en niet minder dan drie personen
lezen. Over 't geheel waren voor een synagogelezing minstens tien
personen vereischt om aanwezig te zijn; Christus zegt echter: Waar
twee of drie vergaderd zijn in Mijnen Naam, daar ben Ik in het
midden van hen (Matth. 18 : 20). Kleiner getal kan inderdaad
niet! 1 )

Na een gebed volgde op het sjma voorlezing van een kort gedeelte
van de voorschriften van Mozes' Wet (in 3 jaren kwam men zoo
de voornaamste voorschriften rond met telkens enkele verzen tege-
lijk) en daarna van een pericoop uit de profeten. Oudtijds was deze
zeer kort, enkele verzen maar (te vergelijken met onze Bijbellezing.
niet met den te bepreeken tekst!) . Christus las te Nazareth slechts
twee verzen uit Jesaja. Omtrent het voor te lezen gedeelte had men
geen vrije keuze; ook hierin ging men in de synagoge volgens vasten
rooster te werk.

Hierop volgde een of andere korte toespraak. Van deze mogelijk-
heid tot evangelieverkondiging en propaganda heeft Christus ge-
regeld gebruik gemaakt ( zie ons opschrift) en later was het ook
voor Paulus een prachtige mogelijkheid, om bij bestaande Joodsche
gemeenten een aanknoopingspunt te vinden voor de verbreiding
van het Christendom. Met het uitspreken van den „zegen van
Aaron" werd tenslotte de bijeenkomst besloten.

Nu denke men vooral niet ~ door onze hedendaagsche kerkelijke
toestanden in de war gebracht ---, dat in de synagoge vooral het
woord was aan de Schriftgeleerden. Neen, deze hadden hun scholen
buiten de synagoge; om — onder deskundigen — allerlei minutieuze
quaesties haarfijn uit te spinnen. In de synagoge heerschee een
eenigszins vrijer toon en daar overwoog de vrome ernst van het
eenvoudig leeken-element.

1) Schrijver dezes heeft eens ergens een kerkdienst bijgewoond met als vol-
wassen aanwezigen alleen predikant, voorlezer en hijzelf. De aanhef luidde: Ge-
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De deftigen en aanzienlijken hadden de eereplaatsen vooraan;
de „vooraanzittingen" ( Luk. 11 : 43) . Achteraan zat het jeugdiger
publiek. In sommige plaatsen, o.a. Alexandrië, schijnt men volgens
beroepen ingedeeld te zijn geweest bij het plaats nemen. Afzonder , .
lijke vakken waren voor vrouwen bestemd.

Naast al dit mooie was er aan de synagoge een sombere kant,
die bedenkelijk veel ging lijken op een soort gematigde inquisitie.
De synagoge toch handhaafde door zijn bestuur van oudsten ook
de tucht. We lezen hiervan in het N.T. herhaaldelijk; vooral van
de twee voornaamste straffen, n.l. de ban ( het „werpen uit de
synagoge") , die met een soort eerloos -verklaring en moreelen dood
gelijk stond en de veertig slagen min één.

Christus zegt: „Zalig zijt gij, wanneer de menschen u haten en
wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad ver-
werpen wegens den Zoon des menschen" ( Luk. 6 : 22) . Te Jeru-
zalem wist men al vooruit, dat elk aanhanger van den Christus dit
lot te wachten stond (joh. 9:22 en 34) . Daarom durfden velen
uit de élite, vooral uit de geestelijke leidslieden van het Joodsche
volk uit angst voor dit inquisitie-gericht niet de inspraak van hun
hart en hun geweten volgen (joh. 12 : 42 ). Een van de laatste
waarschuwingen van den Heiland tot zijn jongeren wijst hen er met
nadruk op, dat voor hen in het Jodendom geen plaats is, wanneer
zij werkelijk Hem willen volgen ( Joh. 16 : 2) .

Vijfmaal heeft de Christen Paulus met zijn zwakke lichaam moe-.
ten verdragen de veertig-min-één geeselslagen van de Joodsche
synagoge. Hij . had als Romeinsch burger er zich aan kunnen ont-
trekken, maar had dan tevens den band met zijn volk moeten ver-
breken. Het bewijst, hoe Paulus ondanks alle betoogen in zijn ziel
een Jood gebleven is. 1 ) Ook ware hem anders de prediking in de

1) Deiszmann, Paulus, blz. 49, aant. 7.	 155 3



synagoge voor goed onmogelijk gemaakt. Petrus en Johannes hebben
eveneens deze geeseling ondergaan, nog wel op „allerhoogst" bevel
( Hand. 5 : 40) . Reeds om overtreding van Joodsche spijsverboden
kon ze worden toegepast. Men denke er niet te licht over!

„Dikwijls reeds na den vijfden slag spat het bloed op, na twintig
slagen is de rug één flardige, bloedige massa." 1 ) Terwijl de rechter
tot stichting van den mishandelde vervloekingen uit Deuteronomium
voorlas (de „vloek der Wet", dien Paulus als tegenstelling gebruikt
tot de genade van Christus) , moest de executeur van de straf er
zoo hard mogelijk op los slaan. En ondertusschen klonk het den
gepijnigde in de ooren: „Indien gij niet zult waarnemen te doen
al de woorden dezer Wet, die in dit boek geschreven zijn, om te
vreezen dezen heerlijken en vreeselijken Naam des HEEREN uwen
God zoo zal de HEERE uwe plagen vreeselijk maken." (Deut.
28 : 58 enz.) Het kwam wel voor, dat de mensch met den stuk~
geranselden rug stierf onder de slagen van den beul; zag men dit
wel te voren aankomen bij een zwak en tenger persoon, dan werd
hij er op getaxeerd, hoeveel slagen hij wel zonder direct doods-
gevaar zou kunnen verduren.

Zoo was de synagoge voor den Jood niet alleen een gelegenheid
tot „onderlinge samenkomst", maar ook een gevreesde organisatie,
die hem als in een ijzeren greep vastgekneld hield tot zelfs buiten
de grenzen van het Joodsche land.

g. Sabbatsviering.

Daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten Hem
te dooden, omdat Hij deze dingen op den Sabbat deed.
Jezus antwoordde hun: „Mijn Vader werkt tot nu toe
en Ik werk ook." Joh. 5 : 15 en 16.

Tot de zegeningen, die Israël genoot, of liever hád kunnen gem
nieten, behoorde ook de sabbat. Christus moest er aan herinneren,
dat de sabbat was ingesteld om den mensch (als een weldaad)
en niet de mensch er was om den sabbat (als een levensdoel om
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zijn preciesheid in het waarnemen te toonen) . Een waarschuwing,
zelfs ook in onze dagen voor judaïseerende Christenen niet over-
bodig. 1)

Die door Christus onderstreepte gedachte, dat de Sabbat een
weldaad was, was door de Joden lang versmoord. Het was niet meer
een gave, maar een prestatie) Want er werd werkelijk geleerd, dat
de mensch geschapen was met als doel de preciese sabbatsviering!
Wel behoorde in theorie deze dag nog altijd een feestdag te zijn,
maar in de practijk was het maar al te veel onder bepaalde
omstandigheden een zuchten en zorgen en tobben en oppassen
om niet allerlei ditjes en datjes te overtreden, om van de groote
ditten en datten maar te zwijgen. Het was niet meer een ver-
ademing, waarin de mensch lichamelijk bekwam en geestelijk in
zichzelf keerde en in de rust der ziel zijn geestelijk evenwicht
hervond. Sinds Ezra de lijnen der preciesheid was begonnen te
trekken, was een spitsvondige casuïstiek alle gevalletjes zoo uit
gaan werken, dat feitelijk de sabbatsviering het karakter had ge-
kregen van het nakomen van een zeer lastige en buitengewoon
ingewikkelde politieverordening, waarbij men niet straffeloos kon
blijven, als men niet een paar geslepen en hoogst deskundige ad-
vocaten raadplegen kon, om tusschen al die lastige klippen door
te worstelen. Daarbij bleef de sabbat een der hoofdkenmerken van
het Jodendom; voor den heiden was de Jood vooral gekenmerkt
door een viertal voor hem totaal onbegrijpelijke „bijgeloovigheden",
n.l.: zijn afkeer van varkensvleesch, de besnijdenis, de beeldeloos~
heid van zijn godsdienstige gebouwen en ... de sabbat.

Negen en dertig ( „veertig min één", naar het getal geeselslagen
bij overtreding) , negen en dertig „hoofdwerken" waren verboden,
meest betrekking hebbend op landbouw, weverij, bouwwerk. (Som-
mige dingen konden doorgaan, bijv. het regelen van den druk op

1) Ik denk bijv. aan een debat in een gemeenteraad ergens, waar als eisch
van Christelijk leven werd gesteld door een fractie, dat de kerkhofpoort op
Zondaggesloten moest blijven, zoodat niemand dezen dag kon „ontwijden"
door bijv. op het graf van zijn vader of kind een paar bloemen te leggen. Calvijn
is op een Zondag begraven (volgens zijn eigen verordening) . Luther zei tegen 

15dezulken letterlijk: Loop naar de Joden! (in zijn Deka oog-uitlegging van 1528).	 5



olijvenpersen en de noodigste maatregelen bij het gisten van het
druivensap; omdat anders beide takken van verdienste totaal on-
mogelijk zouden zijn geworden. Wel een sterk bewijs, dat ook toen
reeds in de primitieve wereld sabbatsvoorschriften zich heel goed
wisten aan te passen aan de eischen van het economisch leven, als
ze niet te ontgaan waren!) Maar tot die 39 „hoofdwerken" behooren
ook curieuze dingen, die verboden zijn, als bijv.: twee steken naaien;
een knoop ergens in leggen (of los maken) ; twee letters schrijven
( eventueel uitwisschen) ; vuur aansteken ( ook dooven of blusschen;
het hield zelfs in, dat men op sabbat geen brand mocht blusschen) ;
dingen van het eene „terrein" op het andere dragen.

En hiermee zitten we midden in de advocatuur van deze politie-
verordening. Zeer leerzaam bijv. is de knoop. Verboden! 0 zeker,
maar geldt dat van alle knoopen? Van welke wel? Wanneer niet?
Een knoop in een touw van een kameeldrijver of schipper was altijd
en onder alle omstandigheden onmogelijk. Maar geoorloofd was
de knoop in een band van een of ander stuk vrouwenkleeding
of in een riem van de sandalen. ( Daarentegen was het vlechten van
het haar door vrouwen op sabbat beslist uitgesloten!) Moest men
nu water putten en was het touw van den emmer, dan zondigde
men met het er aan vast te binden, maar ging vrij uit, als men den
emmer aan een band van vrouwenkleeding bond! Ook maakte het
nog verschil, of men een knoop met één hand kon leggen en niet
allebei er bij noodig had. 1 )

Men mocht geen twee letters schrijven, o neen; maar als ze zoo
over de bladzijden van een boek verdeeld waren, dat men er geen
twee tegelijk kon lezen, dan mocht het wel. En wanneer het schrijven
geen blijvende teekens achterliet (bijv. wanneer men in het zand
schreef ), dan kon het geen kwaad. Wanneer men nu weet, dat
men er op hooge feestdagen een verdienste in zag, zooveel mogelijk
de sabbatsvoorschriften te houden, dan lette men op joh. 8 : 6 en
8 2 ) , waar Christus in het zand schrijft. Al kon geen Wetgeleerde
er wat op aanmerken, Christus schrijft hier in 't zand met symbolic
sche bedoeling ( Kol. 2 : 14) .

1 ) Schürer II 471.
1 ^5.6	 2) Men leze Joh. 7 : 53'-8 : 10 achter Lukas 21 : 38 , waar het feitelijk behoort.



Bij brand mocht men niet blusschen (ik las ergens zelfs het bijna
ongelooflijke verhaal, dat in Rusland destijds in een synagoge een
Joodsch jongeling in den ban zou zijn gedaan, omdat hij op sabbat
de vlammen zou hebben gedoofd van een vrouw, die in brand was
geraakt, door te dicht bij kaarsen te komen!) . Men mocht ook tot
heidenen niet gebieden of smeekent „blusch!" Maar als zij het uit
zichzelf deden, behoefde men evenmin er zich mee te bemoeien en
het volstrekt- niet af te commandeeren en kon er zoo toch van prof i-
teeren. Men mag ook geen kleeding naar buiten dragen bij brand
( maar wel over elkander heen eenige mantels omwerpen) ; men mag
geen geld uit het huis redden, maar wel een beurs met goudstukken
bij zich steken, enz. Voedsel mocht men wel meenemen, als men
op sabbat een brandend huis uitliep; voor hoeveel maaltijden, dat
was een strijdpunt onder de deskundigen!

Een lampje, dat vóór den sabbat is aangestoken, mag blijven
branden ( maar niet uitgeblazen dan!) . Op dit punt (de ,,sabbatsi
lamp") waren de Samaritanen strenger nog dan de Joden; bij hen
was op sabbat heel geen licht toegestaan. Geen Jood mocht vuur
aanmaken om zich te warmen; men mocht het ook niet aan een
vreemdeling vragen, om dezen dienst te bewijzen; wèl mocht men
zich gaan zitten warmen bij het vuur, dat de heiden ( voor zich-
zelf! ) had aangemaakt. In het heet seizoen zou men in het gloeiend
heete Oosten een steen uit de volle zon kunnen nemen en daar bij
een hittegolf een ei op bakken; dit was echter verboden; de steen
gold dan als „vuur". (De school van Hillel verbood buitendien het
eten van een ei, dat een brutale kip op sabbat had durven leggen!)

Men mocht ook geen warme bron benutten (zooals  de inwoners
van Tiberias hadden willen doen), maar mocht wel in een leeg

-gegoten ketel met heet water nieuw gieten, zoodat dit lauw werd.
Eten bewaarde men voor den sabbat in hooikisten, om het warm te
houden; het hooi of stroo mocht echter volstrekt niet vochtig zijn;
dan immers zou door „hooibroei" de warmte nog zijn toegenomen!

Zeer ingewikkeld waren vooral de bepalingen van de „politie.-
verordening" inzake het dragen. Men mocht geen sandalen met
spijkerbeslag dragen ( wel 'n paar voor sieraad!) ; daarentegen was
het dragen van een spijker, waaraan iemand opgehangen was ge- 157
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weest, geoorloofd (als amulet tegen gezwellen) . Als men met twee
man droeg, wat feitelijk voor één nog maar een lichte last was,
dan mocht het ( mits met twee man!) ; één man was bij een nietig-
heidje al schuldig. Vooral gold als zondig om iets van het eene
„terrein" naar het andere te dragen. Men wist zich echter te helpen,
door bijv. een straat of huizenblok tot één terrein te verklaren. Of
door middel van een neutrale grensstrook: de één zet de mand
met waren op den drempel, de ander neemt ze er af; men kan den
drempel bij de straat en ook bij het huis rekenen, beiden gaan dus
vrij uit.

Ik sta in den vóórtuin en een bedelaar komt voorbij. Steekt hij
zijn hand over de heining om een aalmoes, dan zondigt hij; reik ik
over 't hek heen hem wat toe, dan ben ik schuldig; leg ik een gave
op het hek en neemt hij die er af, dan zijn wij beiden vrome
menschen. Toch hoorde het geven van aalmoezen tot de vrome
werken, ook op Sabbat!

Men mocht in geval van nood wel iets halen, maar niet koopen
( dus niet betalen, maar op crediet) ; wel mocht men bijv. zijn mantel
als pand achtergelaten. 1 )

In Ex. 16 : 29 verbiedt Mozes, dat op sabbat iemand manna ging
zoeken, met de woorden: „dat niemand uit zijn plaats ga op den
zevenden dag ". 2 ) Dit gaf aanleiding om die „plaats" te begrenzen
tot een cirkel met een straal van duizend meter ( een sabbatsreize,
Hand. 1) . Sommigen rekenden dus als geoorloofde wandeling op
sabbat niet den straal, maar den diameter van den cirkel, dus twee
kilometer. Buitendien kon men zich nog helpen, door bijv. bij een
buiten stad of dorp gelegen akker tevoren een stok uit zijn tuinhek
in den grond te steken en dan op den sabbat te zeggen: van hier af
begin ik te tellen, want hier stap ik pas buiten het hek.

Op een schip mocht men vrij reizen, mits men het schip niet

1) In al deze dingen zijn hedendaagsche Christenen soms nog benepener dan
de Joden van dien tijd.

2) De Synode te Orleans van 538 noemde het nog „Joodsch bijgeloof", dat
men op Zondag niet mocht uitrijden; een halve eeuw later was de wind al
gekeerd en in 1322 wordt te Valladolid zelfs voor liefdewerken op Zondag de
toestemming van den priester als eisch gesteld.



apart er voor gehuurd had, om op sabbat te reizen; hier waren zeer
ingewikkelde gevallen denkbaar, bijv. omtrent al of niet aan land
gaan in een haven en de kwestie of men op het schip onder de
vaart wat rond mocht wandelen. Van een secuur rabbi wordt ver-
haald, dat hij op een zeereis stijf tegen den mast bleef zitten, uit
vrees om al ronddrentelend op het schip ongemerkt te veel ellen
te loopen.

Gold geboorte op sabbat reeds als een slecht voorteeken, als heel
onbehoorlijk rekende men het iemand aan, op sabbat te sterven.
Aan het lijk mocht men evenwel alle noodige dingen verrichten;
alleen in geen geval het de deur uitdragen. De vrouwen bij het graf
van den aan het kruis gestorven Christus zijn dus zelfs naar den
Joodschen maatstaf van den tijd wel strenger dan streng geweest,
door midden in de toebereidselen op te houden, vóór de sabbat
hen overviel (Luk. 23 : 5.6; Joh. 19 : 42) .

Voor alle priesterlijk werk werd voor den sabbat een uitzondering
gemaakt; dat mocht wèl (Matth. 12 : 5) . Ook mocht men heilige
wetsrollen uit een brand redden ( zelfs met de foudralen er om heen) .
Besnijdenis op den achtsten dag ging op sabbat gewoon door (Joh.
7 : 23) . ( Een mes mocht echter op sabbat niet op een slijpsteen
worden geslepen; wèl met een ander mes, d.w.z. als het maar anders
ging dan in de week.)

In den oorlog is de sabbat meermalen voor de Joden aanleiding
geworden tot groote nederlagen. O.a. was het onderbreken der
marschen een groot bezwaar. En dat was allereerste eisch. Zelfs
heeft een fanatiek troepje in 't begin van den Makkabeeën~ opstand
zich wel op sabbat weerloos laten afslachten; maar later achtte men
zelfverdediging wèl geoorloofd. Toch was alle initiatief verboden
en de dienst was zeer beperkt; wat een overrompeling op sabbat
altijd zeer goede kansen gaf, zooals ook meermalen is gebleken.
Voor de Romeinen was de wetsgetrouwe Jood om deze reden reeds
als soldaat totaal onbruikbaar: „Romeinsche discipline en Joodsche 159



sabbatviering waren onvereenigbaar". Maar aangezien ook een
tollenaar op sabbat dienst kon hebben, moet eveneens met de moge.-
lijkheid van Joodsche soldaten toch gerekend worden.

Ondanks al deze bezwaarlijke dingen moest de sabbat toch als
een leest gelden en men deed een goed werk door lekkerder te eten
dan anders. 1 ) Drie maaltijden waren feitelijk verplicht. Geloften
golden niet voor den sabbat: een Nazireeër mocht wijn drinken
( dus zoo ongeveer alsof een geheelonthouder het niet voor den
Zondag was) . Het allerergste, wat men op sabbat kon doen, was
er een vastendag van te maken: een buitengewoon groote gruwel!

„Wie den sabbat houdt, zooals dat betaamt, zin zonden zullen
hem vergeven worden, al was hij een afgodendienaar."

Ik vraag mij af, of er onder onze „Zondags -Christenen", bij wie
er in de week soms zoo veel op door kan, niet velen zijn, die op
dit punt eigenlijk heelemaal ouderwetsche Joden zijn? Zelfs in
sommige dingen nog Joodscher dan Joodsch?

De onmiddellijke aanleiding voor het conflict over den Sabbat
tusschen Christus en de Joden (de eigenlijke oorzaak zat veel die-
per) was het genezen van zieken op Sabbat. Alleen bij dringend
levensgevaar mocht een ongelukkige op sabbat geholpen worden;
in geen geval mocht men iemand „behandelen", die den volgenden
werkdag nog in denzelf den toestand ( zonder verergering) zich zou
bevinden. Enkele voorbeelden, hoe scherp men dit nam: een bloer
dende vinger mocht niet verbonden (wel van een priester, die zich
tijdens den dienst bezeerd had) , een gebroken been mocht niet
gezet worden, een uitgegane breuk niet teruggebracht worden.
Onder een ingestort huis mocht iemand vandaangehaald worden,
maar als men merkte, dat hij toch al dood was, mocht men niet
verder opruimen, maar moest men hem er half onder laten liggen.

1 ) Ik heb een zeer „zwaar" wettisch Christen hooren betoogen, dat het ver-
dienstelijk was om van den Zondag een kliekjesdag te maken (zonder werk voor
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Christus is hier lijnrecht tegen ingegaan! Wanneer er in een
synagoge een man is „met een dorre hand" en allen — Zijn op-
treden in dezen wel kennend! — Hem aangapen, of Hij dezen man
zal durven genezen ( die immers den volgenden dag best kon
terugkomen!) dan vraagt Hij, verwonderd over zooveel huichel-
achtig uitwendig vertoon van vrome uitpluizerij, kort en krachtig:
„Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of iemand kwaad
te doen? Een mensch te behouden of te dooden?" r~ en ziet vol
brandenden toorn de „vromen" met al hun precieserigheid aan; de
„vromen" met het „harde hart". En Hij geneest den stakker direct,
zoodat de strenge en zware „broeders" werden „razend van woede"
( Luk. 6 : 11) en direct na afloop van den dienst een vergadering
belegden om te beraadslagen, hoe men dezen ergernis— en aan-
stootgever, Jezus, het best kon dooden1') Waarmee zij tegelijk Zijn
scherpe vraag beantwoordden, die dit reeds vooruit zag gebeuren:
„Is het geoorloofd op den Sabbat goed te doen?" ( Neen! in dit
geval) „of iemand te dooden?" (Ja! in dit geval, althans in beginsel.)
(Match. 12 : 9-13, Mark. 3 : 1-5; Luk. 6 : 6-10.)

Een andermaal is het een kromme vrouw, die op Sabbat in de
synagoge door den Heiland genezen wordt en de archisynagogus,
de „overste" der synagoge, gedraagt zich vrij coulant en gematigd
tegen zulk een ernstige overtreding van de sabbatsusantie. Hij treedt
niet direct tegen jezus op, maar (mede wellicht, om zelf geen ver- -
wijt te loopen) hij vermaant de schare goedmoedig, dat er zes dagen
in de week zijn, waarop gebrekkigen kunnen komen om zich te
laten genezen. Christus evenwel neemt dit direct als een uitdaging
op en antwoordt scherp en raak ( „Gij veinzaard!" luidt de aan-
spraak) , dat men dan een mensch beschouwt als nog minder zorg
waard dan het vee, dat men toch ook niet op Sabbat gebrek laat
lijden. Neen, deze vrouw, „achttien jaren door den Satan gebonden",
moet juist op den Sabbat, op den dag Gods, genezen worden, ter
eere van God. Gelukkig: het gewone volk had nog meer natuurlijk
begrip in deze dan de door kastegeest verblinde deskundigen: „zij
werden allen beschaamd, die Hem tegenstonden en al de schare

1 ) Want hij was reeds eerder vermaand en wou niet luisteren. 161
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verblijdde zich" (Luk. 13 : 10~17). Weer een andermaal is het
een waterzuchtig mensch; ditmaal niet in een synagoge, maar
tijdens een door godsdienstige gesprekken gekruiden maaltijd ten
huize van een vooraanstaand leideronder de Farizeeën, bij een van
die echt Farizeesch godsdienstige gebruiken, waarop zij zoo groot
gewicht legden. Zij zwijgen; maar dat beteekent nog niet, dat zij
zich gewonnen geven. Ook de latere z.g. „Christelijke" kerk heeft,
waar zij van de gangbare traditie afwijkende meening niet kon weer-
leggen, moeten zwijgen; en dan óók naar dood- en banvonnis ge-
grepen om den mond, die niet weersproken kon worden, tenminste
te doen verstommen. ( Luk. 14 : 1^--6.)

Wanneer Christus in direct levensgevaar ( dreigende steeniging)
uit den Tempel moet vluchten, geneest hij niettemin nog (op Sab-
bat! 1) ) een blindgeboorne. Het slot is, dat ook deze zelf uit de
synagoge wordt gebannen en zelfs zijn ouders geen partij voor
hem durven nemen; eerst dan, als hij van alle menschen verlaten
is, zoekt de Christus hem op en openbaart Zich in Zijn volheid
aan hem (Joh. 8 : 59-9 : 43; vooral vs. 14 en 16) .

Maar het sterkste geval is wel dat van Joh. 5 (: 1.--18) , van
den man, die 38 eindeloos lange jaren verlamd gelegen had en
die nu, zonder één dag hem te laten wachten, op Sabbat genezen
werd. Maar dit niet alleen. Jezus gaat hierbij zoo uitdagend moge-
lijk te werk. Hij beveelt hem zijn oude beddemat, waarop hij jaren-
lang gelegen had (en die, zoo nog iets waard, zeker later kon
worden afgehaald) op te rollen en door Jeruzalem te dragen. Men
stelle zich eens even voor: waar het als de grootste zonde gold
zooveel hout te dragen als waar men een ei op kon koken of zoo-
veel water dat het meer als een mondvol was ( van het eene „terrein"
op het andere!) , daar loopt een man midden door de straten van
jeruzalem met een oud doorgelegen bed onder den arm! Het heeft
zeker evenveel opschudding en nieuwsgierigheid verwekt als bij
ons een heele verhuizerij op Zondag zou doen. Men voelt het:
hier gaat de Christus doelbewust en met opzet zoo beslist en zoo
openlijk mogelijk recht tegen alle uitvindsels van Joodsche sabbat-

162	 1) Althans op een feestdag, die (wat rust betreft) met een sabbat gelijk stond.



terij in. 1 ) De groote haat van de Farizeeën groepeerde zich dan
ook vooral om deze aanklacht: „deze mensch houdt den Sabbat
niet!" (d.w.z. niet naar hun rigoureus begrip) . Zooals men tegen-
woordig durft zeggen van deze of gene, dat hij het gezag van
Gods Woord aanrandt, wanneer hij over de letterlijkheid van
de H. Schrift er niet even zonderlinge begrippen op na houdt als
sommigen in onhoudbare en verouderde wanbegrippen vastgeroeste
bedillers; begrippen, die reeds door groote hervormers als Luther
beschaamd zijn gemaakt en feitelijk nog tot een vóórreformatorisch
middeleeuwsch standpunt behooren.

Er is in onzen tijd ten deele een bijzonder ergerlijke onrust-
makerij op den „Dag des Heeren" (ik denk hier bijv. aan het massam
getier bij voetbalvelden) . Maar daarnaast leeft toch ook nog voort
(en dat is even goed on-Christelijk!) allerlei benepen- sabbattistische
opeenstapelerij van „dit mag niet op Zondag en dat mag niet op
Zondag"; er zijn zelfs menschen, die hierin de Joden met hun
sabbatsreize overtreffen en heel niet mogen wandelen op Zondag.
( jezus met de Twaalf wandelde op Sabbat tusschen de koren-
velden door!) ik wijs hier ditmaal in mijn verband enkel op, omdat
de mentaliteit van deze menschen ons beter doet begrijpen den
geest van het Jodendom in Christus' tijd, dat het een duren plicht
achtte om alles, wat van hun traditie afweek, direct uit te bannen
uit hun midden. (joh. 9 : 34.) Menigeen zal den betrekkelijk milr
den „overste der synagoge" van Luk. 13 : 14 willen verontschuldi~
gen als beëngd in zijn denken door opvoeding en milieu en de
suggestie der geloovige massa en de goede bedoeling „om den
vrome geen aanstoot te geven"!!! ( Het laatste argument kan men
ook in onzen tijd nog hooren, waarbij dan de vrijheid van den
Christen teruggebracht wordt tot slavernij onder de tyrannieke

1 ) En toch durfde mij, nu reeds vele jaren geleden, een collega nog bij wijze
van verbetering (!) schrijven, dat Christus enkel tegen de Farizeesche opvatting
van den Sabbat inging, omdat ze daarin nog niet streng genoeg waren en die
te veel wisten te ontduiken. Dat hangt natuurlijk daarmee samen, dat die
opmerker zelf een „Joodschen" Zondag geboden achtte. En dan zet men daar.-
voor I den Bijbel op den kop en maakt Christus nog Farizeescher dan de Joden	
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macht van wie het felst ultra-Farizeesch is.) Ik herhaal, menigeen
zal — als hij voor het verleden met dezelfde maat meet als voor
zijn eigen kring — den man totaal moeten rehabiliteeren.

Niettemin spreekt Christus, die niet liegen kon, hem aan als:
„Gij veinzaard!" Neen, Christus heeft Zijn discipelen nooit ge-
zocht onder de strengste Sabbatvierders. Men lette ook op Mt. 8 :
10--• 12; deze man kon ( uit aard van zijn beroep!) in 't geheel geen
Sabbat houden.

h. Rein en onrein.

Reeds de Wet van Mozes kende een massa onderscheidingen
tusschen „rein" en „onrein". Een ezel bijv. was als rijdier vol-
komen geoorloofd, maar zijn vleesch was als voedsel zoo onrein
mogelijk. Veel meer nog dan in het sabbatsgebod lag hier van
nature een stof, die zich bijzonder eigende voor het uitspinnen en
uitzoeken van bijzondere gevallen.

In den „goeden ouden tijd" had men evenwel meer gelet op
gezindheid, dan op het nauwkeurig in de puntjes voldoen aan al
de soms ingewikkelde cultureele reinheidsvoorschriften. Toen
koning Hizkia voor het eerst weer in het groot het Pascha liet
vieren, had een massa goedwillig volk, dat dit groote gebeuren
totaal ontwend was, op menig punt het niet volkomen naar den
eisch gevierd. Toen bad Hizkia voor het volk dit schoone ge-
bed: „Jahwe, die goed is, doe verzoening, voor wie zijn gansche
hart gericht heeft, om God Jahwe, den God zijner vaderen, te
zoeken, hoewel niet naar de reinheid des heiligdoms" (2 Kron.
30 : 18). God, zoo staat er, verhoorde dit gebed en het volk vierde
het feest met groote blijdschap.

Sinds de dagen van Ezra evenwel waren dergelijke „rekkelijke"
opvattingen hoe langer hoe onmogelijker geworden en was ook
hieromtrent een heel systeem van voorschriften uitgewerkt. Het
zou te ver voeren hier in den breede op in te gaan; de quaestie is
voor ons veel minder urgent dan die van den sabbat, omdat in dit
opzicht niet als daar, onder de Christenheid judaïseerende tenden-

164 zen voorkomen. Slechts bij 'n enkel typeerend geval uit het N.T.



worde hier even stil gestaan. De uitvoerigste uiteenzetting vindt
men in Mark. 7 : 2~23 ( zie ook Mt. 15 : 2, 23 : 25, 26 en Luk.
11 : 38~42, waar het verwijt niet alleen den -discipelen, maar
Christus zelf gold) . Het betreft het eten met niet-expres door
begieten met water gereinigde handen en het reinigen van bekers
en kannen.

Het Oosten legt nog heden ten dage het grootste gewicht op het
doen van ritueele wasschingen. Een Mohammedaansch theoloog
zag als een onoverbrugbare klove tusschen zijn orthodoxie en de
sekte der Sunnieten, dat de laatsten vóór het gebed van de handen
tot de elleboog zich wasschen, terwijl een rechtgeaard bidder het
volgens hem in omgekeerde richting behoorde te doen — van
elleboog tot vingertop. 1 )

Op het punt van dergelijke wasschingen nu waren de apostelen
naar Joodsch begrip in gebreke; het gold hier niet maar een zaak
van meer of minder pijnlijke zindelijkheid uit een oogpunt van
hygiene; neen, dat deze Galileeërs niet nauwgezet volgens voor-
schrift de volle vuist van de eene hand in de holte van de andere
hadden gewreven, onder een straal water (er waren bijzondere
gevallen, dat buitendien een onderdompeling, een „doop" was
voorgeschreven) , dat maakte hen in echt Joodsche oogen uit
religieus oogpunt onbetrouwbaar en gold als een zedelijk gebrek;
even erg als een immoreel gedrag.

Hiertegen nu is het, dat Christus openlijk en heftig protesteert
( hij roept zelfs de schare op den achtergrond als getuigen op:
„Hoort! ") . Hij verwerpt ten eenenmale, dat de zuiverheid des harten
van een mensch (want dáár gaat het hier om! en niet om de zuiver-
heid van de handen) wordt beoordeeld naar het meer of minder
stipt opvolgen van „godsdienstige" ceremoniën. Feitelijk werpt
Christus hier reeds de heele voorschrif terij van Mozes omver (ten
opzichte van reine en onreine dieren eveneens, wat later Petrus
nog eens over moest leeren: — Hand. 10) . Nl. wanneer Hij zegt,
dat niet 't voedsel 't hart des menschen kan verontreinigen, maar dat
dit juist doen de booze overleggingen, die uit dat hart oprijzen.

1) Zie Fr. Rosen, Persiën, blz. 54. 	 165



Hier voelt ieder, wat later Paulus zoo scherp heeft geformuleerd:
Christus is het einde der Wet (Rom. 10 : 4) .

En dat, terwijl de volbloed-Joodsche theorie zelfs leerde, dat
vervloekt was, die van één Wetsbepaling ook maar durfde te
verklaren: Mozes heeft ze zelf opgeschreven. Elk voorschriftje
had voor hen Goddelijk gezag en hun menschelijke geschriften, de
„inzettingen der Ouden" hadden naar hun idee enkel de beteekenis
al die wetsbepalingen nog wat nauwer te begrenzen, waar het
oorspronkelijk te ruim en te vaag was; dus: „om een tuin te
maken." Al durfde men dit laatste niet zoo openlijk zeggen. Precies
zooals in de Kerkhistorie sommige Christelijke dogmatici, die
allerlei precies uitgestippelde langademige belijdenisgeleerdheden
over de allerdiepzinnigste quaesties feitelijk in de practijk niet alleen
naast, maar zelfs ( als meer precies!) boven de H. Schrift stellen,
„waar immers ieder maar van maakt wat hij er in leest", dus: echt

-Joodsch, ook alweer om: „een tuin te maken." Zelfs al zou het
Levende Woord Gods zoodoende in star formalisme worden dood-
geknepen. Precies zóó antwoordt Christus aan de Joodsche ultra-
orthodoxe theologen van Zijne dagen: „Gij maakt Gods gebod
krachteloos door al uwe gebiederijtjes" (waarvan zij evenwel
pretendeerden, dat die juist dat gebod meer preciseerden en alleen
voor verkeerde toepassing waakten).

Wáárvan de reinheid van vaatwerk al of niet afhing, daarvan
enkele voorbeelden. 1 )

Van hol aarden vaatwerk kan ook de luchtruimte onrein worn
den; ook de holte onder den voet; niet evenwel de buitenzij. Door
breken worden zeer kleine stukjes rein; niet de groote scherven,
die in hun holte nog wat kunnen bevatten aan vocht.

Een vlak aarden plat (zonder rand!) kan nooit onrein worden!
(„Buitenkant lf

  wel te onderscheiden van het handvat of oor, waar-
bij men het vaatwerk aanpakt.) Zijn iemands handen rein en neemt
hij een beker op, die van buiten als „onrein" geldt, maar niet bij den
„buitenkant" maar bij het daartoe gebruikelijk gedeelte, het oor,
dan blijven zijn handen rein!

166	 1) Ontleend aan de veel talrijker gegevens in Schürer II, blz. 478 enz.



Men ziet in welk een doolhof van voorschriften men geraakt.
Een strijdpunt, waarover rabbijnen verschillend dachten, was bijv.
dit: wanneer het bit, dat een ezel in den bek droeg, onrein was
geworden, of dan nog rein konden zijn de metalen buitendeelen,
waaraan de teugels waren vastgemaakt? Neen! zegt de een; ja!
beweert de ander.

Christus zegt: Wee u, gij Farizeeërs, want gij reinigt het buiten-
ste van drinkbeker en schotels, maar het binnenste (dwz. het hart)
van u is vol van roof en boosheid. Doch geeft tot aalmoezen het-
geen daarin is en ziet, alles is u rein! (Waarschijnlijk moet dit
laatste woord sarcastisch worden opgevat; voor een stuk vaatwerk,
waarin iets werd weggegeven aan een armen paria uit het volk,
die het toch met die voorschriften niet gewoon was zoo nauw te
nemen, letten zij er zelf ook niet zoo op — dan was het met de
„reinheid" gauw klaar!) ( Luk. 11 : 39-41.)

Natuurlijk moest de houding van jezus in deze dingen vooral
niet minder aanstoot geven aan de „vromen" dan zijn houding,
ten opzichte van den Sabbat. Dat kan wel niet anders. Zelfs de
apostelen schrikken van de uitwerking van de woorden van hun
Hoogen Leermeester en Heiland. En — half beschroomd, alsof
zij het toch zelf nu ook wel wat bedenkelijk vrijmoedig beginnen
te vinden zulk optreden en welmeenend en voorzichtiglijk tot wat
matiging willen raden — nemen zij Hem ter zijde en fluisteren
bedeesd: „Hebt Gij die geweldige ergernis van de Farizeeën onder
deze toespraak wel opgemerkt ?" (Matth. 15 : 12.) Kort en krachtig
antwoordt de Christus: „Laat ze varenƒ Ze zijn blinde leidslieden
der blinden!" De ergernis en het aanstoot nemen van al wat Fari--
zeesch is, deert den Heiland niet. Hij heeft nooit ofte nimmer
zijn oordeel daarvoor ingebonden, al stonden deze buitengewoon-
vromen met hun extra--prestaties van nauwgezetheid ook nog zoo
in een reuk van heiligheid bij het vrome volk Gods als „de besten
onder de besten".

En nooit heeft „ter wille van de eenheid" tegenover dat groote
en machtige heidendom Jezus Zijn oordeel over de Farizeesche
vroomheid en volmaaktheidswaan ook maar iets getemperd of
„voorzichtiger uitgedrukt "; nooit heeft Hij het wel op een accoordje 167



willen gooien met den Sadduceeschen Kajafas of den Farizeeschen
Wetgeleerde wegens de noodzakelijkheid om in coalitie gemeen-
schappelijk front te maken tegen den heidenschen Romein.

Compromis-zoeken is iets menschelijks.
Maar Jezus de Heiland was meer dan mensch. Hij kent in geenen

deele eenig compromis. Niet in het. groote. Evenmin in het kleine.

Wanneer een Jood over een graf liep, verontreinigde hij zich
uitermate. Herodes Antipas' nieuwe hoofdstad Tiberias was ten
deele op de puinen van eenige oude graven gebouwd. Daarom
kwam een goede Jood er niet. We lezen ook niet, dat Christus met

. zijn apostelen ze ooit betreden heeft.
Wanneer zooals wel gebeurde, bij een karavaan of reisgezel-

schap iemand onverwacht stierf, was het soms wel noodig, hem
of haar naast den weg te begraven. De steenhoop boven de plaats
kon mettertijd verdwijnen en dan wist niemand meer er van (verg.
Gen. 35 : 20) . De ongelukkige, die, bezijden den weg voortloopend
of uitwijkend dan over zoo'n verborgen graf onwetend heenliep,
bezondigde zich zwaar; hij verzuimde bovendien zich te ontzonr
digen door voorgeschreven ritueel en zondof f er.

Met zoo'n verborgen graf vol vunze reIiquieën uit vervlogen tijd
en vol duffe besmetting, waaraan de voorbijgangers zich onwetend
besmetten en dan voortloopen zonder zich van hun zondigheid
rekenschap te geven of bewust te zijn, daarbij vergelijkt Christus
.-- kon het feller? — die o zoo vrome en preciese Farizeeën met
al hun onderscheidingen: „Wee u, gij veinzaards, want gij zijt
gelijk de verborgen graven en de menschen, die er overheen wande-
len weten het niet" (en besmetten zich er aan) . ( Luk. 11 : 44.)
Hiertegen protesteert een Wetgeleerde, want hij gevoelt zich in
dezen ook geraakt. Maar Christus antwoordt zoo beslist mogelijk
zonder iets te verzachten: Wee ook u. Wetgeleerden, want gij
hebt den sleutel der kennis weggenomen; zelve zijt gij niet inge-
gaan en die trachtten binnen te gaan hebt gij verhinderd. ( Luk.
11 : 52.) Deze menschen „bonden lasten, zwaar om te dragen, op
de schouders der menschen" en maten daarbij maar al te dikwijls.

1.68 met een anderen maatstaf voor zichzelf.



HOOFDSTUK VII

DE ROMEINSCHE PROCURATOREN TOT EN

MET PILATUS

Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea.
(Luk. 3 : 1) .

§ 1. Quirinius (Cyrenius). Judas de Galileeëc. De Zeloten.

Reeds eerder hebben we kennis gemaakt met Quirinius, den
hooggeplaatsten Romein, die van 7~2 vóór o.j. met bijzondere
volmachten naar Syrië was gezonden, om daar, nadat Herodes de
Groote in 8 v.o.j. in zware ongenade was gevallen, te voltrekken
„de boedelbeschrijving van het straks te annexeeren gebied van
den ouden Herodes" (Zie Lukas 2 en ons hfdst. 4 § 1 b) .

Waarschijnlijk was dit omstreeks 6 a 4 v.o.j. Toen nu Archelaus
was afgezet en het rechtstreeksch Romeinsch bewind een aanvang
zou nemen, had de keizer wel geen deskundiger en geschikteren
hoogen ambtenaar om den Judeeschen staat over te nemen en nieuw
te ordenen dan Quirinius. Tegelijkertijd met den eersten pro-
curator voor Juda (Coponius) werd Quirinius als proconsul naar
Syrië gezonden (6 na o.j.) met de bijzondere opdracht eerst de
dingen in Judea te ordenen vóór Coponius hier de teugels van het
bewind zou overnemen.

De dreiging van de jaren 6-4 v.o.j. werd nu — in 6-7 na o.j.
~ werkelijkheid: voortaan zou Judea rechtstreeks aan de schat-
kist van den Keizer moeten betalen. Hoewel de aanzienlijken onder
de Joden — vooral de hooge Sadduceesche priesteradel van Tem'-
pelbestuur en Sanhedrin — zelf hadden verzocht om directe
inlijving, omdat daardoor hun eigen positie veiliger en zelfstan-
diger werd dan onder een Idumeesch Herodiaansch vorst, was het
volk in massa hier heelemaal niet mee ingenomen. Het gistte in 169



Judea zoo, dat de temperatuur naar kookhitte ging stijgen.
Onrustige elementen maakten hiervan gebruik.

Judas „de Galileeër" viel met zijn ongeregelde benden in het
land. Feitelijk was hij afkomstig uit Gaulanitis (ten O. van de Zee
v. Tiberias) , maar zijn vader Ezechias ( Hizkia) en hij hadden
zich vooral door hun stoutmoedigen guerilla-oorlog in Galilea be-
kendheid verworven. Herodes de Groote had in zijn jonge jaren
dien Ezechias in handen gekregen en doen ombrengen ( vorig boek) .

Nu viel de zoon Judas met zijn „Zeloten" (= IJveraars) in Judea
en kreeg daar als vreemde den bijnaam „Galileeër" (Hand. 5 : 37) ;
Galilea zelf had niets met rechtstreeksche inlijving of schatting te
maken en bleef rustig; hier bouwde in dezen tijd Herodes Antipas
sterke muren om zijn hoofdstad Sepphoris, niet ver van Nazareth,
waar in dit tijdvak Jozef de timmerman werk vond, om Maria en
jezus te verzorgen.

Als geestelijk leidsman der Zeloten stond naast Judas een man
uit Farizeesch milieu: Zadok. Het geslacht van Judas den Galileeër
was een echt geslacht van bendehoofden. Eerst zijn vader Ezechias
tegen den jongen Herodes in opkomst; dan hij zelf bij Herodes'
dood in Galilea tegen Varus, den toenmaligen proconsul van Syrië;
nu bij Archelaüs' verdwijning van het tooneel tegen Quirinius in
Juda. Twee zijner zonen zijn door Romeinsch beulszwaard omger
bracht en een derde, Menachem, was een der kopstukken bij dien
opstand van 66 tegen Rome, die eindigde met de verwoesting van
jeruzalem.

Het was een droeve tijd. De Zeloten voerden den „oorlog" al
moordend en plunderend als echte rooversbenden en als een los

-gelaten soldateska zonder discipline. Zonder aanzien des persoons
verwoestten zij te vuur en te zwaard bij vriend en vijand; vooral
hooggeplaatsten en rijken stonden aan hun geweldenarijen bloot,
want gematigdheid of vrede-houden-met-de- Romeinen was allicht
een aanleiding of voorwendsel om van den mede-Jood een vijand
te maken, die meedoogenloos uitgeplunderd werd.

Daarbij teisterde in deze onzekere tijden nog een zware hon-
gersnood het berooide land.

170	 Het is zeer kenteekenend, dat de man, die onder deze omstanr



digheden vooral ijverde voor vriendschap met Rome en olie op
de golven trachtte te gieten, niemand minder was dan de hooge^-
priester joazar, die feitelijk de hoogste macht zou worden, onder
en naast den nieuwen procurator. Hij heeft er echter geen per-

soonlijk voordeel uit getrokken, noch er den dank der Romeinen
mee verdiend. Quirinius zette hem af: hij had zich bij zijn volk
als Romeinenvriend al te onpopulair gemaakt en Rome liet hem
zonder scrupules vallen. De ondank der politiek.

Verder nam Quirinius nog te jeruzalem het fortuin van den
af gezetten Archelaus in naam des keizers in beslag.

De „Zeloten" vormden een nieuwe partij van fanatieke gewelr
denaars, die zich uit de kringen der meer lijdelijke en meer geeste-
lijkgezinde Farizeeërs had afgescheiden; die, toen de vlam van het
oproer gedoofd was, deze onder de asch smeulende hield, tot ze
in 66 laaiend uitsloeg. Het was een politiek-religieuze partij, maar
meer politiek dan religieus, meer chauvinistisch~nationaal dan
vroom.

§ 2. De stadhouders vóór Pilatus.

Allereerst kwam Coponius, binnengeleid aan de sterke hand
van Quirinius. Van de korte regeering van hem (6-9) valt weinig
te zeggen. Eenmaal zouden Samaritanen in den Paaschnacht den
Tempel verontreinigd hebben door het strooien van doodsbeende~
ren. Daarom hield men dat Pascha de deuren gesloten; sedertdien
werd de wacht bij de Tempelpoorten verscherpt. De venijnige
Salome, de tante van den ouden Herodes, die zooveel vinnig kwaad
gebrouwen had, stierf in dezen tijd. Haar rijke bezittingen in
Palestina vermaakte ze aan keizerin Livia, de vrouw van Augustus
en moeder van diens stiefzoon en opvolger Tiberius.

Na Coponius kwam Marcus Ambibulus (9-12) en vervolgens
Annius Rufus (== de Roode) (12~15). Bleven deze telkens maar
een drietal jaren, onder Tiberius' keizerschap verandert dat. Hij
vond, dat de buitengewesten zooveel leden als telkens een ander
stadhouder kwam om in zoo kort mogelijken tijd zich zoo kras 171



mogelijk te verrijken. Tiberius zond allereerst Valerius Gratus
(15~26), die een heele serie hoogepriesters heeft afgezet en aan-
gesteld; tot tenslotte Jozef Kajafas het lange jaren wist uit te
houden en het ambt behield onder den opvolger: Pilatus.

§ 3. De procurator Pontius Pilatus (26~36).
Pilatus staat bij de Christenen bekend als „de onrechtvaardige

rechter, die God niet vreesde en geen mensch ontzag". De Joodsche
historici als Philo en Josephus weten ook veel kwaads van zijn
karakter te verhalen en zelfs bij zijn eigen landgenooten kreeg
zijn bewind een kwaden naam, als willekeurig en gewelddadig.
Het is echter nog de vraag, of hij veel afweek van het doorsnee-
type van Romeinsch landvoogd en ambtenaar en of hij elders
dan in Judea wel zou zijn opgevallen.

Hij was een man, die minder dan anderen er slag van had, zich
in Joodsche apartigheden in te denken en Joodsche gevoeligheden
te ontzien. En tevens iemand, die meer neiging had om een Gorr
diaanschen knoop door te hakken dan om ze moeizaam te ont--
warren. Deze neiging tot energiek doortasten, gepaard aan weinig
begrip voor een bijzondere situatie heeft hem tenslotte zijn ambt
gekost.

Overigens leeren we hem uit het proces van Christus kennen
als een op zichzelf niet onwelwillend man, die er tegenop ziet,
om een onschuldige schuldig te verklaren en hem gaarne zou willen
redden, mits ... hem dat in zijn ambtelijke loopbaan vooral geen
kwaad kan doen; tevens als een man, die van zijn eigen onvaste
positie overtuigd is en die weet, dat hij op moet passen bij on-
welwillende beoordeeling of nieuwe klachten niet het slachtoffer
te worden van een stemming, die door vroeger ontactisch optreden
reeds tegen hem gaande is gemaakt te Rome. Iemand, die zich
als ambtenaar de handen gebonden gevoelt en liever er een on-
schuldige gewetenloos aan opoffert •-- zij het dan toch min of meer
met tegenzin en een nog niet geheel verdoofd geweten ^--- dan
zijn ambtelijke positie er aan te wagen.

172	 Overal in het Romeinsche Rijk was het vanzelfsprekend, dat



de troepen hun veldteekens met den Romeinschen adelaar (even.
tueele andere emblemen) bij zich hadden. Niets bewijst meer hoe
pijnlijk de Joden ontzien werden, dan dat die van het garnizoen
van Jeruzalem te Caesarea bewaard bleven, omdat hun natie „ge-
moedsbezwaar" tegen afbeeldingen van menschen of dieren had.
Pilatus was dit te kras en hij besloot den soldaten te jeruzalem
in het bezit van hun standaarden te stellen ... zooals overal elders.
Niet alleen verwekte dit voornemen opstootjes en tumult in jeru,-
zalem, maar hij zelf werd in zijn paleis te Caesarea door talrijke
Joodsche deputaties letterlijk belegerd. Toen hem bleek, dat geen
verandering van houding in de gebruikelijke afwijking mogelijk
was dan ten koste van een enorm bloedbad, gaf hij toe en herriep
zijn order. De uitzonderingstoestand voor Jeruzalem bleef bestaan.

Zelfs van zijn voornemen om aan zijn paleis te Jeruzalem, dat
hij af en toe bij gelegenheden betrok, vergulde schilden met den
naam des Keizers te laten aanbrengen ( alweer iets heel gewoons)
moest hij afzien.

Is het wonder, dat deze Romein tegen dit „lastige volk ", dat
hij niet begreep, in een geprikkelde stemming kwam? Een derde
maal zette hij dóór, hoewel hij formeel toen minder het recht aan
zijn zijde had. Het betrof evenwel een gewichtige zaak van al-
gemeen belang: Jeruzalem te voorzien van een goede drinkwater-
leiding, waartoe van vrij ver het water over bogen moest worden
aangevoerd. Voor een Romeinsch gezaghebber van toen was de
watervoorziening der groote steden een ding van het allergrootste
gewicht en juist Jeruzalem bevond zich in dit, opzicht in een aller~
ongunstigste positie. Het viel dus zeer in den procurator Pontius
Pilatus te prijzen, dat hij in dit opzicht het initiatief nam. Maar
zoo iets kost veel geld; hij beschikte daartoe niet over fondsen,
maar deed — met zekere willekeur — een grooten greep in den
Tempelschat voor dit algemeen, ja nationaal belang ( ook met 't
oog op de hygiënische toestanden onder de talrijke scharen Tempel-
bezoekers uit alle deelen des lands zeker zoo te noemen!) . Hij was
er natuurlijk op voorbereid, dat hem bij zijn eerste beste bezoek
aan Jeruzalem in zijn paleis door deputaties en demonstreerende
menschenmassa een protestbetooging zou worden gebracht. Hij liet, 173



om -dit den Joden voor goed af te leeren, een aantal soldaten „in
burger", ( maar met stevige knuppels gewapend) 1 ) zich tusschen
de massabetooging verspreiden en door deze op een gegeven
signaal de betoogers onverhoeds uit elkander ranselen. Dat ging
uiteraard ruw toe; er vielen niet alleen talrijke gewonden, maar
zelfs dooden. De protesten verstomden. De Joden wachtten even-
wel op een gunstige gelegenheid om wraak te kunnen nemen.

Wat er eigenlijk precies gebeurd is met „de Galileeërs, wier
bloed Pilatus met hun offeranden had gemengd" (begin van Lukas
13) is onbekend, maar men moet er uit opmaken, dat hier sprake
is geweest van een poging van „Galileeërs", d.w.z. naar jeruza-
lemsch spraakgebruik „Zeloten", om den Tempel en zoo mogelijk
den burcht Antonia te overrompelen tijdens het buitengewone ge-
drang bij het offeraltaar, wanneer de offeraars met het slachtmes
zelf mee mochten helpen bij het afslachten. Deze overval is dan
door Pilatus in bloed gesmoord, zoodat het bloed van de Zeloten,
neergehouwen tusschen Tempel en altaar (waar geen nietrJood
mocht komen!) samenvlood met het offerbloed daar op den bodem.
Het zal op een Loof huttenf eest zijn geweest, wanneer de eerste-
lingen van de kudde geofferd moesten worden. ( Later hierover
mee) . Of het bij deze gelegenheid 2 ) of een latere is geweest,
dat Bar-Abbas gevangen werd genomen, waag ik niet in discussie
te brengen; dat is te onzeker. Maar dat het stellig niet uit sym~
pathie met de Zeloten is geweest, dat Pilatus voorstelde om de
Joden te laten kiezen tusschen dezen rebel en Jezus, is wel zoo
stellig mogelijk.

Een gezamenlijk optreden van Joden en Samaritanen heeft ten
slotte Pilatus verjaagd uit zijn Praetorium. D.w.z. verjaagd via
een besluit uit Rome. De Samaritanen hielden een massa-vergader
ring bij hun heiligen berg Gerizim. Naar het heette uit godsdienstig
motief: één hunner had een openbaring gehad, wáár hier Mozes
heilige voorwerpen uit den Tabernakel zou begraven hebben en

1) Gewoon middel bij opstootjes. Het was zooveel als de gummistok van de
politie thans. Men sloeg niet direct met het zwaard. Evenmin als dat men
nu direct schiet (Matth. 26 : 47) .

174	 2) Aldus Pickl.



wilde die nu weer te voorschijn halen. Volgens den Jood Josephus
evenwel stelden later de Samaritanen bij den Syrischen landvoogd
deze bijeenkomst voor als een heel vreedzame protestvergadering
tegen de willekeur van Pontius Pilatus, zonder evenwel eenige
kwade bedoeling van daadwerkelijk verzet. Hoe het zij, Pilatus
speurde hier een begin van oproer en dacht blijkbaar, dat de „heir
lige gereedschappen van Mozes" enkel moesten dienen om de
opgezweepte politieke hartstochten des te feller te laten opsteigeren.
Hij meende deze aanstaande rebellie in de kiem te moeten smoren
en in bloed te moeten verstikken door een zeer energiek optreden.
Een van die verraderlijk-forsche explosies, zooals hij die kon hebben.
Door ruiterij en voetvolk werd de vergadering bij den Gerizim on-
verwacht omsingeld en overvallen en bloedig uiteengeslagen. Als
Pilatus had gedacht, dat Joden en Samaritanen als aartsvijanden
nooit in coalitie tegen hem konden gaan, dan had hij misgerekend.
Vitellius, 1 ) de gouverneur van Syrië, kreeg het wonder te aan-
schouwen, dat Joden en Samaritanen eendrachtig voor hem kwamen
klagen over hun procurator. Het eind van de zaak was, dat Vitel~
lius Pilatus naar Rome zond, om zich voor keizer Tiberius te ver

-antwoorden. Deze was bij zijn aankomst in die stad echter reeds
gestorven. Hiermee verdwijnt Pilatus in het duister van den achter-
grond; van zijn verder leven is niets bekend, al is er ook nog zooveel
over gefabeld door allerlei soort legende.

Vitellius ontzag de Joden ten zeerste. Op een veldtocht liet hij
Romeinsche legerscharen een wijden omweg maken om met hun
veldteekens met keizermedailles Jeruzalem niet te passeeren. 2)

Het hoogepriesterlijk prachtgewaad werd op den Romeinschen
burcht Antonia bewaard en bij hooge feesten als het Pascha voor
korten tijd afgegeven, waarbij het eerst opnieuw „gereinigd" d.w.z.
van ontheiliging bevrijd moest worden. Vitellius gaf het aan den
Tempel in rechtstreeksche bewaring terug.

1) Deze V. was de vader van den lateren onderbevelhebber van de legers
aan den Rijn, die na Nero en vóór Vespasianus een korten tijd keizer is geweest.

2) Tegen de Nabateeërs, die het Oost-Jordaanland hadden veroverd op
Antipas, omdat hij om Herodias zijn Nabateesche vrouw verstooten had.	 175



E. DE DIASPORA

HOOFDSTUK VIII

DE JODEN BUITEN PALESTINA

„De verstrooide Griekschen', ......	 (Joh. 7 : 35) .

Joden...... uit alle volkeren, die onder den hemel zijn.
(Hand. 2 : 5) .

§ 1. De Uitbreiding van de Diaspora.

Onder „Diaspora" verstaat men de Joden „in de verstrooiing ",
die buiten Palestina tusschen andere volken woonachtig waren,
doch door godsdienstgebruiken, synagoge en het leven onder de
Joodsche wet zich scherp van hen afscheidden.

Hun getal was niet gering. Het wordt begroot (in den tijd van
het N.T.) op 4 millioen; op een totaal van 50 à 60 millioen inwoners
van het geheele Romeinsche rijk zeker een getal, dat meetelt (on-

-geveer 7 % in ons land tegenwoordig 2 %, waarvan van de
Amsterdamsche bevolking 10 %) . In dit opzicht is de Jood van
thans gelijk gebleven aan den Jood van toen: zijn trek naar de
groote stad en zijn mijden van het platteland en het boerenwerk.
Van het millioen Joden in Egypte woonden er 200.000 (d. i. een
vijfde) in de handelshaven Alexandrië. Andere streken met veel
Joden waren de provincie Syrië ( hoofdstad Antiochië, Hd. 11 : 19)
met ver over het millioen joden op 7 millioen inwoners en het
heele Zuiden van Klein-Azië telde ook veel Jodengemeenten met
synagogen.

Die Diaspora dateert in sommige streken reeds van zéér vroeg.
176 We herinneren ons, dat in den tijd van Nehemia zich reeds een



kolonie Joden als Egyptische grenstroepen bevond in het Zuiden
van dat land met een eigen tempel zelfs (Elefantine),- zij woonden
hier reeds van de dagen voor de ballingschap af.

De Bergjoden, waarvan nog in onzen tijd in den Kaukasus een
stam over was, die apart tusschen de vele andere volken en volkjes
daar woonde, moeten hier reeds door Nebukadnezar zijn gebracht;
naar het schijnt als een soort grenswacht. Reeds de uitgestrektheid
van het Perzische Rijk begunstigde de verbreiding der Joden tot
in verre streken, temeer daar het hen goed behandelde en vrijheid
van godsdienst liet. Op een kaart der Diaspora ziet men dan
ook de dichtste verspreiding van de Joden in die landen, die
eertijds behoord hadden tot het Perzisch Rijk. Maar ook door
het geciviliseerde deel van het Romeinsche Rijk komen ze tot zeer
verre voor, zij het dan ook dunner: het meest in het voormalig
Griekenland en in en om Rome heen, maar ook in Gallië (in het
Z. van het tegenw. Frankrijk) , in Spanje en langs de heele kust-
strook van wat wij thans Algiers noemen en nog verder Wes-
telijk zelfs. Tot deze Joden in Spanje was Paulus van zins zoo
mogelijk te reizen om hun Christus te verkondigen (Rom. 15 : 24) .
Ook ten N. zelfs van de Zwarte Zee, in de Krim en ten N. van de
Zee van Azov moeten Joden hebben gewoond. Ja, in de 2e eeuw zijn
Perzische Joden heel naar China doorgedrongen, die in de 18e eeuw
nog trouw naar de Wet der vaderen leefden en van wie nog na-
komelingen voortbestaan.

Drie kernlanden met zéér veel Joden en hoogstaand geestelijk
leven vormden centra voor de Diaspora: Babylonië, Judea, Egypte.

Men moet zich de Joden van de Diaspora volstrekt niet voor
-stellen als scharrelende langs de straat met zoo'n beetje negotie. 1 )

Zeker waren er kooplieden onder, zelfs groote kooplui en bankiers
voor dien tijd, maar de massa waren ijverige kleine burgers, die
leefden van moeizaam handwerk of zwaar zwoegen aan de kade
(zooals in Thessalonica, in onze eeuw zelfs nog!) of die in de
stad mogelijk hier en daar een arbeidersproletariaat hebben ge~

1 ) In der römischen Literatur and den Gesetzen des Kaisers findet sich keine
Spur, dasz die Juden dem Schacher and Kleinhandel sich ergeben hätten oder
überhaupt ein Kaufmannsvolk geworden waren (Friedlander III, 9e d, blz. 201) . 17 7
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vormd, zooals wellicht te Rome, waar de Joden meest bestonden
uit vroeger vrijgekochte krijgsgevangenen, eens (bijv. onder Pom.-
pejus) in massa hierheen gesleept; zoo is het ook te begrijpen,
dat het juist een Romeinsch schrijver is, die de Joden van Rome
„weerzinwekkend smerig" noemt. 1 ) Het vrijkoopen van deze ruim
een halve eeuw v.o. j . te Rome terechtgekomen slaven gold onder
de Joden als een vroom werk, waartoe men onder elkaar geld
bijeenbracht. En er waren in dien tijd ook nog Joden genoeg, die
— voor ons land een nooit gezien schouwspel — ijverig het zware
akkerwerk verrichtten. Als voorbeeld van een Joodsch handwerks~
man uit de Diaspora zij hier genoemd Aquila, een tentenmaker
heelemaal uit Pontus in N.O. Klein--Azië, die later naar Rome
zwierf en nog later te Efeze woonde (Hd. 18:2) ; als type van
een klein burgerman, die op later leeftijd uit Noord-Afrika weer
naar Jeruzalem terugkwam. Simon van Cyrene, „komende van den
akker" (Luk. 23 : 26) , misschien een stukje land, gekocht om voor
begraafplaats te dienen.

De geld-Joden van Alexandrië schijnen geslepen heeren te zijn
geweest, die hard konden knijpen, wie in hun handen viel. Een groot
koopman waarschuwt iemand, die in die stad in geldzorgen en
schuld zit: „Pas toch op voor de Joden!" 2)

De geograaf Strabo zegt: „Het valt niet gemakkelijk een plekje
te vinden, dat door dit volk (de Joden) nog niet bezet is."

Wat al deze verspreide joden tot één organisatie bijeenhield,
was hun godsdienst. Mommsen heeft ze vergeleken met de onder
allerlei andersdenkenden verspreide Roomschen met als middel-
punt het pausdom van Rome, ja hij vergelijkt zelfs Judea bij den
Kerkelijken Staat. Wat voor den vromen Roomsche is het bezoek
aan Rome in het heilig jaar, dat was voor den vromen Jood het
offeren in den Tempel te Jeruzalem op een hoogen feestdag bijv.
Pascha. En zooals uit alle landen de Peterspenning der Roomschen
naar Rome gaat, zoo het Tempelgeld uit de Diaspora naar Jeru,-

1 ) Fried!. III, 213. Men vergelijke voor thans Polen bijv. met Joodsch
fabrieksproletariaat en echte armoewijken in de groote steden.
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zalem ( Cicero zegt: uit alle provinciën!) .
Het middelpunt voor een Jood in de Diaspora, middelpunt in

kleiner kring dan, waar de Tempel zoover lag, dat hij maar een
enkelen keer bezocht kon worden, was voor het dagelijksch leven de
Synagoge, die elken Sabbat weer voor Joden en proselyten open
stond.

„Wie in de dagen van Keizer Augustus en Tiberius door de
smalle straten van een groote Hellenistische stad van de wereld
om de Middellandsche zee had gewandeld, die zag, nadat hij de
glanzende marmeren tempels der oude goden en de heiligdommen
der pas geïmporteerde nieuwe goden had bewonderd, in een van
de eenvoudiger wijken der stad ook wel een nuchterder godsdienst

-achtig uitziend gebouw zonder altaar. Als het heel mooi was, was
het versierd met een wijnloof rank of olijftak in den gevel, overigens
evenwel zonder versiering en van binnen met kale wanden. De
blik van den binnentredende viel slechts op een kastje met boek-
rollen en, als de synagogedienaar er bij wou komen om ze voor
den vreemdeling open te rollen, dan zag men dat ze met Grieksche
hoofdletters beschreven waren. Een leeslessenaar en zitbanken,
kandelaars en lampen voltooiden de karige inventaris van deze
ruimte."

„In de wereldstad Alexandrië, waar de om deze boekrollen zich
scharende gemeente duizenden van leden telde en hooge ambten
naren, rijke kooplui en letterkundigen van beteekenis in de lijsten
stonden ingeschreven, mag dat er wel alles kostbaarder en imposan--
ter hebben uitgezien. In andere steden echter zal dit godsdienst-
lokaal niet beter zijn gebouwd geweest en niet mooier zijn toegerust
dan de meeste synagogen van een Oostersche Joodsche gemeente
van thans." (Deiszmann, Paulus, blz. 67.)

2. De verhouding van den Diaspora-Jood tot de heldenwereld.

De Joden van de Diaspora hebben in den bloeitijd van het
Romeinsche Rijk een godsdienstvrijheid genoten als wellicht vóór
of na nooit verleend is. Rome was ach tolerant, want het poly-
theïsme brengt dat naar zijn aard reeds mee. Op één punt echter 179



werden geen concessies gedaan: de strikte gehoorzaamheid aan
den Staat, zich symboliseerend in het branden van den wierook
van het gebed voor de „goddelijke" beeltenis des Keizers en zich
uitend in militaire discipline en stipte betaling van schatting aan
het Rijk. Voor één volk is hierin echter een exceptie gemaakt: voor
de Joden. Zij (en zij alléén!) waren vrijgesteld van het vergodde-
lijken van het beeld des Keizers, zij waren volkomen vrijgesteld
van allen militairen dienst, omdat èn het voorgaande èn hun be-
grip van sabbatviering en nog zooveel meer hen alleen als soldaten
bruikbaar zou hebben gemaakt, als ze allerlei gemoedsbezwaar op
zij gezet hadden; buitendien werd hun oogluikend toegestaan op
eigen hand onder alle Joden van het uitgestrekte Romeinsche Rijk
tempelschatting te heffen ( tot in 70 de Tempel verwoest was) .

Dit alles nam evenwel niet weg, dat de volksmassa, vooral in
groote centra als Rome en Alexandrië, ze groote haat toedroeg.
Hun exclusivisme, hun verwerpen van alle goden, die het volk voor
zijn goede beschermgeesten hield, hun leven naar heel aparten
maatstaf, dat werd alles aangevoeld als grove aanmatiging. Van
uit Alexandrijnsche bron deden te Rome en elders de grofste
gruwelverhalen de ronde, over wat deze doortrapte betweters in
het geheim er wel niet voor afschuwelijke ceremoniën op na hielden.
Dat zij zichzelf plaatsen in een uitzonderingspositie tegenover alle
anderen deed hen betitelen als „vijanden van het menschelijk ge-
slacht", een hoon en haat, die later op de Christenen werd over-
gedragen. Evenals het monotheïsme van Jood en Christen, met
uitsluiting van alle beeldendienst, den Romein aandeed als atheïsme
en dan ook ronduit zelfs door ontwikkelde schrijvers „goddeloos-
heid" wordt gestempeld. Van alle rampen krijgen later vooral de
Christenen de schuld, als nieuwlichters, die den toorn der goden
hebben opgewekt. De Tiber kan niet buiten zijn oevers treden of
het gepeupel van Rome roept dan fel verwoed als middel om den
ontstoken toorn der goden te temperen: „De Christenen voor de
leeuwen!"

In den eersten tijd van onze jaartelling, toen de Caesaromanie en
het koest houden van het volk met spelen en massa-executies als

180 schouwspel nog niet zoo naar voren trad, is daarvan nog minder



te merken en later wendde — zooals gezegd — het opgezweepte
haatgevoel van het plebs zich vooral tegen de zulk een slechten naam
hebbende Christenen, waartoe juist ook zoo velen uit de eigen krin-
gen waren ,,afgevallen".

De Joden zijn over 't geheel met rust gelaten. Het meest hooren
we van bloedige botsingen, massamoord en pogrom in Alexandrië.
Elders beperkte zich de haat der heidenen meest tot spot. Vooral
richtte zich die spot tegen de besnijdenis, het versmaden van var-
kensvleesch en de sabbatviering, waardoor een mensch — zooals
Seneca, de broeder van Gallio, opmerkt — zijn leven met het
zevende deel moedwillig verkort.

Niet ieder onder de heidenen stond evenwel spottend en af-
wijzend tegenover het Jodendom. Er waren er ook, die in al de
Joodsche strengheid toch iets vonden, dat ze bij het heidendom in
al zijn vertakkingen niet vonden: zedelijke ernst en een rechtvaardig
en vergeldend God.

§ 3. Joden en proselyten (letterlik = vreemdelingen) .

Wee u Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want
zee en land reist gij af om één bekeerling te maken en
wanneer hij het geworden is, maakt gij hem tot een kind
der hel, dubbel zoo erg als gijzelf. Christus spreekt zoo.

(Matth. 23 : 15) .

„Zulke macht" zegt verontwaardigd Seneca, hebben de ge-
bruiken van dit ten hoogste beruchte volk reeds verkregen, dat ze
in alle landen zijn ingevoerd; zij, de overwonnenen, hebben den
overwinnaars de wet opgelegd! Dat ziet natuurlijk op de wijde
kringen van proselyten, van jodengenooten 11 . die zich om de kern
der Joodsche synagoge hadden gevormd. Al bleef de groote massa,
ook die der ontwikkelde Romeinen, in een godsdienst, waarvan het
wezen scheen te zijn het niet-eten van varkensvleesch en het maken
van elken 7den dag tot een „ongeluksdag ", waarop geen werk zegen
kon hebben, niets anders zien dan een „barbaarsch bijgeloof", een
„bartiara superstitio". Ook heeft Tacitus het niet zoo heel ver mis,
wanneer hij zegt: (5e boek der „Historiën", inleiding op den Jood~ 181



schen oorlog van 66) : „zij leeren hun proselyten in de eerste plaats
de goden te verachten, hun vaderland te verloochenen, ouders en
kinderen, broeders en zusters als niets te tellen ". Wie tot het Joden.-
dom over wou komen, moest met zijn verleden en met zijn omgeving
totaal breken, dat kón nu eenmaal niet anders. Maar later herhaalde.
Rome deze beschuldiging eveneens tegen het jonge Christendom.

Wat een ernstig en zoekend mensch allereerst in het jodendom
moest aantrekken was juist dat, waarin het van alle hellenistische
godenwerelden het sterkst verschilde: het monotheïsme. Strabo, die
tegen het begin onzer jaartelling reeds beroemd was, ofschoon nooit
nader tot het jodendom toegetreden, dat hij door tal van latere
uitvindsels en „bij geloovigheden" bedorven acht, heeft om deze
redenen toch den grootsten eerbied voor den monotheïst Mozes
met zijn leege Allerheiligste: „De Egyptenaren dachten (volgens
Mozes) niet zuiver, met de Godheid van de dieren gelijk te maken;
dat deden niet eens de Hellenen, die ze in menschelijke gestalte af-
beeldden. Want dat Eéne alleen kan God zijn, dat ons allen en zee
en aarde omvat, alles wat wij wereld en hemel en de natuur der
dingen noemen. Welk verstandig mensch echter zou het wagen,
daarvan een beeld te maken, dat gelijkenis vertoonde? Veeleer moest
men het opgeven om Hem op eenigerlei wijze af te kunnen beelden
en, zonder beeld, Hem eeren in een waardigen Tempel".

Buitendien was de leer der schuldvergeving door offerande iets
wat bezwaarde gemoederen moest aantrekken, zelfs waar veel
omhaal van anderen aard in dezen godsdienst zou afschrikken,
„waar toch de bevrijding van zonde en kwaad het diepst verlangen
der menschelijke ziel is", en waar het jodendom hier de veiligste en
zekerste weg scheen te wijzen. Waarbij dan nog kwam, dat in het
Romeinsche Rijk, omstreeks dezen tijd, de overtuiging bijna tot
mode was geworden, dat het Oosten het privilege bezat van allerlei
geheimzinnige wetenschap die den ingewijden eeuwig leven en
gelukzaligheid zou waarborgen. Uit het Oosten, verwachtte men
met een vaag en onbestemd voorgevoel, zou het Licht opgaan.
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Er waren proselyten in verschillende graden en in allerlei
schakeering. Dikwijls gingen, naar het schijnt, de kinderen een trap
verder dan de ouders. Tenminste, de Romeinsche dichter Juvenalis,
die om het jaar 100 leefde, vertelt in een van zijn hekeldichten,
waarin hij met het Joodsche den draak steekt: Wanneer de vader
uit aangeboren luiheid den zevenden dag niets verkiest uit te voeren
en zwijnevleesch op even hoogen prijs stelt als menschenvleesch
'(omdat hij het niet eten wil nl.!) , welnu, dan gaat de zoon, die met
deze ondeugd in nog heviger graad erfelijk belast is, nog verder
en laat zich bovendien besnijden en beblokt met schuwen eerbied
de Wet van Mozes, die leert ( altijd volgens Juvenalis!) dat men
alleen geloofsgenooten een bron mag wijzen en een ander maar van
dorst moet laten versmachten.

„Aan de Joodsche gemeenten van de Diaspora sloot zich bijna
overal een aanhang van „godvreezenden" uit de heldenwereld,
die de Joodsche wijze van godsvereering volgden (dwz. mono-
theïstisch en zonder beelden), die de Joodsche synagoge bezochten,
maar in de waarneming der Joodsche wet zich beperkten tot enkele
hoofdpunten en derhalve niet meegeteld werden als lidmaten der
Joodsche gemeenten" 1 ) . Dit is een feit van geweldige draagwijdte,
wanneer wij het beschouwen in verband met de prediking van den
apostel Paulus, waarin deze „godvreezenden'' de grootste massa
der bekeerlingen vormen en die ons ook doen begrijpen het comr
promis~voorstel van Jakobus „den broeder des Heeren" op het zg.
Apostelconvent, dat de heele Joodsche wet voor de Christenen uit
de Joden blijft handhaven, als ideaal, maar toch de andersdenken-
den uit den kring van Paulus' werkzaamheid wel zonder dezen
„last op de schouders" wil laten meemarcheeren, maar dan toch
niet als volkomen~gelijkgerechtigden, maar meer als hulptroepen
van lageren rang. Wat nog heel wat moeilijkheden achterna heeft
gesleept, al leek het, dat hiermee het geschil de wereld uit was.

Men verwarre deze „godvreezenden" niet met wat een rabbijn
-sche term noemt „Proselyten ter poorte"; het laatste zijn vreemde-

lingen, die binnen de landpalen van Israël wonen en die — naar de

1 ) Scharer, III, 123.	 183



rabbijnsche juridische theorie - ~ niet aan de volle wet van Mozes
zich behoeven te houden, maar toch wel aan een aantal bepalingen,
die men „Noachietische" geboden geliefde te noemen en die voor
ons tijdvak geheel zonder eenige practische beteekenis zijn, om de
eenvoudige redenen, dat Israël absoluut niets te zeggen had over
de vreemdelingen binnen zijn landpalen, over wat bijv. een
Romeinsche officier al of niet zou verkiezen te doen of te laten bij
zijn eten; integendeel, Israël zelf stond onder vreemd oppergezag.
Het waren de dagen der Makkabeesche vorsten niet meer, die
heele landschappen in het Joodsche wetsgareel dwongen met het
zwaard in de vuist!

Een vreemdeling evenwel, in Judea of in de Diaspora — die
werkelijk vrijwillig alles van de Wet van Mozes op zich nam, heette
een proselyt „der gerechtigheid" omdat hij alle „gerechtigheid" van
de Wet vervulde. Maar naar Farizeesch---Judeesch begrip telde
zelfs zóó iemand nog niet mee, omdat hij niet met chauvinistischen
eigengerechtigden trots kon uitroepen: „Wij hebben Abraham tot
een vader" 1 ) ( Joh. 8 : 39) . Zelfs zulk een heiden kon nooit voor
vol worden aangezien naar God. Lijnrecht tegenovergesteld oordeelt
evenwel een Hellenistisch-filosofisch gerichte Jood als de beroemde
Philo van Alexandrië: het komt maar aan op de ware gerechtigheid
der Wet en niet op de natuurlijke afstamming. En ook de Joden van
de Diaspora dachten in dezen wel meer met Philo mee dan met de
Judeeërs. Het is dan ook een merkwaardig verschijnsel, dat de
volkomen-gelijkstelling van Christenen-uit-de-heidenen met Joden-
Christenen is uitgegaan niet van jeruzalem, niet van de Twaalf
zelfs, maar van Diaspora-Joden, Hellenisten zooals Stéfanus en zijn
kring van „de Zeven"; ook Paulus was een Cilicische Jood en geen
volbloed Jeruzalemmer.

Om iemand op te nemen in dezen kring van „proselytes der ge-
rechtigheid" waren drie dingen noodzakelijk: besnijdenis, doop (en
wel door volledige onderdompeling) , en het brengen van een offer.

Maar nooit ofte nimmer werd daarmee volkomen gelijkstelling

1 ) Zoo was bijv. het huwelijk van een priester met een proselyte beslist
184 verboden tot in 't 10e geslacht.



verkregen met een volbloed Jood i) • Dat hier enkel motief van ras
en chauvinisme den doorslag gaf, blijkt wel daaruit, dat een priester
alleen dan de dochter van een proselyte (niet deze zelf!) mocht
trouwen, wanneer ze van half-Joodsch ras was, dus een Joodsch
vader had.

Wat bij de groote massa der proselyten, die niet ten volle de
last der Joodsche Wet de schoudersdrukte, het voornaamste was,
volgt uit een plaats van Fl. Josephus (in zijn verweer tegen den
Alexandrynschen anti-Joodschen schrijver Apion) : „Er is geen stad
noch bij Hellenen, noch bij barbaren, noch ergens anders, er is geen
volk, waartoe niet is doorgedrongen de viering van den sabbat,
zooals wij dien hebben, en het vasten en het aansteken der lichten
en waar niet vele van onze spijzegeboden worden waargenomen."

En verder zal, zooals een kenner van dit tijdvak opmerkt, er een
rijke schakeering zijn geweest van de peuterig-strengen tot de
meest lakschen. Alleen echter de „proselytes der gerechtigheid"
met besnijdenis en doop en offer en de heele Wet van Mozes op
de gebogen schouders telden mee als leden der synagoge. En dan
zelfs nog niet eens als heelemaal vol --- als een soort vierderangs
maar. Al de groote rest in allerlei graden van meer of minder mee-
doen golden als niet meer dan „belangstellende hoorders '', die wel-
kom waren maar toch gerekend werden tot „de heidenen". Het is
deze breede schare onder wie straks Paulus zijn aanhang vindt.

Na den val van Jeruzalems Tempel in 70 wordt dan het Joden-
dom geheel Farizeïstisch-wetgeleerd beheerscht en nog veel exclu-
siever.

Dan omreist men niet meer stad en land om één bekeerling te

1) Zoo werd de bepaling van Deut. dat iemand, die door onvoorzichtigheid
of ruwheid oorzaak is van een miskraam aan de vrouw schadevergoeding schul-
dig is, niet van toepassing verklaard voor het geval, dat deze vrouw geen geboren
Jodin, maar proselyte was. Zie Schurer III, 134.

Zeer netelig was de quastie van een Ammoniet, die als proselyt wou toetreden,
want Deut. 23 : 4 verbiedt dit tot in het 10e gelid. Men vond een uitweg door
aan te nemen, dat er geen volk der Ammonieten meer bestond; met hun ver-
dwijning van het tooneel der historie gold dus ook de bepaling niet meer! Schürer
III, 135.) 185
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maken, maar beschouwt zelfs den „proselyt der gerechtigheid", als
een gevaar en smaad voor de volbloedrjoodsche gemeente, als „de
melaatschheid onder Israël" durft de Babylonische Talmud te
zeggen (Friedl. III 215) .

§ 4. Philo, als voorbeeld van een loodsch~Hellenistisch wijsgeer
uit de Diaspora.

Een der beroemdste tijdgenooten van Christus en Paulus onder
de Joden van dit tijdvak is geweest Philo, afkomstig uit een der
aanzienlijkste f amiliën van Alexandrië:

„Zijn schriften toonen, dat hij geheel en al Schriftgeleerde was.
De 5 boeken van Mozes staan voor hem torenhoog verheven boven
alle andere documenten en getuigenissen van menschelijk denken".

Alles wat in de Heilige Schriften van Mozes geschreven is, zijn
goddelijke uitspraken; de Godheid heeft een profeet gebruikt als
haar tolk om aan de menschen de Goddelijke wijsheid te openbaren.

Geen enkel woord in deze Heilige Schriften, of het heeft zijn
diepe beteekenis. Maar...... zegt Philo...... vooral niet letterlijk
opvatten! Hij spreekt op hoogverheven toon over de stumperds, die
meenen, dat de boomen in 't Paradijs werkelijk tastbare boomen
zijn geweest. Neen, alles is bedoeld als allegorie, zegt Philo 1 )

Hij is een loodsch Schriftgeleerde, maar met een Griekschen
geest. Hij gebruikt dan ook niet den Hebreeuwschen tekst alleen,
maar in hoofdzaak de Grieksche Septuaginta, al moet hij --- blijkens
woordafleidingen enz. — wel een uitgebreide kennis toch ook gehad
hebben van het Hebreeuwsch.

Hij is doortrokken van denkbeelden uit de wijsgeerige school van
Plato, ook al verheft hij de theologie verre boven de filosofie. Zoo
is hij daarin een Jood, dat hij gelooft in Eén God, die niet af te
beelden is noch afgebeeld mag worden, maar hij denkt zich in den
trant van Plato, dien Eénen God niet zoozeer Oudrjoodsch als een

1 ) Er bestond in zijn tijd een richting onder de Joden, die alles niet letterlijk
genoeg nemen kon en hierin zelfs zóóver ging, dat wanneer Gen. 37 : 15
meedeelt, dat Jozef, „een man" ontmoette, het er voor hield, dat deze man

186 geen naam had, maar „een man" was zonder meer!



Persoon dan wel meer als een onbestemde, ondefinieerbare Oer-
kracht, die zich weer openbaart in verschillende krachten, de Schep-
pende bijv. onder den naam „God" en de Richtende onder den
naam jahwe 

ti en Philo acht het zijn eigen oorspronkelijke groote
gedachte — maar krachtens Goddelijke Openbaring door een
bijzondere genade hem ten deel geworden — dat deze Twee-Eén~
heidsleer van oudsher af is gesymboliseerd door de twee groote
gouden cherubs, waaronder in Salomo's Tempel de Ark stond en de
twee gouden cherubs op het deksel van de Ark in Mozes' tijd.

Een Twee-Eenheidsleer van Philo dus, die kan gelden als een
soort voorlooper van de Triniteitsgedachte.

Deze Eene God werkt volgens Philo niet onmiddellijk op de
wereld, maar beïnvloedt deze door een soort tusschenwezen, „tus-
schenkracht'', die Mozes engelen noemt.

Met Plato's leer heeft Philo gemeen het anti-zijn van God en
schepping, het verachten van al het zinnelijke en het beschouwen
van het lichaam als de bron van alle zonde . en de door denken
vrijgemaakte geest als het goddelijke. „Het denken is de hemel,
de zinnen zijn de aarde". Maar ---- er is volgens Philo een door-
dringen van Gods zelfgetuigenis dat den mensch aangrijpt en ingaat
tot zijn persoonlijk leven.

Behalve enkele andere geschriften, zooals over de vraag of dieren
verstand hebben, heeft hij vnl, geschreven over de vijf boeken van
Mozes. Ook over de getallen in Genesis. En — door den nood der
tijd gedrongen — naar aanleiding van de jodenvervolgingen te
Alexandrië, een historisch overzicht van de jodenvervolging, waarin
hij aantoonen wil, hoe alle jodenvervolgers (bijv. Pilatus en Cali-
gula) een ellendigen en vreeselijken dood zijn gestorven. Tijdens
de bloedige pogroms te Alexandrië is hij aan 't hoofd van een
gezantschap naar Caligula geweest om voor de joden te pleiten.

Zijn geschriften over de boeken van Mozes moeten uiterst
uitvoerig zijn geweest, een bibliotheek op zichzelf. Wanneer hij
over Noach bijv. gaat uitleggen en hij is aan het planten van den
wijngaard toe, dan verbindt hij daaraan een algemeene verhande-
ling over den landbouw. Wordt Noach daarop dronken, dan over
de dronkenschap in 't algemeen. Als God hem zijn beschikking 187
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bekend maakt, houdt Philo een beschouwing over het maken van
testamenten. Naast dit groote werk staan nog afzonderlijke publi
caties, bijv. over droomen, naar aanleiding van de droomen in
Genesis natuurlijk.

Bij alles is Philo in zijn geweldig commentaar -- een reuzenwerk
-- toch meer psycholoog en moralist geweest dan theoloog, ook aI
schat hij zelf dit alles onder de theologie, die hi; hemelhoog verheven
acht boven aIle Grieksche filosofie.

HDe geschiedenis der menschen, zooals die in Genesis wordt
verteld", zegt Schiirer van Philo's opvatting, His in den grond der
zaak niets anders dan een groote psychologie en ethiek. De ver
schillende menschen, die hier optreden -- goeden zoowel aIs
boozen -- beduiden de verschillende zielstoestanden, die in den
mensch voorkomen. Deze in hun menigvuldigheid en haar betrek
king -- zoowel onderling aIs tot de Godheid en de zinnelijke wereld
-- te analyseeren en daaruit moreele Ieeringen trekken, is het
eigenlijk doel van dit groat allegorisch commentaar".

Als een staaltje hoe hier de historie wordt omgeschilderd als
louter gepersonificeerde psychologie der Godskennis mogen hier
eeniqe regels aangehaald worden uit Schlatter: 1 )

"Jakob kwam aan die plaats" (bedoeld is Beth-El, Gen. 28 : 11)
"aIs de zon was ondergegaan. Philo citeert een uitlegger, die zei:
"De zon is zin en verstand, de plaats het Goddelijk Woord. Eerst
aIs de zan, d.i, het sterfelijke en menschelijke licht ondergegaan is,
wanneer zin en verstand hun zwakheid erkennen en zich aIs
't ware verbergen, komt direct de wachter aan de ascetische ziel.
de rechte Logos, tegemoet, wanneer die afstand doet van zichzelf
en wacht op den Onzichtbaar-Naderende, die van buiten komt"."
Jakob te Beth-El is hier de ontmoeting van Logos met "ascetische
ziel."

De drie aartsvaders steIIen volgens Philo de drie verschillende
methoden voor, waardoor de geest zich kan verheffen boven het
zinnelijke uit: "De grondgedachte, waarnaar Philo dit uitleqt,
duidt hij zeIf uitdrukkelijk aan aIs aan hem overgeleverd. "Ze
----

1) Schlatter, Geschichte Israels von Alex. bis Hadr., blz. 161.



zeggen: de deugd wordt of van nature of door oefening of door
leering verworven". Zoo zal dan ook de verdeeling van de drie
vormen der deugd op de drie aartsvaders wel verder teruggaan
dan tot Philo: Abraham leert, Jakob oefent, voor Izak bleef de
natuur over en het eerste boek Mozes wijst aan, hoe men door les,
natuurlijken aanleg en oefening tot deugd komt." 1 )

De tijdgenoot heeft heel wat hooger opgezien tegen den ge-
leerden Philo met zijn Grieksche scholing, die op deze wijze het
Jodendom zocht te verjongen door in oude verhalen een dieper
zin voor te stellen — meer door inlegkunde dan door uitlegkunde
— dan tegen dat onaanzienlijk Joodsch rabbijntje uit Tarsus, dat
wevertje met de werkhanden en „vol litteekens". En toch is de
toekomst geweest aan Paulus; en tóch gaat Paulus' wijsheid veel
dieper dan de scherpzinnige speculaties van Philo.

Niettemin heeft de Christelijke Kerk een dankbaar gebruik ge-
maakt van Philo. Want in haar eerste eeuwen wist ze niet goed,
wat ze eigenlijk moest aanvangen met al die „ballast" van oud~
Joodsche boeken, die het Oude Testament vormde; dien eerlang
de canon zelfs erkende en waar men toch niet goed weg mee wist,
omdat men voor den gang der wordende historie, daarin vervat,
geen oog had. Toen is men in Philo's trant overgegaan tot het
beschouwen van al die Oudtestamentische verhalen als allegorie
en zinnebeeld, maar om er dan een christelijke strekking in te leg-
gen. Uitsluitend zóó beschouwde men toen het Oude Testament en
kon dan ~ in dien trant --- met Philo zeggen, dat elk woord nóg
zijn beteekenis had en zijn nogg geldende kracht. Ni. door de letter-
lijke beteekenis te verloochenen (in de practijk althans!) ten bate
van de allegorische en symbolische.

Het is dan ook mede vooral te danken aan het dankbaar gebruik,
dat geleerde Christelijke Kerkvaders hebben gemaakt van den
scherpzinnigen Alexandryn, dat juist na Flavius Josephus van geen
Joodschen schrijver uit dit tijdvak zooveel bewaard is gebleven voor
het oudheidkundige studiën bedrijvend nageslacht.

1) Aldaar blz. 162.	 189
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