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KORTE BIJBELSTUDIE

Slot en sleutel
In een eerder artikel schreef ik over monotheïsme, waarbij ik specifiek inging op de Bijbelse
verhouding tussen God de Vader (JHWH) en zijn zoon Jezus Christus. Hiermee bracht ik geen
nieuw of andere evangelie. In dit artikel wil ik het onderwerp monotheïsme nogmaals
behandelen vanuit een ander perspectief en daarna afsluiten.

D

e Bijbels-Hebreeuwse geloofsleer is, in tegenstelling tot de latere hellenistische theologie, zo eenvoudig dat heel het volk, ook de
leraar en de herder, Gods wil kan begrijpen. De
Farizeeën maakten er een gecompliceerde leer
van, zodat het volk afhankelijk zou worden
van hun uitlegging van de Schrift. Jezus
trad op tegen deze gekunstelde en onbegrijpelijke Schiftuitleg. Zelf leerde Hij door
middel van eenvoudige gelijkenissen. Destijds vermaande Paulus de Griekse liefhebbers van filosofie, dat God hun wijsheid
zou vernietigen en dat wat in de wereld
wordt veracht, door God uitverkoren is
(I Korintiërs 1:18-25).
Het is sommige theologen een doorn
in het oog wanneer iemand op eenvoudige
wijze anderen vertelt over Jezus, omdat zij
daardoor als ‘theologische tussenhandelaren’
de invloed op hun schapen verliezen. Alsof het
zonder kennis van de ingewikkelde interpretaties
van theologen niet mogelijk zou zijn om over Jezus te
vertellen. Zo hebben zij Jezus’ uitspraak in Markus 12:29 dat
er maar één God is: ‘Adonai echad – Adonai is één’, heel gecompliceerd gemaakt.
Deze ene God (JHWH) zou in een beeldspraak vergeleken
kunnen worden met het slot van de deur dat toegang geeft tot de
hemel. De enige sleutel die in dit slot past, is Christus: ‘Want er
is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen,
de mens Christus Jezus’ (I Timoteüs 2:5). Slot en sleutel horen bij
elkaar, maar mogen nooit worden verwisseld, want de sleutel
kan nooit gelijk zijn aan het slot.
De christelijke theologie heeft de hellenistische denkwijze
overgenomen en is zo van het oorspronkelijke Bijbelse denken
afgeweken. Als Jezus spreekt over de Schrift (TeNaCH), heeft Hij
het uitsluitend over het Oude Testament, want in die tijd bestond
er immers nog geen Nieuw Testament. En als er in de door Jezus
erkende Schrift staat, dat er slechts één God is (echad -Jesaja
44:6), dan mogen wij daar niet meerdere Goden van maken.
Paulus schrijft dat deze ene God een Zoon heeft, die voor
een bepaalde tijd als ‘sleutel’ functioneert: ‘En op het moment
dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God
(JHWH) over alles en allen zal regeren’ (I Korintiërs 15:24-28). Dit
is het geloofs-ABC van de eerste gemeente, waarin noch God de
Vader, noch zijn Zoon werd geloochend, maar alles een Bijbelse
ordening had.

Ik heb Christus al verkondigd toen veel lezers
nog niet eens geboren waren. Ik ging de straat
op en vertelde de mensen over Jezus Christus, zodat zij met deze ‘sleutel’ tot de enige
God zouden kunnen komen. Vaak heb ik de
indruk dat in veel gemeentes de gelovigen
zich slechts verheugen in de ‘sleutel’, maar
de eenvoudige waarheid vergeten, dat de
sleutel voor het slot bestemd is.

Waar komt de Bijbel
vandaan?
Het begrip ‘Oude Testament’ is niet
correct, omdat het suggereert dat het
boek in wezen is achterhaald. De juiste
aanduiding is TeNaCH, een acroniem voor
Tora (de vijf boeken van Mozes), Neviiem
(de Profeten) en de Ketoeviem (de Geschriften). Dit zijn de canonieke boeken die al door
Christus werden erkend en vermeld als ‘de
Schrift’ waarop Hij zich beriep. Hiertoe behoren
niet de apocriefe of de deuterocanonieke boeken.
Ten aanzien van het ‘Nieuwe Testament’ is het belangrijk
om te weten dat de oorspronkelijke tekst niet, zoals algemeen
wordt aangenomen, in het Grieks is geschreven. Jezus en zijn
discipelen spraken Hebreeuws en bij uitzondering Aramees,
maar geen Grieks. Vroege kerkvaders als Papias (70-123) spraken over een ‘Hebreeuws evangelie’. Daardoor weten we dat de
Griekse ‘oertekst’ een vertaling was vanuit het Hebreeuws. Tot
deze Hebreeuwse nieuwtestamentische geschriften behoren ook
het boek aan de Hebreeën en Openbaring. Maar de brieven van
de apostelen aan de gemeenten in de diaspora waren wel in het
Grieks geschreven.
Bij alles wat daarna geschreven en later gepubliceerd
is, is sprake van vertalingen. Maarten Luther was
zeker niet de eerste die een Bijbelvertaling
uitgaf in het Duits. Maar, als gevolg van de
nieuwe druktechniek van Gutenberg, kon
hij zijn Bijbelvertaling veel grootschaliger
verspreiden. Voordat de Lutherbijbel werd
uitgegeven, was er reeds de in Straatsburg
gedrukte Duitse Mentelin Bijbel, net als
de Keulse Bijbel van 1478 en de Halberstadt Bijbel uit 1522, om er een paar
te noemen. Y
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