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1. Inleiding en probleemstelling

  Deze doctoraalscriptie is geschreven in het kader van het voltooien van de Opleiding

Godgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Als specialisatie van deze studie is gekozen het

afstudeerpad Exegese Oude Testament. Het onderwerp van de afstudeerscriptie is, dat de

mens in het beeld Gods geschapen is, zoals genoemd in Gen. 1:26-28 van het Oude Testament

(OT). De directe aanleiding tot dit onderwerp is een uitspraak in het geschrift ‘De inzet van de

catechismus’ van dr. J.G. Woelderink.1 In zijn verklaring van zondag III vraag en antwoord 6

van de Heidelbergse Catechismus komt de zinsnede voor ‘De Schrift weet niet af van een

verliezen van het beeld van God door de zonde. Dat komt, omdat in de bijbel het geschapen-

zijn naar Gods beeld veel meerdere mate een opdracht is, dan dat hier sprake is van een

zijnsbestand. De bijbel spreekt in Gen 1:26-28 van een roeping die vervuld moet worden,

terwijl de catechismus er van spreekt, dat de mens geschapen is in ware rechtvaardigheid

(gerechtigheid) en heiligheid’. Deze kwestie interesseerde mij. Vandaar het onderwerp van

deze studie en de titel ‘De mens in het beeld Gods’. Deze thematiek is niet alleen theologisch,

maar ook practisch relevant.

Theologisch relevant zijn vragen als: wat is het kenmerk van de mens als beeld Gods, hoe

wordt de mens aangestuurd door zijn Schepper, heeft de taalvorm van de tekst invloed op het

beeldbegrip en is de mens het ‘beeld Gods’ na de zonde in de Hof.

Voorbeelden van practisch belang zijn: de toename van de welvaart en de technische

verworvenheden, het ingrijpen van de mens in de natuur, de milieuvervuiling en de

opwarming van de aarde, het kappen van oerbossen, het leegvissen van de zee en in geval van

het huwelijk de echtscheiding. De mens zou het liefst alles zelf bepalen, geheel autonoom

zijn, maar dat gaat in tegen de scheppingsorde.

  Het vakgebied van deze doctoraalstudie is het OT. Daarom daarover enkele inleidende

opmerkingen. In twee opzichten onderscheidt zich het OT van de grote boeken van andere

wereldreligies: Enerzijds, dat de heilsfeiten en het woord onder de mensen, in de

geschiedenis, in de wereld plaatsvinden. Wat gebeurt vindt niet in een uitgespaarde ruimte

tussen God en de enkele mens plaats, maar in veel meerdere mate gaat het woord de

gemeenschap aan, de mensengemeenschap die horen en verwerkelijken moet. De mensheid en

de aarde zijn aan Gods zegen gebonden en de zegen aan de opdracht. Anderzijds spreekt hier

een voorschrift dat het natuurlijke leven van de mensen geldt. Zo zijn vlees eten en het offeren

van dieren aan elkaar verbonden en het verlangen naar het bezit van land is niet verboden,
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maar de eigenaar van  de aardbodem is God en de mens is een  bijzitter, een Beisass2; hij is

Gods beeld.

Om het ‘beeld Gods’ waarin de mens geschapen is te onderzoeken, heb ik de volgende

probleemstelling geformuleerd:

- Wat is de betekenis van besalmenu, ‘in ons beeld’ (in Gods beeld), en kidmutenu, ‘als onze

gelijkenis’ (als Gods gelijkenis)  in Gen 2:26-28?

Om dit probleem op te lossen is het tevens nodig de volgende vraag te beantwoorden:

- Hoe is de uitdrukking radah be, ‘heersen over’ in vers 26 en 28 te interpreteren?

Naast de uitgangstekst van Gen 1:26-28 heb ik als paralleltekst genomen Gen 9:1-7 en

psalm 8:7b.

Om deze zaken uit te leggen deelde ik dit onderzoek hoofdstuksgewijs in..

Hoofdstuk 1 is de inleiding en de probleemstelling. Hoofdstuk 2 gaat over de context van Gen

1:26-28, over de oergeschiedenis van de Pentateuch en haar voorgeschiedenis en over de

theologische  betekenis van de oergeschiedenis, want het karakter van de voorgeschiedenis

van het scheppingsverhaal bepaalt mede de mogelijkheden en grenzen van de notie van het

beeld Gods. Hoofdstuk 3 behandelt de geschiedenis van de tekstinterpretatie van Gen 1:26-28.

Interpretaties uit het nabijbelse verleden hebben namelijk invloed op ons denken in het heden.

Hoofdstuk 4 gaat over de mens als beeld Gods volgens opvattingen buiten Israël, over de

betekenis van beelden en over de beeldvoorstelling in Egypte, over het onderscheid tussen

selem en demut en over de uitdrukking ‘Alles hebt u onder zijn voeten gelegd’ uit psalm 8 en

een equivalent daarvan in Egypte. Het hoofdstuk sluit met een korte beschouwing over de

dualiteit in God en in de mens. Hoofdstuk 5 gaat over de mens als beeld Gods volgens

opvattingen binnen binnen Israël. Het behandelt aan de hand van een aantal exegetische

stappen de betreffende bovengenoemde teksten.3 Het schenkt ook aandacht aan ‘het boek

als icoon’ en aan de metaforiek van het beeld en de aard van de beeldrepresentatie. Met

behulp van de OT-antropologie probeer ik een antwoord te vinden op de vraag hoe het

beeldbegrip in het mens- en godsbeeld van het oude Israël past. De vraag naar het  ‘beeld

Gods’ na de zondeval komt aan de orde en ook de relatie tussen ‘het evenbeeld Gods en

de heilige Geest (ruah)’. Ook wordt ingegaan op de vraag ‘wat betekent het dat God de

planten en de dieren naar hun aard schiep en de mens in zijn beeld’. Het hoofdstuk sluit af

met: Het eikoonbegrip in het NT. Hoofdstuk 6 gaat in op kritische noties en (schijnbare)

tegenstellingen, zoals de godevenbeeldigheid en het beeldverbod, het beeldverbod en

mensvormige voorstelling van God, de keerzijde van mens als Gods beeld: antropomorf

taalgebruik van OT en NT. Eveneens de vraag in Jes 40:18: kan men God met andere
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goden(beelden) vergelijken? En de vraag naar aanleiding van Rom 1:18: Blijkt uit de

schepping de bedoeling van het geschapene en dat de schepper te prijzen is? Hoofdstuk 7 gaat

over het gesproken woord. Het dialogisch karakter en het oorspronkelijke ‘spreekkarakter’

(Gesprochenheit) van de bijbeltekst is een aanwijzing voor de manier van bijbellezen en is,

evenals het metaforisch taalgebruik, van belang voor het juist verstaan van het beeld Gods.

Hoofdstuk 8 heeft ‘De hof van Eden en de hoop op onsterfelijkheid’ tot thema, naar

aanleiding van een studie van J. Barr. Dit hoofdstuk legt een relatie tussen de

(on)sterfelijkheid van de mens en het beeld Gods. De laatste exegetische stap, hoofdstuk 9, is

de theologische evaluatie. Dit hoofdstuk bevat een samenvatting en een evaluatie van de

resultaten van het onderzoek.

  Voor de duidelijkheid is soms in de ene paragraaf iets herhaald dat reeds in een andere

paragraaf aan de orde is gekomen; soms is met een verwijzing volstaan..

Het doel van exegese is van de bijbellezer een competent lezer te maken, een lezer die

verstaat wat hij leest. In het kader van dit onderzoek betekent dit: begrijpen wat het wil

zeggen, dat de mens in Gods beeld en als Zijn gelijkenis geschapen is.

                                                          
1 J.G. Woelderink, De inzet van de catechismus, 44
2 Dit tekstgedeelte over het OT is een vrije weergave van de gedachtegang van M. Buber in Zu einer
   neuenVerdeutschung der Schrift, 3. Deze voetnoot betreft niet informatie  over de verduitsing van de Schrift,
   maar betreft de betekenis van het  OT en van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst.
3 M.C.A. Korpel, Handleiding Exegese Oude Testament, 2-11.
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2. De context van Genesis 1:26-28

2.1. Inleiding

  Het onderwerp van deze scriptie, dat de mens in Gods beeld en gelijkenis geschapen is, is

ontleend aan Gen 1:26-28. Het karakter van de context van deze verzen, het scheppings-

verhaal, bepaalt de mogelijkheden en de grenzen van de notie van het beeld Gods.  De tekst

maakt deel uit van Gen 1-11. Dit deel van de bijbel noemt men de oergeschiedenis, het

vervolg, Gen.12 e.v., de heilsgeschiedenis.

Voor dat we ons verdiepen in de context, is het zinnig een paar inleidende opmerkingen1 te

maken over 1. het theologisch aspect van het getuigenis van de schepping, 2. de beschrijving

van JHWH’s schepping en 3. de inbreuk van de zonde en dat de zonde de overhand kreeg.

De oergeschiedenis van de mens is zo rijk van inhoud, dat men die vanuit drie gezichtspunten

tegelijk lezen kan: het theologische, antropologische en cultuur-historische. Uit theologisch

oogpunt wordt zichtbaar gemaakt, wat de gedragingen van de mensen met betrekking tot God

zijn en hoe God op de steeds zwaardere schendingen van zijn orde gereageerd heeft. De mens

is bijvoorbeeld uit de eenvoud van de gehoorzaamheid gestapt, om zijn wezen uit te breiden

naar God. Daarmee overschreed hij zijn grenzen en verspeelde het leven in de lusttuin. De

antropologie tracht het hele humanum in de oergeschiedenis te tonen; het verschijnsel ‘mens’

met zijn raadselachtigheden begripsmatig meester te worden. Op de zondeval volgt

bijvoorbeeld angst bij de mens en dat de mens zijn akker met moeite zal bewerken. De

cultuur-historische benadering geeft concrete wetenswaardigheden over de culturele

ontwikkeling van de mensheid. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de akkerbouw: de mens is

uit de akker genomen (Gen 2:7), de akker weigert hem gemakkelijke opbrengst (Gen 3:17-19)

en de ontwikkeling van de wijnstok (Gen 4:10 e.v.). Het zwaard (de smid) en de

muziekinstrumenten zijn ook cultuuruitingen evenals het feit dat de mens zich schaamt en

zich daarna verhult (kleding). De drijvende kracht achter deze menselijke cultuur is

economische aaneensluiting en het groot-willen-zijn (uit angst), hetgeen bijvoorbeeld blijkt

uit de torenbouw van Babel, Gen 11:1 e.v.2 De hoge vlucht die de  cultuur nam, vervreemdt

de mens steeds meer van God. Dit moest tot een catastrofe leiden. Deze oergeschiedenins

komt tot een eind met de roeping van Abraham in Gen 12:1-3. De cultuurgeschiedenis raakt

hierin de theologiegeschiedenis.

Een aanvulling op het bovenstaande is het volgende: Het theologisch verstaan van het OT kan

niet zonder gebruuiking van de OT-wetenschap, bijvoorbeeld de filologie voor literair en
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godsdiensthistorisch onderzoek. De traditiegeschiedenis, de ‘Traditionsgeschichte’, heeft

belangstelling voor de afzonderlijke tradities en is receptief en descriptief van karakter. De

OT-theologie verbindt de afzonderlijke tradities. Het object van onderzoek is niet de

godsdienst van Israël, maar het OT. Methodisch onderzoekt zij de prediking van het OT,

zowel op zichzelf als in relatie tot het NT. De OT-theologie moet de God van Israël als de

God van het OT én zijn relatie tot volk, mens en wereld in het middelpunt van haar

beschouwing stellen en daaraan haar structuur ontlenen. In het verlengde daarvan stelt de

‘Wirkungsgeschichte’ de volgende vragen: Wat doe je ermee, wat is de uitwerking van tekst,

wat is het resultaat? Voorbeelden dat God in de geschiedenis werkt zijn: De schepping van de

mens naar Gods beeld, de uittocht uit Egypte van het volk Israël en Gods heilshandelen3. Er

moet een oorspronkelijke relatie zijn tussen Israëls geloof in God die in de geschiedenis werkt

en de profetische ervaring4. De Wirkungsgeschichte is toetsbaar. De gemeenschap van God en

mens, zegt Th.C. Vriezen 5, is het beste oriëntatiepunt voor de bijbelse theologie van het OT.

Na deze algemene inleiding op het OT, is het tijd aandacht te schenken aan de context van de

schepping van de mens in het beeld Gods: aan de oergeschiedenis..

2.2. De oergeschiedenis in de pentateuch en haar voorgeschiedenis

  Gen 1-11 blijft niet beperkt tot de uitspraken van Gen 1 en 3, van schepping en zondeval,

maar verruimt de grens van Israëls geschiedenis. Ten aanzien van de totaliteit van de bijbelse

oergeschiedenis moet men van de tekst uitgaan. Voor de uitleg van de oergeschiedenis, die

alle mensen betreft, is vergelijking met soortgelijke tradities van grote betekenis 6. De oudste

ons bekende verhalen zijn ontdekt in Soemerië; deze zijn uit een stadium van voor de

Babylonische epen. Zij gaan terug op een oudere laag uit primitieve culturen. Uit de studie

van de vele oerverhalen blijken de daarin genoemde motieven die tot de schepping geleid

hebben, beperkt te zijn. Het is mogelijk, zegt C. Westermann7, deze naar de motieven van

Gen 1-11 te ordenen en daarmee te vergelijken (bijvoorbeeld de schepping van de mens uit

aarde) en  ook blijkt dat de verhalen van schepping en oertijd bij elkaar horen. De bijbelse

oergeschiedenis is tegen de achtergrond van haar voorgeschiedenis te zien; Israël heeft de

voorgeschiedenis overgenomen en omgevormd! Het is noodzakelijk bij het vragen naar de

voorgeschiedenis van een vertelling de gehele oergeschiedenis in het oog te houden;

schepping en vloed zijn bijvoorbeeld complementair. Omdat Israël het geloof aan God, die het

uit Egypte verlost heeft,  verruimd heeft tot de oergeschiedenis en wel op zo’n wijze dat
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schepping en oertijd buiten Israël ter sprake komt, is het mogelijk het specifieke van het

bijbelse woord eenduidiger dan tot nog toe te tonen, aldus C. Westermann8.

  De oergeschiedenis wordt tot de traditiegeschiedenis van Israël gerekend.9 De scheppings-

vertellingen leiden een geschiedenisboog, een ‘Geschehensbogen’10 in, die via de roeping van

de aartsvaders en het verbond met Israël de existentie van Israël voor God bepaalt. De thora,

die in dit verband ontstond, heeft niet alleen het volk Israël gezegend – bijvoorbeeld in de

uittocht uit Egypte en de oversteek van de Jordaan – maar alle schepselen en de gehele

mensheid. De geschiedenisboog reikt over de Messias heen!

2.3. De opsommende bestanddelen van Gen 1-11

  De genealogie is het geraamte van de oergeschiedenis. Zij is een zelfstandig genre dat zijn

oorsprong in de nomadenmaatschappij heeft, waarvan de sociologische grondvorm de familie

is. De stamboom is een soort geschiedenisvoorstelling en heeft als doel de actualiteit te

verklaren. Vanuit de aartsvadergeschiedenis is de genealogie getransponeerd naar de

oergeschiedenis, dus van Abraham naar Adam. Dit is meer dan een uitstrekken terugwaarts,

maar komt voort uit de opvatting van de primitieve cultuur dat de schepping door geboorten is

ontstaan; cosmogonie als theogonie. De priestercodex (P) herinnert daaraan met het begrip

toledot in Gen 2:4a niet alleen op mensen, maar ook op de hemel en de aarde betrekking

heeft11. In de bijbel is de oergeschiedenis getransformeerd omdat deze geen godengenealogie

kent, maar genealogie van mensen. In Egypte en Mesopotamië worden na de

godengenealogieën koningsgenealogieën significant; het koningschap komt daar namelijk uit

de hemel, het is mythisch 12. In Israël wordt de door God geschapen mens in een genealogie

gesteld onder de zegen van de schepper.

Bij de Jahwist (J) gaat de taalvorm van de genealogie  soms in een vertelling over, bij P is de

genealogie gestileerd, in genealogische lijstvorm gezet.

  Bij J wordt aan de stamboom soms informatie toegevoegd. Een andere groep naams-

verklaringen duidt op culturele verworvenheden en beroepen van de mensheid, zoals in Gen

4:17-22. Lamech pocht in Gen 4:23 en 24; deze uitspraken verwijzen terug naar verhalen van

helden uit de voortijd, zoals die zich in Soemerië en Babylon ontwikkeld hebben en die voor

de voorvaderen van Israël grote betekenis gehad moeten hebben 13.

  Bij P is de genealogie gesystematiseerd en verbindt de rij van gebeurtenissen en is daarom

een basisgeraamte van de oergeschiedenis. De opschriften boven de geslachtsopsomming,

toledot, hebben een verschillend karakter. Gen 5 geeft een geslachtslijst waar steeds drie
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feiten genoemd worden: geboorte, verwekking en dood. In hoofdstuk 10 is toledot een

samenvattend begrip, waarin zoon betekent zoveel als ‘toebehorend aan’; het zijn

groepsnamen. Met de toledot van Adam in Gen 5:1 en 2 wil P duidelijk maken, dat de

genealogie uit de schepping voortkomt en tevens dat daarin Gods zegen uitwerkt. In Gen 6:9

wordt de toledot van Noach verruimd met de zinsnede ‘Noach wandelde met God’ (en Noach

overleeft de vloed). Dit doet denken aan de Soemerisch-Babylonische  voorgeschiedenis,

waarin Ziusudra-Utnapištim, een voorloper van de bijbelse Noach, onsterfelijkheid wordt

verleend 14. P was bekend met de Soemerische en Babylonische mythologie en wist dus van

de wereldschepping op de wijze van de godengenealogie (zoals in Enuma eliš). P bewaart dit

in het ruime toledot-begrip dat de hemel en de aarde als gevolg van verwekking zijn op te

vatten. De encyclopedische geslachtslijsten zijn de oudste vorm van wijsheid; zij bezaten een

soort internationale geldigheid in het Oude Oosten. De geslachtslijst bij Amenemope

bijvoorbeeld begint met hemel, water en aarde, en noemt daarna personen en functies 15. P

gebruikt het begrip toledot in Gen 1 niet alleen voor de opeenvolging van gelijke

wereldelementen, maar vooral vanwege de  Egyptische en Soemerische voorstelling van het

ontstaan van de wereld in genealogie. De genealogie wordt niet theologisch geduid door P; dit

genealogisch genre ligt namelijk nog voor het onderscheid van profaan en religieus. Wel

voegt P aan de toledot van de werken van God de zegenopdracht toe ‘weest vruchtbaar en

vermeerdert jullie’, Gen 1:28.  In de genealogie wordt deze zegen uitgebeeld.

Samengevat: De genealogieën zijn het raamwerk van de oergeschiedenis. Zij geven de mens

als beeld Gods een identiteit.

Naast opsommingen komen er in Gen 1-11 ook verhalen voor. Daarover gaat de volgende

paragraaf.

2.4. De verhalende bestanddelen van Gen 1-11

De verhalende gedeelten kan men verdelen in Gen 1-11 in drie groepen: verhalen van de

schepping, verhalen van de verworvenheden en verhalen van zonde en straf 16. Het verhalende

gedeelte is vervlochten met de genealogie, dit is belangrijk voor de theologische verklaring.

2.4.1. De scheppingsvertelling

    Inleiding

  Omdat in elke cultuur wordt gesproken van de schepping van de wereld en van de mens,

verbindt de belijdenis van God als schepper de christenen met de geschiedenis van de
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mensheid. Waarin onderscheidt zich het spreken over schepper en schepping in de bijbel van

dat van de niet-christenen? In de religiegeschiedenis is de opvatting van het spreken over de

schepping veranderd. Aanvankelijk, aldus C. Westermann17, lag de nadruk bij H. Gunkel op

het scheppingbegrip. In later stadium legde H. Gunkel meer de nadruk op het mythisch

karakter van de scheppingsvertelling. Het reciteren en dramatiseren van de mythe geeft

vastheid aan de menselijke existentie 18, zoals bijvoorbeeld het scheppingepos op het

Babylonische nieuwjaarsfeest. Het gaat erom het bijbelse scheppingbericht tegen de

achtergrond van het complexe genre van de scheppings- en ontstaansmythen te plaatsen. Hier

volgt een poging om de veelheid aan scheppingsvoorstellingen weer te geven, naar de wijze

van spreken over schepper en schepping.

      De schepping van het geheel en de schepping van de individuen

  De vraag naar het wat van de schepping gaat vooraf aan de vraag naar het hoe19, en het wat

kan men indelen naar schepping van het individuele en die van het geheel. Aan de grote

Babylonische scheppinsmythen liggen mythen over het ontstaan van het individuele

(individuen, een bepaalde diersoort of plantensoort) ten grondslag, zoals in de mythe van het

graan wat een existentiële functie heeft. In de Soemerische mythen is de mens eerder

geschapen dan het geheel, dan de wereld.  In de Egyptische scheppingsmythe gaat het

daarentegen over het ontstaan van de wereld en vrijwel niet over de mens. De reden daarvan

kan zijn, dat de cultus de bestaanszekerheid van de wereld(orde) diende.20 Deze beide

grondtypen van schepping hebben betekenis voor het begrijpen van de bijbelse

scheppingsverhalen; deze hebben namelijk beide typen. Zo is de vertelling van het geheel in

Gen 1 en die van het individuele in Gen 2. De literaire bron P vertelt in Gen 1 de totaliteit van

de scheppingsdagen begripsmatig, die somt de scheppingsacten  op.  J spreekt in Gen 2 over

de schepping verhalenderwijs.21

    Schepping en ontstaan

  Een andere onderscheiding is die van schepping en ontstaan. Bij ontstaan wordt gedacht aan

ontstaan zonder meer, zonder een persoonlijke betrekking. Bij scheppen treedt vooral het

persoonlijke element naar voren; scheppen wordt gezien als een daad die  handelende wezens

het mogelijk maakt hun schepper te loven en te prijzen. In de Umwelt van Israël bestond er

reeds millennia voor Israëls ontstaan een persoonlijke betrekking tot de scheppergod. Het

beslissende verschil is, dat in de voorwereld van Israël op gelijke wijze van de schepping van

goden als van mensen gesproken wordt, terwijl dat in Israël niet mogelijk is. Het geschapene
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is van de schepper onderscheiden, het is niet goddelijk, het is een aardse wereld. In Gen 1:24

en in psalm 139:15 werkt het begin als ontstaan nog door, maar wordt niet uit de

totaalsamenhang van  scheppen en ontstaan losgemaakt.

     De manieren van scheppen (het ‘hoe’ van het scheppen)

  Men stelde zich in de oudheid verschillende manieren van scheppen voor: scheppen door

verwekking en geboorte, scheppen door strijd veroorzaakt, scheppen door vervaardiging,

scheppen door het woord (spreken).

  Het scheppen door geboorten

  Als in Gen 2:4a de schepping van de wereld met toledot aangeduid wordt, dan herinnert deze

begripsverruiming eraan, dat eens alle ontstaan als geboorte opgevat werd. In de Soemerische

oorsprongsmythen zijn de geboorten de goden het kader van schepping van de wereld. De

mythe van ‘Het vee en het graan’ verteld bijvoorbeeld de geboorte van de graangod. In de

Babylonische scheppingsmythen wordt steeds gezegd ‘God schiep X’, het hoe treedt op de

achtergrond. In Egypte zijn er drie rivaliserende en elkaar opvolgende cosmogonische

systemen. De oudste is van Hermopolis: de goden zijn representanten van cosmische

elementen; het ontstaan van de wereld wordt als godengeboorten voorgesteld. Het

middensysteem, dat representatief is voor de Egyptische ontstaansleer van de wereld, is

heliopolitisch; de schepping wordt als godengenealogie voorgesteld. Het jongste systeem, dat

van Memphis, stelt dat de schepping plaats vindt door het woord22. Dit vertoont gelijkenis met

het scheppende woord in Genesis 1-11.

  Schepping op grond van strijd

  De vraag of er een verband is tussen ‘schepping en strijd’ in de literatuur van de Israëls

Umwelt in de tekst van het OT is relevant. Het zoeken naar een antwoord daarop kan namelijk

behulpzaam zijn voor het verstaan van het OT-getuigenis.

In de Babylonische mythe gaat er strijd met Tiamat in Enuma eliš vooraf aan de

wereldschepping van Marduk. In de Soemerische mythen van de schepping komt strijd voor.

In Ugarit gaat strijd aan de schepping vooraf. In Gen 1 is van strijd geen sprake. De schrijver

van Gen 1 heeft blijkbaar teruggegrepen op een traditie  waarin schepping en strijd nog niet

verbonden waren. C. Westermann23 vraagt zich af of dat ermee samenhangt dat P de

schepping als toledot zag. Het motief van de chaosstrijd beschrijft vooral het botsen van

autochtone machten; de oude orde wordt via een indringer vervangen door een nieuwe. Zoals
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bijvoorbeeld in de Egyptische mythe van de strijd van de zonnegod Re met de draak

Apophos, zonder enige betrekking  op de schepping 24. In het OT  vindt men een opvallende

groep teksten waarin het volk Israël zijn nood klaagt en in tegenstelling daarmee aan

heilshandelen van JHWH in het verleden refereert en aan zijn overwinning op de

chaosmachten25. Bijvoorbeeld Jes 51:9 e.v. en Ps 89:10-15. Op weinig plaatsen in het OT is

het strijdmotief met de schepping verbonden.

  Schepping door handelen of bewerken

  In Gen wordt  ‘scheppen’ met bara’ aangeduid. In de primitieve culturen is scheppen - in

feite ‘orde scheppen’ - veelal  een magisch bewerken. Bij de wereldschepping is het een

scheiden van hemel en aarde en bij de schepping van de mens het vormen uit leem. In Enuma

eliš is de scheiding van hemel en aarde ondergeschikt aan de chaosstrijd; in de Egyptische

religie is de scheiding de basis van het scheppen en daardoor hebben alle dingen hun

tegenwoordige orde gekregen. De scheiding van hemel en aarde is niet met de chaosstrijd

verbonden. In Mesopotamische mythen komt dezelfde gedachte naar voren, schrijft C.

Westermann.26. Ook in Gen speelt het scheidingsmotief een belangrijke rol.

In vrijwel alle culturen komt  de legende van het scheppen van de mens uit leem voor. In

Egypte ligt de nadruk  op de cosmogonie en is de schepping van de mens een

randverschijnsel. De afkomst van de koningen neemt wellicht de plaats van de mensen in; de

leer van Merikare democratiseert deze afkomst en spreekt van mensenschepping.

In de Mesopotamische mythen is het vormen van mensen uit aarde of leem de gangbare

voorstelling. Een daarachter liggende voorstelling27 wijst er op, dat de moederlijke aarde zelf

de eerste mens baarde, welke voorstelling in psalm 139:15, ‘toen ik gewrocht ben in de

diepten van het aardrijk’, naklinkt.Voor de exegese van Gen 2 is er een veelheid van

parallellen uit de Umwelt en uit de Vorwelt van Israël waaruit blijkt, dat J in de voorstelling

van de scheppen van de mens uit aarde niet iets zegt dat nieuw was voor zijn hoorders; het

was een hun oud bekende voorstelling 28.

  Opmerkenswaard is dat in de Mesopotamische mythe van de schepping van de mens, de

schepping volgt op een besluit. De scheppergod Enki overlegt bij zichzelf: ‘Ik wil een mens

maken’. Hierin komt het bewustzijn van de mens tot uitdrukking, zodat hij afsteekt tegen de

overige schepselen. Zo’n besluit komt ook voor in Soemerische en Akkadische teksten,

alsook in Gen 1:26: ‘En God zeide: laat ons mensen maken’. Een andere karakteristiek is, dat

de mens naar een goddelijk voorbeeld wordt geschapen. Dit blijkt uit een scheppingepos op

Sumatra.29 En uit de Egyptische leer van Merikare. In Mesopotamische mythen wordt op



14

verschillende manieren benadrukt, dat de mens naar een goddelijk oerbeeld is geschapen 30.

De schepping van de held Enkidu in het Gilgameš epos kent beide trekken: gevormd uit leem

en geschapen naar het evenbeeld van godheid, schrijft V. Maag.31 H. Wildberger32 komt na

onderzoek van de Babylonische en Egyptische voorgeschiedenis van de begrippen tot de

slotsom, dat Gen 1: 26-30 uiteindelijk in de koningsideologie verankerd is. Dit is in het

bijzonder in de taal van psalm 8 te herkennen.

Het is niet mogelijk een duidelijk zicht te hebben op het ‘in het beeld Gods’ geschapen zijn

van de mens in primitieve culturen zonder de zonde er bij te betrekken (zie 5.1.8.5.). Tevens,

schrijft C. Westermann33, is voor goed begrip de NT-opvatting van ‘Gottesebenbildlichkeit’ in

ogenschouw te nemen (zie 5.4.).

  Het materiaal waaruit de mens gemaakt is vraagt ook onze aandacht. In de mythen uit de

Umwelt van Israël maken de goden de mens uit leem; het is het materiaal dat de pottenbakker

als uitgangsmateriaal voor zijn product gebruikt. In Genesis (Gen 2:7) vormt God de mens uit

‘afar , ‘fijne aarde’ of ‘stof’ een minder hoogwaardig uitgangsmateriaal dan leem. Dit

gegeven kan men opvatten als een aanwijzing voor de grootheid en macht van JHWH. Zie

bijvoorbeeld Jesaja 40:17 en 18 (paragraaf 6.4). Het kan ook duiden op de afhankelijkheid en

vergankelijkheid van de mens. Een voorbeeld is Genesis 18:27, waar Abraham voorbede doet

voor Sodom en hij zich ten opzichte van YHWH met ‘afar en ‘efer (stof  en as) vergelijkt. En

in Gen 26:15 staat, dat de Filistijnen de waterputten die Abrahan gegraven had, met ‘afar,

fijne aarde, hadden gevuld (Izaäk groef de putten weer op).

  Het scheppen door het woord en het prijzen van de goden

  Het scheppen door het woord geschiedt in Gen 1 in samenhang met handelen34. Het

scheppen door het woord komt het vaakst voor in het prijzen van de goden, zowel in

Mesopotamië als in Egypte, bijvoorbeeld: ‘alles is geworden door zijn woorden’35. In het OT

staat het, buiten Gen 1, in samenhang met God loven; bijvoorbeeld Ps 33:6, 9 en 148:5 en Jes

48:13. Aan de grote Egyptische heiligdommen kan men zien dat de voorstelling van het

scheppen door het woord in een gevorderd stadium van de theologische ontwikkeling

ontstond, namelijk om de prioriteit van de god Ptah en zijn heiligdom te vestigen. Ptah

overtreft de oudere goden van andere heiligdommen door het scheppen met tong en hart 36.

Zowel in Egypte als in Israël is het scheppen door het woord het eindpunt van een lange

ontwikkeling.

Er is nog een andere overeenkomst met Gen 1. Het afsluitend oordeel dat God in Gen 1 geeft,

komt overeen met dat van Ptah: ‘dus was Ptah voldaan, nadat hij alle dingen had gemaakt'.37
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Het is niet de vraag of het scheppen door het woord van buitenaf is overgenomen, of dat de

voorstelling van P vanuit Israëls profetische traditie te verklaren is. Het scheppen door het

woord hangt er niet vanaf of de schrijver op de hoogte was van de Mesopotamische of

Egyptische voorstellingen. Het bijzondere van de betreffende verzen in Gen 1 vindt zijn basis

in de totaliteit van de priesterlijke geschriften, dus ‘God sprak…en het werd’. Gods bevel en

de uitvoering stroken met elkaar. De overeenkomst tussen Memphis’ theologie en Gen 1 is te

verklaren uit het relatief late stadium van de traditiegeschiedenis waartoe de beide teksten

behoren 38.

  De formule: toen nog niet was …

  C. Westermann39 voegt nog het volgende toe aan zijn commentaar op de scheppings-

geschiedenis: In alle scheppingsverhalen wordt de schepping tegenwoordig gesteld,

geactualiseerd. De zinsnede ‘Toen nog niet was….de hemel, de aarde, de mensen’ herinnert

de mens aan de omvorming van de chaos tot een geordende wereld door de schepper en men

overstijgt daardoor de actuele toestand in de wereld, een toestand die soms ook chaotisch is.

Men mag uit deze uitspraak, die in de proloog van het Marduk epos Enuma eliš staat en die

ook in vele varianten in Egypte voorkomt, niet tot een ‘creatio ex nihilio’ besluiten. Het is een

taalvorm, waarmee de mens de stroom van het tijdsgebeuren tracht te fixeren en zijn

existentie bepaalt en de schepping het karakter van een act, van een daad, geeft40. En: de

formule ‘toen nog niet was’ is concreet spreken over de oertijd, over iets dat ‘nog niet was’.

Deze voormythische scheppingsvertelling komt ook in de bijbel voor, bijvoorbeeld in Gen

2:4-7 en Ps 90:241.

2.4.2. De verhalen van schuld en straf

  In het verhalende gedeelte van Gen 1-11 gaat het op de een of andere wijze over zonde en

schuld. Hoe verhoudt dat zich tot de beide andere groepen van vertellingen, de schepping en

de genealogie? Deze zaak betreft vooral J, omdat P slechts één schuldverhaal bevat, namelijk

de zondvloedgeschiedenis.  Gen 6-9 heeft als achtergrond schuld en straf, maar gaat strikt

genomen over de bevrijding van die straf.  Door het Gilgameš epos weten we dat het bijbelse

verhaal in een vooruitgegeven traditie staat. Beide verhalen vertonen grote overeenkomst 42.

Over de gehele aarde komt de straffende vloed als oergeschiedenis voor. Zij behoort tot de

oergeschiedenis en de voorstelling daarvan is ook net zoals de schepping van belang voor de

existentie van de gemeenschap.
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    De vloed

  De vloedgeschiedenis heeft een complementair karakter: de wereldondergangsmythe is het

mythologische complement van de wereldscheppingsverhalen 43. In de overeenkomstige tekst

van de Soemerische vloedvertelling wordt het herstel van de wereld als nieuwe schepping

verteld: ‘Enlil en An ademen en een nieuwe vegetatie komt op van de aarde’. In het

Polynesische gebied neemt de scheppergod het besluit tot vernietiging van de geschapen

mensheid, zoals in het verhaal in Genesis.  De vloedvertelling behoort tot  de mythe van de

wereldondergang, waartoe ook de apocalyptiek behoort. De apocalyptiek is een op de

toekomst gerichte oergeschiedenis die in haar oorspronkelijke intentie niet tot de

heilsgeschiedenis behoort.

In het dodenboek van Atum44 komt het scheppings- en vloedverhaal voor. Het vernietigings-

besluit wordt niet gemotiveerd. De Soemerische overlevering legt geen bijzondere nadruk op

de schuld van de mens 45. Er zijn drie verklaringen hiervoor: Ten eerste: een groep oudere

vertellingen waarin de vloed een onheil is dat de mensen overvalt. Ten tweede: aan een

andere groep vertellingen wordt de motivatie van de zonde door de mens toegevoegd. Ten

derde: deze mogelijkheid meldt zich in het Gilgameš epos waar de goden het onderling niet

eens zijn welke straf de mens moet krijgen. Zulk overleg vindt ook plaats in Gen 18:17-33,

tussen Abraham en God betreffende de vernietiging van Sodom.

Het grondmotief van het vloedverhaal is het besluit van de goden respectievelijk van God.

Door de daad van een individueel mens wordt de mogelijkheid van vernietiging

getranscendeerd en treedt tevens een nieuwe mogelijkheid van de redding naar voren. Lot

wordt gered van Sodom en Noach van de vloed. Dit reddingsmotief geldt voor vele religies 46.

Aan de conceptie van  het strafgrondmotief vanwege de verdorvenheid van de mens wordt

toegevoegd, dat er één gered wordt die van de verdorvenheid is uitgezonderd 47.

Verdere vertellingen van schuld en straf bij J 48:

In de zondvloedverhalen zijn aparte stadia te onderscheiden: het vernietigingsbesluit en de

toevoeging van de zondevertelling. P is in het eerste geïnteresseerd. J in het tweede: de moti-

vatie van de vernietiging, het handelen van de mens tegen God en zijn ongehoorzaamheid.

2.4.3. De verhalen van de verworvenheden.

   De verworvenheden bij J en P

   Alle teksten die expliciet over de verworvenheden gaan, over hetgeen de mens zelf tot stand

gebracht heeft, behoren  tot J. Men kan verscheidene stappen in de overlevering

onderscheiden49. De laatste, de derde stap: P legitimeert wel de opdracht van God aan zijn



17

schepselen; de mens is ertoe bestemd meester te worden over de krachten van de aarde. De

tweede overleveringstap ziet men bij J, die interesse heeft in de menselijke verworvenheden

als zodanig (cultureel, politiek en economisch). Wel ziet J bij politieke successen en hun

economisch-culturele gevolgen een gevaar voor zijn volk. De verhalen van de

verworvenheden kunnen verweven zijn met die van schuld en straf. De verworvenheden van

Kaïns nageslacht (Gen 4:17-22) staan bijvoorbeeld tussen de broedermoord (Gen 4:8) en het

lied van Lamech (Gen 4:23 en 24). Het gaat hem (P) erom, dat het volk de activiteit van zijn

God groot maakt. De eerste overleveringsstap ziet een diepere samenhang van het

oergebeuren tussen de teksten binnen en buiten Israël, met name ten aanzien van de

Soemerische mythologie.

  De verworvenheden in de Soemerische mythen

  De bovenstaande verwevenheid van  verworvenheid en schuld wordt begrijpelijk tegen de

achtergrond van het voorafgaande traditiestadium. De Soemerische mythen50 handelen niet

alleen over het ontstaan van wereld en mens, maar ook over de voor mensen en goden

belangrijke cultuurgoederen. Met de blik op  de bijbelse oergeschiedenis is op te merken:

Allereerst: De schepping is niet beperkt tot hemel, aarde en mensen, maar betreft ook de

inrichting, ordening en cultivering van de wereld. Er is geen scheiding tussen cultuur en

natuur. De menselijke vindingen worden tot goddelijke schepping getransformeerd.

Ten tweede: Mythen en cultuurgereedschappen hebben een theologische relevantie gekregen.

Ten derde: In de mythen is het werken van de goden nauw met zegen verbonden. De zegen is

een scheppingswerkzaamheid en houdt bijvoorbeeld in, dat wanneer de goden Enlil en Enki

het land Soemer met vruchtbaarheid zegenen, de goden van de veeteelt en graanbouw geboren

worden, zodat veeteelt en graanbouw ontstaan 51. De mythe ‘De schepping van de ‘houweel’

bericht het scheppen van het houweel en van andere gereedschappen

  De verhalen van de verworvenheden in de primitieve culturen

  De verhalen van de verworvenheden in de primitieve culturen komen daarmee overeen. De

scheppergod en de cultuurgod zijn één. Een parallel is Jes. 28:26, waar het werken van een

boer tot Gods onderricht wordt herleid. In Afrikaanse mythen van het ontstaan van de cultuur

is het verkrijgen ervan een veelvoorkomend motief52. De Griekse Prometheus-mythe53

verbindt de schepping van de mens met de cultuurbrenger, die het vuur naar de mensen

brengt. In de Soemerische mythen wordt het kwaad direct tot de goden herleid; er is hierbij

van geen dualisme sprake. Zegen en kwaad worden aan dezelfde goden toegeschreven.
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  Het speciale van het motief in Gen 1-11

  In Gen 4:17-26 is het spreken over de verworvenheden van de mens terughoudend. Wat is de

reden daarvoor?

Als eerste reden: In Gen 4:12-26 staan de verworvenheden samen met een genealogie

vermeld. Dit is verklaarbaar uit de Soemerische  mythe waar cosmogonie als theogonie

voorgesteld wordt. In de bijbel treedt in plaats van de theogonie de genealogie van het

menselijke geslacht dat de cultuurgoederen voortbrengt. De mens bedient de goden niet zoals

in Babylonische en Egyptische voostellingen54, maar is geschapen om de aarde te bedienen en

te hoeden. In Israël is hij Gods tegenover, bijvoorbeeld in Ps 8. In Israël staat ook achter de

menselijke verworvenheden een werkzaamheid van God. Deze werkzaamheid is echter niet

het scheppen, maar de aan de mens verleende zegenkracht. Gen 1:26b en 28b staan in verband

met de zegen, maken deel uit van de zegen55 Deze zegen betreft de menselijke vruchtbaarheid

en het heersen over de schepping. In de genealogie van de uit het paradijs verdreven mens

werkt deze levenskracht, ondanks de bestraffing, in de geslachten door. In dit kader hoort ook

Gen 4:17-26, het verwerven van nieuwe vaardigheden 56. Dit zegenbegrip verandert; de zegen

concentreert zich  op de mens met de mogelijkheid de aarde zich tot onderdaan te maken,

cultuurgoederen uit te vinden.

Als tweede reden:. J en zelfs P erkennen dat, naast de schepping van wereld en mens, in de

bijbelse oer-geschiedenis ook de cultuurgoederen horen, die de huidige existentie funderen.

Overigens geldt ook in de Soemerische mythen dat de goden, zoals God in het OT, zegenend

werken.

2.4.4. De oergeschiedenis als totaliteit

  J en P gaan in de oergeschiedenis van een vooruitgegeven eenheid uit, zoals van schepping

en zondvloed en genealogie. Er zijn op twee plaatsen in de scheppingsliteratuur aanzetten tot

inleidende samenvattingen. Ten eerste: In Egypte bijvoorbeeld de frase ‘ Toen de hemel (of:

de storing) nog niet ontstaan was. Ten tweede: In de Soemerische mythen: ‘Nadat de hemel

van de aarde verwijderd was’. Deze spreekwijze komt overeen met de functie van de

oergeschiedenis in het OT.  Het oergebeuren in Soemerië en Egypte is caleidoscopisch, in de

bijbel is het daarentegen in een vaste volgorde gebracht die aan de geschiedenis van Abraham

voorgevoegd is, schrijft Westermann57..Het oergebeuren wordt oergeschiedenis.  



19

2.5. Theologische betekenis van de oergeschiedenis en mogelijkheden en

grenzen van de notie van het beeld Gods

  Als men vraagt naar de theologische betekenis van de oergeschiedenis, dan behoort men te

gaan vanuit de voorgeschiedenis naar het midden van het OT  en van daaruit weer terug. P en

J hebben in Gen 1-11 de oergeschiedenis niet alleen overgenomen, maar ook omgevormd. Zij

geven iets door, dat aan de belijdenis van JHWH als redder van Israël vooraf ging.

Van hieruit hebben de teksten van de oergeschiedenis een afbakenende en tevens een

overbruggende functie; ze geven aan hoe alles ontstaan is en hoe Israël deel heeft aan de

overlevering van de mensheid als geheel 58. Deze teksten verbinden zich tevens met de

geschiedenis van Israël als volk van God door het totaliteitsconcept van J en P en door de

overgang tussen Gen 11 en 12, welke op zichzelf al een uitleg van de oergeschiedenis is.

De bijbelse oergeschiedenis is verbonden met Israëls geschiedenis en heeft daardoor niet meer

haar mythische tendentie.59 De verbinding wordt vooral gemaakt door de opeenvolging van de

geslachten. Deze verbinding maakt het mogelijk de heilsbetrekkingen van JHWH met Israël te

legitimeren. De schepping behoort tot de aetiologie van Israël. De theologische afleiding60

van de macht van JHWH in de geschiedenis vindt men bijvoorbeeld in Deuterojesaja (Jes

44:24) dat JHWH voorstelt als ‘uw verlosser en uw schepper’ en in psalm 74 die JHWH

aanroept: ‘die heilsdaden doet’ en dan de scheppingswerken van JHWH aanhaalt. Het spreken

van schepper en schepping vindt plaats in de beschrijving van de lof van God,  als heer van de

geschiedenis 61. De betekenis van de mens is naar God opzien en hem bevestigen en  in hem

zijn redder vinden. De genealogieën zijn een uitvloeisel van de scheppingszegen. Dit geldt

zowel de geslachten die aan Abraham voorafgingen als de geslachten die na hem kwamen. In

de Umwelt van Israël volgen op de godengenealogieën de genealogieën van koningen; in

Israël begint de  genealogie direct bij de mensen. Met het begin van de politieke geschiedenis,

het koningschap,  breekt de geslachtsopvolging niet af, maar wordt onbewust voortgezet,

zoals uit de troonsopvolging van David blijkt. Voor Israël bleef de afstamming van één vader

en het verbond van God met zijn volk een wezenlijk element.

  De oergeschiedenis van schuld en straf  en vergeving behoort in de eerste plaats tot de

mogelijkheden van het menszijn62 en is niet een vooruitgegeven voor Israël dat voortkomt uit

de zonde van Israël waar het in de aanklacht van de profeten om gaat. Van hieruit is ook de

apocalyptiek te begrijpen. Het theologisch spreken van de verworvenheden van de mens

desacraliseert de mythe. Cultuur is geprofaniseerd menselijk werk. God doet het mensenwerk
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wel gelukken door zijn zegen. Cultuurproducten hebben geen goddelijke oorsprong; de mens

krijgt daardoor verhoogde betekenis, beantwoordend aan  God die in zijn scheppen uniek is.

  In de bijbelse oergeschiedenis is er een samenhang tussen de enkele schepper, die het

scheppen beperkt tot de mensen en de wereld; hierdoor krijgen de mens en zijn geschiedenis

betekenis.Waar goden geschapen worden, kunnen mensen niet zo’n betekenis krijgen.

God heeft geen ander tegenover dan de mens en zijn wereld; in dit verband krijgt het

geschapen zijn als Gods beeld zijn - zie de titel van deze studie - bijzondere betekenis. Hij is

de enige overeenkomst met de enige God. Hij is er niet om de goden te bedienen, maar is op

zijn akker en zijn wereld aangewezen 63. Van daaruit is het te begrijpen dat deze geschiedenis

eens tot de menswording van God leidt.

In deze studie zal ook op de NT-betekenis van het ‘naar Gods beeld geschapen zijn’ van de

mens betrokken worden, alsook de uitwerking van zonde op het godsbeeldbegrip.

  We zullen nu het bovenstaande samenvatten en daarbij het accent leggen op het thema van

dit onderzoek: ‘de mens in het beeld Gods’ en op de mogelijkheden en beperkingen van de

notie van het beeld Gods.

Een uitspraak over het scheppen van de mens betekent een uitspraak in samenhang met het

oergebeuren. Het oergebeuren is niet het begin van de geschiedenis, het gaat eraan vooraf; het

blijft veelmeer aan het hedendaagse gebeuren transcendent (C. Westermann64). Als gezegd

wordt: ‘God schiep de mens’, dan wordt daarmee het begin van de mens uitgesproken, dat

voor ons mensen ontoegankelijk is. Wij kennen het begin van de mens alleen als zijn

verwekking en zijn geboorte, een ander begin is voor ons niet voorstelbaar. Het is niet

mogelijk het spreken van de beeld Gods hiervan los te maken; daarmee zou deze nadere

bepaling van de schepping van de mens haar karakter ontnomen worden.

De bijbelse oergeschiedenis is verbonden met Israëls geschiedenis door de opeenvolging van

geslachten, de toledot. Dit biedt mogelijkheden voor het verstaan van de oergeschiedenis en

voor het begrijpen van de schepping van de mens in het beeld Gods.

Dat de mens in het beeld Gods geschapen is krijgt zijn bijzondere betekinis daar, waar hij de

enige overeenkomst met de enige God is; hij is Gods tegenover. Waar goden geschapen

worden (zoals men in Israëls Umwelt dacht), daar kan de mens zo’n betekenis niet krijgen

  Het karakter van het scheppingsverhaal en het scheppingsdenken bepaalt dus mede de

mogelijkheden en grenzen van de notie van het beeld Gods.

                                                          
1 G. von Rad, Theologie des alten Testaments Band I, 158,159.
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3. Geschiedenis van de tekstinterpretatie van Gen 1:26-28

3.1. Inleiding

  De typering van de mens als het evenbeeld Gods in het scheppingsverslag van Gen 1:1- 2:4a

is volgens O. Loretz1 op tweeërlei wijze uniek: in Gen 1: 26-30 volgt een uitzonderlijke

beschrijving van het menselijke wezen en hier wordt de mens ‘(even)beeld  van God’

genoemd in een taal die van een heidense mythe is overgenomen.

Voor de hedendaagse mens is het heel moeilijk het bijbelse woord van het naar-Gods-beeld-

zijn van de mens zich voor te stellen. Dit vanwege de  Oudoosters-Semitische mythologische

overlevering, die vreemd voor hem is. De moderne denkwijze staat daar afwijzend tegenover

en spant zich in  om een wetenschappelijk beeld over de ontwikkeling van de mens te

verwerven 2. Het is de vraag of de in M. Luthers vertaling gebruikte woorden, ‘(even)beeld’

en    ’gelijkenis’ nog geschikt zijn om de Hebreeuwse woorden te verduidelijken. Omdat er in

het verleden van Gen.1:26-30 veelvuldige interpretaties zijn geweest, die heden gedeeltelijk

het denken over de mens bepalen, is het nodig deze invloed te beperken. Daarom  worden

onderstaand, voorafgaand aan de filologische interpretatie in het volgende hoofdstuk, enige

hoofdlijnen van de nabijbelse uitleg naar voren gebracht.

3.2. Historische interpretaties

  Van het predikaat ‘als Gods beeld zijn’ komen de volgende betekenisgroepen voor.

3.2.1. Het natuurlijke en bovennatuurlijke beeld Gods

De kerkvader Ireneüs schrijft dat Adam het beeld Gods verloren had en dat wij dat in Christus

opnieuw krijgen. Hij maakte onderscheid tussen beeld en gelijkenis 3. Dit onderscheid bleef

bestaan tot in de middeleeuwen en klinkt nog na in de protestantse orthodoxie. In de

hedendaagse protestantse dogmatiek is echter het onderscheid vrijwel opgeheven. In de

roomskatholieke (R.K.) dogmatiek (niet in de R.K.uitleg) houdt men aan dit onderscheid vast

met een variant van de klassieke vorm van de leer die zij beide (de klassiek opvatting en de

variant daarop) in Gen 1: 26-28 constateert. Deze theologie ziet het natuurlijk ‘als Gods beeld

zijn’ van de mens in het bijzonder in het OT uitgesproken; het heeft betrekking op de

verstandsstructuur van de mens, de mens als redelijk wezen. Het bovennatuurlijk ‘als Gods

beeld zijn’ van de mens heeft betrekking op het ‘Gods evenbeeld zijn van Christus’ en is

vooral op het NT gebaseerd,  bijvoorbeeld op 2 Cor 4:4 en Col 1:15. Deze zinnen slaan echter
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op Christus, niet op de mens. In feite is hiermee de klassieke leer van het natuurlijke en

bovennatuurlijke ‘als Gods evenbeeld zijn’ in Gen 1:26-28  verlaten4.

Volgens C. Westermann kunnen hieruit besluiten, dat in de uitleg van het geheel van deze

passage algemeen erkend wordt, dat men niet van een onderscheid van het natuurlijke en het

bovennatuurlijke kan spreken. Over het opheffen van deze onderscheiding bestaat

eenstemmigheid in de theologie. In de interpretatie van de protestantse theologie was de

zondeval de rebellie  van de mens waardoor hij de band met God doorsneed en zo nog slechts

een ‘rest’ van het beeld Gods overhield.5

3.2.2. De verstandelijke kwaliteiten van de mens

  Het naar-Gods-evenbeeld-zijn bestaat uit geestelijke voortreffelijkheden en verstandelijke

vaardigheden 6. Deze opvatting komt het eerst geprononceerd bij Philo voor. Hier laat zich

voor het eerst een sterk filosofische invloed vaststellen. Deze uitleg van Philo werd door de

vroege kerk aangenomen en werd als het ‘natuurlijk evenbeeld Gods’  van de mens door de

kerk van Oost en West vertegenwoordigd. Tot in de hedendaagse tijd is dit de meest

gehuldigde uitleg van onze tekstpassage. Volgens Augustinus’ interpretatie bestaat het beeld

in de zielskracht van het geheugen, van het intellect en van de liefde en het benadert hetgeen

protestantse dogmatici van de 19de eeuw zeggen. Bij veel religieuze groepen uit die tijd vindt

men een soortgelijke uitleg. Een joodse uitlegger: ‘een verstandelijke bekwaamheid en een

aangeboren heersersadel’; een grieks-orthodox theoloog: ‘wij nemen aan dat het

hoofdbestanddeel van het goddelijk imago in de mens zijn verstand en zijn vrijheid is’; een

roomskatholiek dogmaticus ‘dus het is het verstandskarakter van de mens dat het Gods

evenbeeld zijn van de mens uitmaakt’. De protestant Schleiermacher ziet het beeld Gods in

het  ‘religieus-zedelijke persoonlijke leven’. De modernere uitleggers van het OT vinden het

‘evenbeeldschap’ in de persoonlijkheid, in het verstand, in de wil of wilsvrijheid, in het ik-

bewustzijn, in de rede, in verstandelijke superioriteit en in de onsterfelijkheid van de ziel van

de mens 7. Over de (on)sterfelijkheid, zie hoofdstuk 8.

3.2.3. De gestalte van de mens

  De evenbeeldigheid van God wordt in de uiterlijke gestalte gezien. Hierover bestaat een

veelheid van opvattingen. De opsomming daarvan die C. Westermann8 geeft, bestaat uit een

aantal uitspraken van exegeten. Onderstaand is een bloemlezing daarvan gegeven.

1. Gods evenbeeld blijkt in de uiterlijke gestalte inzoverre het verstandelijke in een mens hem

uiterlijk adel en waardigheid verleent.
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2. Het evenbeeldschap slaat slechts op het vóórkomen of op de uiterlijke gestalte. Deze

gedachte is gebaseerd op Gen 5:3 en op de antropomorfe spreekwijze, waar God in

menselijke gestalte voorgesteld wordt.

3. Het beeld Gods is vooral lichamelijk te verstaan.

4. De menselijke gestalte is een afbeelding van Gods gestalte. De voorstanders van dit

standpunt uiten zich voorzichtig.

5. Men moet het geestelijke en het lichamelijke niet uit elkaar trekken. Het evenbeeldschap is

vooral lichamelijk, maar ook het verstandelijke is niet uitgesloten.

6. Een exegeet komt tot een definitieve beslissing voor de uiterlijke gestalte.

7. Een ander gaat een stap verder en stelt, in het spoor van de rabbijnse uitleg, dat de

rechtopgaande gestalte van de mens bedoeld is.

8. Uit de exegese na 1940 is te concluderen, dat de hoofdpunten daarin overeen te stemmen,

dat de overeenkomst van gestalte als wezen van de mens het karakteristieke is van het beeld,

van het imago dei, is.

9. Een vroegere these wordt weer opgepakt die stelt dat de lichamelijke gelijkenis in een

oudere tekstlaag van de priestercodex (P) is bedoeld, maar dat dit voor P een te grove

antropomorfie nú zou zijn.

10. Een exegeet komt op een eerdere gedachte terug en stelt dat in Gen 5:3 naast het uiterlijke

een innerlijk meegedacht is.

Er dringt zich aangaande het evenbeeldschap van God het begrip ‘verwantschap’ met God

naar voren, omdat daarin een gestaltematig uiterlijk en een daarmee verbonden verstandelijk

of innerlijk gelijkelijk aanwezig zijn, aldus Westermann in BKAT Band I/1, 206/ 207. Het

laatste woord is over deze zaak nog niet gezegd!

3.2.4. De mens als geheel

  Er kondigt zich bij  Th.C. Vriezen9 en anderen een massieve bedenking aan tegen de

opvatting dat het beeldschap betrekking heeft op de menselijke geest of op het lichaam: ‘Het

OT kent in het spreken over de mens geen scheiding of isolering van het lichamelijke en het

verstandelijke en ziet de mens als een geheelheid: dat is de totaliteit van het menselijke

wezen, die niet slechts lichamelijk is, maar ook zijn verstandelijke bekwaamheden omvat.

Ook F.K.S. Schumann10: ‘De imago dei bestaat niet in iets aan de mens, maar ligt als iets niet

aanwijsbaars op het gehele menselijke wezen’. Hieruit blijkt dat de vraagstelling in de

aanloop van ons onderzoek fout is (namelijk de vraag of het evenbeeldschap of lichamelijk of

geestelijk is; het is namelijk niet of…of, maar en…en)).  Het gaat in Gen 1:26-28 niet om

lichamelijke of geestelijke eigenschappen, maar om niet minder dan de gehele mens. De
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systematicus K. Barth vat het debat van de OT-exegeten in een hoofdthese samen: het Gods

evenbeeld zijn bestaat niet in iets wat de mens is of doet. Het bestaat doordat de mens zelf en

als zodanig als Gods schepsel bestaat. Hij zou geen mens zijn, als hij niet Gods evenbeeld

was. Zo komt K. Barth tot de dogmatische uitspraak:‘Hij is Gods evenbeeld omdat hij mens is
11. Men kan aannemen, stelt C. Westermann12, dat ook op dit punt de grondslag gelegd is voor

een overeenstemming daarin, dat in Gen 1: 26-28 met het spreken over ‘godevenbeeldigheid’

niet iets aan een mens, noch iets lichamelijks, noch iets verstandelijks, maar de gehele mens

bedoeld is. Zie ook hetgeen van C. Westermann is geciteerd in 3.2.7.

3.2.5. De mens als Gods tegenover

K. Barth13 exegetiseert het ‘als-Gods-beeld-zijn’ van de mens zo, dat de mens ‘Gods

tegenover’ is. Deze verbetering van de uitleg van Gen. 1:26-28 is verbonden met het

bijzondere karakter van het menselijk bestaan, krachtens welke de mens tegenover God

handelingsbekwaam is, de mens een door God aangesproken ‘Jij’ is en als een voor God

verantwoordelijk ‘Ik’ is. K. Barth spreekt in dit verband van partnerschap. Het wezenlijke van

het imago dei is, dat de mens bekwaam is om partner te zijn en iemand is om een  verbond

mee te sluiten. Door begenadiging van God, wil God met hem communiceren en kan de mens

zijnerzijds iets ondernemen en voor Gods aangezicht leven.

Dit beeldbegrip is niet nieuw. Men vindt het reeds bij W. Riedel14 in 1902: ‘Het

evenbeeldschap bestaat daarin dat God met de mens verkeren wil en de mens met God

verkeren kan, dat God met hem spreekt en hij God kan verstaan en antwoorden kan en in staat

is tot of aanleg heeft tot religie’. Deze kijk op de mensen hangt samen met de Ik-Gij-filosofie

van M. Buber. Voor goed begrip: de Ik-Gij-filosofie die, schrijft G.A. Jónsson15,

oorspronkelijk geformuleerd is door M. Buber en F. Ebeling, ziet de mens in een dialogische

betrekking tot God en tot de andere mensen. K. Barth is in zijn imago-dei-interpretatie

verplicht aan M. Buber. Constitutief  voor de menselijkheid van de mens is dat hij kan horen

en dat het gehoorde woord om een antwoord vraagt 16.  C. Westermann17 stelt: ‘De uitleg van

K. Barth, dat met het evenbeeld van God de gehele mens bedoeld wordt, wordt ook door

Th.C.  Vriezen gehuldigd’ en V. Maag komt na zuiver godsdiensthistorisch onderzoek tot

hetzelfde resultaat: ‘Dat de mens als een God gelijkend wezen geschapen is, betekent in elk

geval, dat hij bekwaam is met zijn schepper in betrekking te staan'. Het  beeldbegrip van de

mens als ‘Gods tegenover’ wordt veelal op K. Barths conto geschreven, omdat - hoewel hij

blijkens het bovenstaande niet de eerste met deze gedachte was - hij bij de tekstpassage uit

Genesis duidelijk uitging van de uitleg, dat de tekst niet sprak van iets aan de mens, maar de
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mens zelf bedoelde. K. Barth heeft het voorgaand onderzoek op een eigen wijze

vertegenwoordigd.

3.2.6. De mens als plaatsvervanger van God op aarde

  J. Hehn, aldus C. Westermann18, heeft een fundamentele bijdrage geleverd aan het moderne

godsdiensthistorische onderzoek Hij heeft in 1915 de betekenis van beelden bij de

Babyloniërs onderzocht. Hij laat zien, dat het beeld in  plaats van de godheid staat en dat het

beeld zelfs als godheid wordt vereerd en dat het beeld de een of andere godheid

vertegenwoordigen kan. In die zin kan ook de koning als een beeld van de godheid

aangemerkt worden; hij is diens plaatsvervanger of zaakwaarnemer. In Egypte heeft de

aanduiding van de koning als beeld van de godheid gelijke betekenis. G. von Rad19 geeft

weer: ‘zo als ook de aardse heerser in provincies…een beeld als symbool oprichten, zo is de

mens in zijn godevenbeeldigheid op de aarde geplaatst als soevereiniteitsembleem van God’.

Dezelfde uitleg vindt men ook bij anderen. C. Westermann20 schrijft: ‘Onderzoeken van H.

Wildenberger en W.H. Schmidt, onafhankelijk van elkaar, in Egypte en Mesopotamië, leveren

een veelheid van teksten op. Zij tonen  de herkomst van de term ‘evenbeeld van God’ uit de

koningsideologie van het Oude Oosten’. Met andere woorden: aan de aanduiding van de mens

als beeld van God in Gen 1:26-28 ligt het spreken van de koning als evenbeeld van de God

ten grondslag.

  H. Wildberger21 gaat ervan uit dat in het OT selem niet het gebruikelijke woord voor het

beeld is. Het woord salmu uit het buiten-Israëlitische, Babylonische gebied komt dicht in de

buurt. ‘De plaatsen, waar van de koning als salmu of muššulu gesproken wordt, doen

vermoeden  dat  Gen 1: 26-30 laatstelijk in de koningsideologie van het Midden-Oosten

verankerd is22. Daarheen verwijst ook het werkwoord radah, treden of heersen. De parallel in

psalm 8, in het bijzonder het werkwoord radah, toont dat nog duidelijker. Zoals een concreet

beeld van de koning de koning vervangt respectievelijk vertegenwoordigt en een godenbeeld

de betreffende godheid representeert, zo is de koning in Egypte en Mesopotamië de

plaatsvervanger van de godheid op aarde en is in Israël de mens(heid) de plaatsvervanger van

God op aarde.23

  Th.C. Vriezen24 ziet het imago dei als symbool van de gemeenschap van de heilige, gans

andere God met de mens, het schepsel van God. Er is enerzijds sprake van een directe

positieve gemeenschap, maar anderzijds is elke gelijkheid van de twee leden in deze

verhouding uitgesloten. Het ‘beeld Gods’25 duidt de mens in zijn bijzondere verhouding tot

God aan, in zijn roeping Gods stedehouder op aarde te zijn en het allermeest om in zijn wezen
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God te weerspiegelen, zoals een zoon zijn vader (Gen 5:3). Het woord gelijkenis duidt beeld

nader aan.

3.2.7. Zijn en act

  Overziet men de veelheid van onderzoek aan Gen 1:26-28, dan valt op, stelt C.

Westermann26, dat van de kerkvaders tot heden dáárover uitspraken hebben gedaan, dat de

mens Gods evenbeeld is en waarin het evenbeeldschap bestaat. De tekst beschrijft echter geen

‘zijn’, maar een ‘act’ (‘act’ is een wetenschappelijk woord voor ‘daad’).  De tekst is niet

primair een uitspraak over de mens, maar over de schepping van de mens, die verband houdt

met het oergebeuren; het spreken over het beeld Gods is alleen zinvol in samenhang met de

schepping van de mens. Woorden van gelijke strekking spreekt G.von Rad27: ‘De uitspraak

van het beeld Gods, Gottesbildlichtkeit, van de mens behelst geen directe uitleg daarover,

waarin de godevenbeeldigheid in het bijzonder bestaat, veelmeer ligt het zwaartepunt in de

bestemming, waartoe het beeld Gods aan de mens gegeven is’. Volgens C. Westermann mag

men het daaruit niet losmaken bij het verdere onderzoek naar de betekenis van de ‘mens als

evenbeeld van God’ 28. Hetgeen F.H. Breukelman29 schrijft over bijbelse theologie sluit

hierop aan: ‘Onder bijbelse theologie verstaan we in alle gevarieerdheid toch een eenheid

vormende theologie van de bijbelse getuigen zelf, zoals die latent in hun teksten aanwezig is

en als bezinning op de inhoud en de strekking van hun verbi divini ministerium aan de

vormgeving van de tekst ten grondslag heeft gelegen. Die theologie is echter door henzelf niet

apart onder woorden gebracht, maar moet door ons, die hun teksten hebben uit te leggen,

worden geformuleerd ten eerste omdat daardoor vanuit de exegese een hermeneutische

horizon ontstaat waarbinnen deze teksten moeten worden uitgelegd, en ten tweede omdat we

daardoor steeds beter de bijbelse norm gaan verstaan, waaraan het spreken en handelen van de

kerk kan worden gemeten.’

Een soortgelijke benadering als bovengenoemde theologen (Breukelman, Von Rad en

Westermann) vindt men reeds bij J.G. Woelderink30; hij zegt dat men, voor de verklaring van

‘God schiep de mens naar zijn beeld’ in Gen 1:26-28, van de Schrift uit moet gaan.

De idee van J.G. Woelderink wordt in paragraaf 5.2 besproken.

  Ter informatie geef ik enkele chronologische gegevens over bovengenoemde theologen. J.G.

Woelderink leefde van 1886 tot1956, G. von Rad van 1901 tot 1971, C. Westermann van

1909 tot 2000, F.H. Breukelman van 1916 tot1993.



29

3.3. Het beeld Gods en de heilige Geest

In aansluiting op paragraaf 3.2.7. wordt in dit onderzoek geprobeerd het ‘beeld Gods’ waarin

de mens geschapen is, in verband te brengen met de heilige Geest. De aanleiding tot deze

benadering is de verklaring die Woelderink van Gen 1:26 geeft. Hij beschouwde namelijk de

inwoning van de Heilige Geest in de mens als kenmerk van ‘beeld Gods’ waarin de mens

geschapen is. De bespreking van deze gedachte komt het meest tot zijn recht in hoofdsuk 5,

na  paragraaf  5.1.8. Zie verder 5.2.

3.4. Het beeld Gods een gebeuren tussen God en mens

C. Westermann31 stelt dat, indien men het tekstgedeelte van Gen 1:26-28 als een

oorspronkelijk zelfstandige vertelling over de schepping van de mens opvat, dit belangrijke

gevolgen heeft voor de uitleg. Allereerst vertoont zich zo de functie van de inzet ‘En God

sprak: Laat ons mensen maken …!’. In deze zin is het begin van een eens zelfstandige

vertelling bewaard. Dat is in Enuma eliš evenzo. De schepping van de mens moet dan

oorspronkelijk een van de wereldschepping onafhankelijke betekenis hebben gehad. Het is

waarschijnlijk dat de bestemming van de mens, die gericht was op de aarde om over de

overige schepselen te  heersen, erbij kwam toen de vertelling van de schepping van de mens

deel ging uitmaken van de wereldschepping. Dat wat God besloot te scheppen, moet dan tot

doel gehad hebben iets te zijn dat in een betrekking tot hem staat, zoals in de Babylonische

teksten waarin de bestemming van de mens is bedienaar van de goden te zijn. Hiervoor

spreekt nog een ander argument. Als men inziet dat Gen 1:26-30 in zijn voorgeschiedenis

eens een zelfstandige vertelling was van de schepping van de mens, dan wordt zij een parallel

van Gen 2, dat ook eens een zelfstandige vertelling was. Gen 2 geeft een andere versie van de

vertelling weer, maar waarom het gaat, laat zich ook hier kennen: ‘De schepping van de mens

doelt op een gebeuren tussen God en mens’, stelt C. Westermann32. De beeldspraak ‘het beeld

Gods’ is explicatief van karakter; ze duidt niet op iets dat bij de mens erbij komt, maar geldt

de mens als zodanig, aldus K. Barth, KD III/1, 207. Er treedt een wisselwerking op in de

relatie tussen God en mens. Dit aspect van het beeld Gods kan ook blijven gelden nadat de

vertelling van de schepping van de mens deel ging uitmaken van de wereldschepping. Zie

bijvoorbeeld paragraaf 3.2.5. en hoofdstuk 7, waar de dialogische verhouding tussen de God

en mens ter sprake komt. Ook in de psalmen en in de profeten is een innige relatie en

communicatie tussen God en mens te onderkennen (al kan de mens ook het tegendeel ervaren,

door oorzaken zoals genoemd in bijvoorbeeld 5.1.8.5).
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Ik vat het bovenstaande samen:

Overziet men de veelheid van onderzoek aan Gen 1:26-28, dan valt op dat van de kerkvaders

tot heden dáárover uitspraken zijn gedaaan, waarin het evenbeeldschap bestaat. De tekst

spreek echter over scheppingdaden en over het waartoe van de schepping.

Verder onderzoek naar het ‘beeld Gods’ moet de tekst als uitgangspunt nemen.

God schiep de mens als zijn tegenover, om met hem te communiseren en de schepping te

beheren en de aarde te bewerken. Hij is Gods vertegenwoordiger op aarde.

Voor een mogelijk verband tussen de Heilige Geest en het ‘evenbeeld Gods’, zie 5.2.
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4. De mens als beeld Gods volgens opvattingen buiten Israël

4.1. Algemeen

  Het OT is een selectie van wat eens een zeer omvangrijke literaire traditie is geweest

Daarom komt het vaak voor, dat teksten uit de wereld rondom Israël te hulp geroepen moeten

worden om bepaalde begrippen te verklaren. Zo wordt in Hos 11:3 de merkwaardige uitspraak

gedaan, dat het volk niet inzag dat God het was die genas, Hebreeuws rapa’. Vergelijking met

de teksten uit Ugarit laat zien, dit de titel rapi’u, de heler, genezer, een bekende titel van de

god Baäl was. De nadruk ligt in Hos 11:3 niet zozeer op genezen maar op het subject: God in

plaats van Baäl. Vooral teksten uit Egypte, Babylonië en Syrië-Palestina hebben

vergelijkingsmateriaal opgeleverd. Er wordt ook gebruik gemaakt van iconografisch materiaal

om bepaalde bijbelse voorstellingen te verhelderen. Deze stap in het exegetische proces is ook

noodzakelijk om de uitspraak ‘de mens in het beeld Gods’ in Gen 1:26-28 te begrijpen.

4.2 De betekenis van beelden, het beeldbegrip

  In het moderne godsdiensthistorisch onderzoek is de cultus waarin beelden een rol spelen

onderzocht. In paragraaf  3.2.6. is daarvan een aantal zaken naar voren gebracht. Zoals een

beeld de godheid vertegenwoordigt, zo vertegenwoordigt de koning op aarde de godheid en

zo vertegenwoordigt in Israël de mensheid God op aarde (de koningsideolgie). Men zou het

ook zo kunnen formuleren: zoals een godheid in het beeld woont en daardoor werkt, zo woont

de Geest van God in de mens en werkt God door de mens op aarde.1

In bijlage 1 is een meer recente versie van een religieus beeld getoond, om enigszins een

indruk te krijgen hoe een beeld in de oudheid functioneerde. De afbeelding en de bijgevoegde

informatie spreken voor zich.

Hieronder wordt het beeldbegrip verduidelijkt aan de hand van teksten uit het oude Egypte.

4.3. De beeldvoorstelling in Egypte

  Er zijn parallellen waar te nemen in de Egyptische teksten betreffende het spreken over de

koning als beeld van de godheid en Israëlitische teksten van het OT die spreken over de mens

als beeld Gods. Daarom kan het Egyptisch beeldbegrip licht werpen op het ‘Gods

evenbeeldschap’ van de mens in het OT. Het begrip van het koningschap en het mensbegrip

in Egypte zijn daarbij fundamenteel.  De bewijsplaatsen stammen hoofdzakelijk uit konings-

en tempelinscripties en ook uit teksten van private personen.
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  De functie van het (stand)beeld voor de Egyptenaar is, dat het beeld degene die het voorstelt

in volle omvang wezenlijk in zich draagt, schrijft Boyo Ocking2. De afgebeelde persoon,

bijvoorbeeld een koning, heeft belang bij het lot van het beeld en neemt  zelf deel aan het

offeren daaraan en de verering daarvan. De vervulling van de wensen van de  offeraar hing

van andere mensen af, in het bijzonder van latere generaties. Vandaar dat beelden op een

openbare, algemeen toegankelijke plaats waren opgesteld met de oproep aan de levenden om

hen (de beelden) vaak te dragen. Waarop men hoopte door een standbeeld, toont een inschrift

van koning Thutmosis III aan het eind van zijn annaleninscriptie. De koning spreekt het

priesterdom van de tempel van Amun in Karnak aan3:

‘Loof en prijs mijn standbeelden als loon voor de gedenktekens,

                  die ik geschapen heb,

Laat dat wat te voorschijn komt (d.w.z. de offergaven),

                   opstijgen naar mij,

overeenkomstig hetgeen, zoals ik zijn (Amuns) tempel

                   feestelijk  gemaakt heb;

bekleed mijn  standbeelden met linnen, overeenkomstig hetgeen, zoals

                   ik de schathuizen met fijn linnen gevuld heb,

            ////////////

offert mij alle groenten, overeenkomstig hetgeen, zoals ik de tuin

                   opnieuw  geweid heb;

 geeft mij uitgelezen braadstukken, overeenkomstig hetgeen, zoals  ik de

                   ‘Begin van de jaargetijden’ feesten van runderen heb voorzien.’

  Wat de koning hier voor zijn beeld wenst is niet anders dan waarnaar particuliere personen

in hun inscripties verlangen. Wat echter de hoofdzaak is, is de onmiskenbare gelijkstelling

van het beeld met de koning. Door zijn beelden was het de koning mogelijk verering en

offergaven te genieten; hetzelfde geldt voor de particulier en zijn beeld. Op een stèle van het

familiehoofd Amenhotep uit Memphis blijkt, dat door zijn twt.w, zijn reliëfafbeelding, op de

stèle, hijzelf bij de processies en offerceremonies tegenwoordig kon zijn4:

     ‘Moge gij (Ptah) mijn naam in de tempel doen zijn, in de mond blijven elke dag,

      terwijl mijn afbeelding in hem (de tempel) blijft

     en ik tezamen met uw geprezenen, die (reeds) in uw heiligdom zijn, opgenomen ben,

     terwijl reuk en wierook te voorschijn komen, (ook) plengoffers, dat, wat uw ka beveelt,

     en ik uw majesteit aanschouw, zo vaak gij verschijnt bij al uw feesten.’

  Zoals bij de inscriptie van Thutmosis, wordt ook hier niet tussen de beeldbezitter en het

beeld zelf onderscheiden. Door zijn standbeeld kon de bezitter op een plaats direct aanwezig
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zijn, waar hij in het vlees niet tegenwoordig kon zijn. Hij bezielde het beeld, woonde er in. Zo

was het bijvoorbeeld Ramses II mogelijk in het verre Nubië, waar hij persoonlijk vaak niet

aanwezig kon zijn, in zijn hn.ti, zijn standbeeld, tegenwoordig te zijn en daardoor het gevoel

van geïsoleerdheid tegenging; in zijn standbeeld was de koning de Egyptenaren nabij een kon

hij hen door zijn macht beschermen.5

Toelichting.

  Een twt.w is naast een reliëfafbeelding op een zuil een samenvattend begrip voor beeld; een

hn.ti is een publieksbeeld, vooral bestemd om vereerd te worden en offers aan te brengen. Een

twt.w kan een hn.ti zijn, omgekeerd kan dus niet altijd.6

Men dacht in het Oude Oosten dat het beeld bezield was, bewoond door de godheid. In

Egypte was er bijvoorbeeld een jaarlijkse ceremonie ter gelegenheid van de zogenoemde

geboorte van de zonnegod Ra om de  ba-geest in zijn beeld te activeren, zodat de godheid kon

zien, horen en handelen door het aardse voertuig van het beeld. Een andere de rite, die van het

‘openen van de mond’, beoogde niet slechts een levenloze (beeld)representatie van de

vertegenwoordigde persoon of godheid te brengen, maar zonder de opening van de mond kon

het beeld niet de woning  worden van de geest en deze toelaten tot de faciliteiten van het

menselijk bestaan. Dit gold met name de ka-geest, om offers te consumeren voor zijn

instandhouding.7  In Mesopotamië kende men ceremonieën van het openen van de mond om

een beeld te laden met positieve krachten. Het ritueel van het wassen van de mond bracht

reinheid tot stand en maakte contact mogelijk tussen de aardse en de goddelijke werelden,

inspirerende coöperatie tussen goden en stervelingen. In Babylonië kende men soortgelijk

rituelen om een materieel voorwerp in religieus leven terug te brengen respectievelijk te

transformeren, de zogenoemde pit pi en miš pi rituelen (het openen van de mond en het

wassen van de mond).8 Een cultisch beeld was nooit alleen een afbeelding, maar altijd een

beeld bezield met een godheid en als zodanig bezat het het karakter van de aardse

werkelijkheid én van de goddelijke tegenwoordigheid.9 Het beeld is de concretisering van de

aanwezigheid en werkzaamheid van de godheid. Er lijkt een analogie met de mens te zijn: de

geest van een mens huist in het menselijk lichaam en werkt door het menselijk lichaam.

Evaluatie:

  Zoals de koning in zijn levende afbeelding tegenwoordig was, zo was de godheid in de

koning op aarde tegenwoordig. Zoals de koning lijfelijk door zijn beelden bijvoorbeeld in

Nubië werkte en beschermende macht uitoefende, zo kon de godheid door de koning op aarde

werken.
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  Iets van deze koningsideologie is ook te horen in Gen. 1:26-28, in samenhang met de

toepassing van het woord radah, dat in andere gevallen voor het heersen van de koning

gebruikt wordt. Er zijn parallellen tussen Gen 1:26 en psalm 8, die van de mens als van een

koning spreekt.

  Het duidelijke verband tussen de Oudoosterse  koningsideologie en de nauwe parallellen

tussen de bijbelse tekst en de uitspraken over de koning in Egyptische teksten die niet in

Mesopotamië zijn te vinden, wijzen erop, dat de Oosterse imago-dei-voorstelling betreffende

de koning haar oorsprong in Egypte had. In Egypte wordt deze voorstelling 1000 jaar vroeger

aangetroffen dan in Mesopotamië, waar het eerst in het Nieuwassierische rijk opduikt.10 Deze

conclusie wordt bevestigd door het onderzoek van E.M.Curtis11, geciteerd door G.A. Jònsson:

‘In spite of the fact that Gen 1-11 exhibits far more extensive parallels with Mesopotamian

literature than with Egyptian, he (Curtis) maintains that de image of God idea is of Egyptian

origin.’ Of deze voorstelling eerst in de Israëlitische koningsideologie opgeld deed en daarna

gedemocratiseerd werd, is moeilijk te zeggen. Omdat het OT niet spreekt van de koning als

JHWH’s evenbeeld, is het eerder onwaarschijnlijk

De kern van dit onderdeel (4.3) blijkt uit een sprekend voorbeeld van een inscriptie van de

koning als het beeld van de godheid in Egypte12. Op een stèle Amenofis II uit Amada wordt

de farao geprezen als

        ‘zijn geliefde en lijfelijke zoon van Re,

       …

       de goede god, de schepping van Re, de heerser,

       …

       evenbeeld van Horus op de troon van zijn vader,

       groot aan kracht ...’

‘Evenbeeld’ vat adequaat de koning-god-verhouding. Het godenbeeld is steeds de

representant van de godheid, in de koning is de godheid present. Daaruit volgt de uitleg van

Gen 1:26b: de mens is … Gods representant.

4.4. Over de onderscheid tussen selem en d
e
mut

  Tot de discussie over de imago-dei-voorstelling in het OT behoort de vraag naar het

onderscheid tussen de begrippen selem en demut. In de werkvertaling in paragraaf 5.1.2 is

selem met ‘beeld’ weergegeven en demut met ‘gelijkenis’.

Bronnen buiten Israël kunnen de betekenis van beide begrippen verduidelijken.

Noord-Syrië, tell Fekheriye.
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Buiten Israël is er in Noord-Syrië, schrijft M.Weippert13, op tell Fekheriye een Oudaramese

inscriptie van een koningsstandbeeld uit de 9de eeuw voor Christus gevonden. Daarop komen

naast elkaar de uitdrukkingen dmwt’ en slm voor, waarbij dmwt’  betrekking heeft op

evenbeeld, copie, de afbeelding van de koning in de gestalte van het standbeeld, en slm op het

object, het standbeeld zelf. (De woordspelling is als in Weipperts artikel.)

Egypte:

Mogelijk kunnen ook Egyptische bronnen  bij de verdere zoektocht naar de betekenis van

beide zaken behulpzaam zijn. De minste moeilijkheden geeft het woord selem, dat zeker een

concreet beeld, een standbeeld betekent en daarmee aan de Egyptische woorden van groep 1

beantwoordt, die eveneens concrete beelden aanduiden. Deze groep 1 bestaat uit vier woorden

voor beeld die alle de koning aanduiden als concreet beeld van de godheid (meestal de

zonnegod Re); zij zijn betrokken op zijn functie als representant van de godheid op aarde,

waar hij zijn heerschappij uitoefent.14

Dat men vanuit het Hebreeuws demut een wezenseenheid tussen God en mens aanduiden kan,

toont de volgende vertaling van het eerste deel van Gen 1:26, die H. Wildberger maakte

zonder bij de vertaling van demut door het Egyptische materiaal beïnvloed te zijn.:

 ‘Lasset uns den Menschen machen als unser Bild, zu einem Wesen, das uns ähnlich sei.’

Boyo Ockinga15 stelt: Voor deze these pleiten de volgende bevindingen:

Als eerste: In de Egyptische teksten komen begrippen voor, die de koning evenbeeld en

wezensgelijkheid van God noemen, parallel aan elkaar, zoals selem en demut in de

scheppingsgeschiedenis van de priestercodex. In twee parallelteksten16, een van een beambte

gericht aan koning Rahotep uit Koptes en een van de god Amun gericht aan koning

Amenophis III, wordt de koning als evenbeeld respectievelijk als zoon en als (even)beeld, als

een kopie van de god aangeduid. Dat wil zeggen er wordt van de wezensgelijkheid en

evenbeeldigheid van de heerser ten opzichte van zijn god gesproken, hetgeen met Gen 1:26

zou overeenkomen.

Als tweede: In Gen 5:3 leest men van Adam, dat hij Seth als zijn selem en demut verwekte.

Indien wij demut opvatten als hierboven voorgesteld, dan zouden we een precieze parallel

hebben in de inscriptie van een beambte (vizier) van zijn heerser (de koning), waarin hij de

zoon van de koning - die zijn oude vader bijstaat en vervangt - szp ‘beeld’ en miti ‘gelijke,

gelijksoortige’ van zijn vader genoemt17. Als selem zou dus Seth plaatsvervanger van zijn

vader zijn, als demut is hij hem wezensgelijk.

In genoemde inscriptie18, waarin de vizier aan de oude koning aanspreekt, komt de zinsnede

voor:’Het vervangen worden door zijnsgelijke is een goede zaak’
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Als derde: Voor bovengenoemde interpretatie, dat demt een wezensgelijkheid aanduidt, zoals

tussen vader en zoon bestaat, spreekt ook de LXX-vertaling van het woord in Gen 1:26 met

homoiosis. Problematisch is weliswaar  dat de LXX niet consequent vertaalt, want in Gen 5:1

wordt demut met eikoon vertaald en in 5:3 met idéa.

Kort gezegd  (B. Ockinga19): de godevenbeeldigheid, selem, duidt op de functie van de mens

om, als representant Gods over de dieren te heersen. Omdat God de mens als soortgelijk

wezen, demut, schiep, gaf hij hem de bekwaamheden  die voor zijn functie nodig waren, want

alleen iemand die de bekwaamheden van de ander bezit, kan hem vertegenwoordigen.

Hiervan uitgaande wil Wildberger in dit evenbeeldschap ook een uitspraak over het wezen

van de mens zien: Gen 1:26 is ‘als een functieoverdracht van God en van zijn hemelse

omgeving op de mens, die met kennis en kracht is uitgerust om alle schepselen te beheersen,

te interpreteren’. De wezensverwantschap tussen de godheid en de koning wordt exemplarisch

uitgedrukt op een inschrift, waar de koningszoon van Kusch Hui zegt van Tutanch Amon20:

               ‘u bent Re, zijn wezen is uw wezen’.

Er is dus sprake van wezensgslijkheid van de god en koning.

Conclusie.

  Het bovenstaande vat ik als volgt conclurend samen21.

De parallellen tussen de OT en Egyptische imago-dei-voorstellingen betonen zich nauw. De

functie van de Egyptische koning  om de godenkoning op aarde te representeren, is in het OT

door ’elohîm op alle mensen overgedragen. Zowel de Egyptische koning als de OT-mens zijn

met goddelijke bekwaamheden uitgerust en daarmee geschikt gemaakt de hun opgedragen

functie uit te oefenen. In Egypte bestaat die functie in de heerschappij over de mensen; in

Israël, in het OT heeft de heerschappij betrekking op de schepping, omdat daar de mens als

soort de representant van God is..

4.5. Alles hebt U onder zijn voeten gelegd

  Om de uitdrukking ‘beeld Gods’ te ondrzoeken is in de probleemstelling psalm 8: 7b

gekozen als paralleltekst van Gen 1:28. Ter verklaring van dit versgedeelte, ‘Alles hebt U

onder zijn voeten gelegd’, uit psalm 8, is een soortgelijke uitdrukking uit Egyptische teksten

te hulp geroepen. In onderstaand betoog ga ik uit van een artikel van M. Görg22 over dit

onderwerp.

  Naar het bijbels mensbeeld wordt steeds weer gevraagd, stelt M. Görg23 in ‘Alles hast Du

gelegt unter seine Füsse’. De mens is broos en men probeert zijn uitrusting, zijn

persoonlijkheid en potenties, opnieuw te ontdekken. Van welke aard is de fascinatie die van
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het bijbels mensbeeld schijnt uit te gaat? Volgens M. Buber24 bewaart het bijbelse woord

ongeïdealiseerd en ongedempt het dialogisch karakter van de levende werkelijkheid. Dit in

tegenstelling tot het West-Europese humanisme, dat de taal als maaksel ontvangt. Zou in de

vraag naar het bijbelse mensbeeld een voorbegrip, een vooruitgegeven, aanwezig zijn, dat

contouren suggereert, waar  in beweging brengende bemiddeling van het menselijke woord te

verwachten is?

  Men kan het mensbeeldbegrip trachten duidelijk te maken door semantische verklaring van

de begrippen nefeš, ruah, enz., maar daarmee maakt men nog niet het door M. Buber

benadrukte spreekkarakter van het woord, de gesprokenheid van het woord, transperant.

Daartoe hebben we boven de semantiek uit de religiehistorische dimensie van een bijbelse

beeldspraak nodig. ‘Zo’n taal van het mensbeeld zou dan een bruibaar alternatief zijn voor de

‘bijbelse antropologie’; een mensbeeldconceptie waarin in de spreekwijze de

voorstellingsbeelden opgenomen zijn en tevens het beeld in zijn directheid, in zijn

bemiddelende hoedanigheid van het gebeuren, tot bewustzijn gebracht wordt’.25 Van een

voorstellingswereld, geïntegreerd in een taalkundige uitdrukking, is sprake met name in psalm

8:7b, die ogenschijnlijk opereert met een beeld, dat zich niet met de Nederlandse  of Duitse

gebruikelijke metaforiek zonder meer laat dekken. De uitdrukking luidt

         ‘aan iemands voeten liggen’.

De in 7b voorkomende woordgroep ‘alles onder zijn voeten’, is het syntagma x tht rglyw

(x=alles=kl). Dit syntagma26 roept in een poëtische context een special voorstelling op, heeft

een speciale betekenis. Hoewel er in psalm 47:4 en 110:2 soortgelijke uitdrukkingen worden

gebezigd - en deze volgens uitleggers naar soortgelijke afbeeldingen in het Oude Oosten

buiten Israël verwijzen - is er strikt genomen alleen in Egypte overtuigend overeenkomend

illustratiemateriaal aanwezig met een bijbelse equivalentie ten opzichte van de voorkomende

personen en levende wezens en niet alleen om een afbeelding op zich, die het steunen van de

voet uitdrukt.

  M. Metzger27  heeft met een documentatie van Egyptische troonvoorstellingen de symboliek

van de koninklijke dominantie verduidelijkt, waarbij het hele machtsgebied van de farao, dat

zich over beide verenigde landen en daar bovenuit over de vreemde volkeren uitstrekt,

verschijnt. De voorstellingen zijn liggend als een voetbank aan de voet of  komend van de

troontrap uitgebeeld.

  De Akkadische rolzegelkunst levert documentatie waarop dieren attribuut zijn van een

godheid die op een troon zit; zij verbeelden zijn troonzetel of zijn voetenbank. Dit hoeft

echter niet noodzakelijk een koninklijke omgeving te beduiden, maar kan ook mythologisch

de dominantie van de godheid over de chaosmachten voorstellen. In het geheel beschouwd
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kunnen de Egyptische voorstellingen van levende wezens ‘onder’ de voeten van een heerser,

ook bij de daar onderkenbare mythologische relevantie (overwinning over de chaosmachten),

directer dan de Mesopotamische illustraties, de koninklijke potentie, d.w.z. de ordenende

potentie, toelichten, die de psalmist de mens toekent.28

  M Görg29 zegt: Voor we verder in gesprek gaan over psalm 8:7f, zullen we eerst een in de

exegetische literatuur tot nu toe verwaarloosd aspect van de beeldspraak bespreken, omdat het

gebruik van de iconografie als hulpmiddel voor de exegese de vraag naar het formele

vergelijkingsmateriaal uit de metaforiek, overslaat. Zo moet buitenbijbels spraakgebruik

direct geraadpleegd worden.

  De metafoor rglyw tht x  vindt vergelijkingsmateriaal buiten de bijbelse taal in Egypte, waar

de overeenkomstige uitdrukking hr tb(w)t x respectievelijk  hr tbty x voorkomt, die woordelijk

‘onder de sandalen’ betekent. M. Görg30 schrijft: I.K. Hofmaier heeft bewijsmateriaaal

verzameld: ‘Alle landen, alle vreemdelingen… zijn verenigd onder uw sandalen’ (Thutmoses

III). Reeds gedurende de 18de dynastie was deze frase een standaardformule. Deze formule

hield niet noodzakelijk militair ingrijpen in, maar was een metafoor, omdat de achtergrond

van de formulering de mythologische spreekwijze was van Horus’ overwinning op het

chaosdier. Dit woord en beeld bevestigt in laatste instantie de ordenende en hoedende macht

van de koning als exempel van de mensen.31 De voorliefde voor deze zinswending, juist in de

tijd van Ramses II, kan men begrijpen in het kader van zijn intensieve buitenlandse politiek en

de vergoddelijkingstendens om de onderwerpingsidee te bevorderen. De koninklijke

suprematie van de farao concentreerde zich op zijn persoon: reeds in zijn kinderjaren zou hij

een bolwerk zijn tegen de tegenstanders. Dit is analoog aan psalm 8:3. Krachtens zijn

goddelijke uitrusting kan de farao de chaosdreiging geheel en al weerstaan.

  Men kan op uitdrukking ‘onder zijn voeten/sandalen’ dieper ingaan door de levensruimte  te

differentiëren in concentrische cirkels van huisdieren en wilde dieren  en dieren in de lucht

en in de zee met als climax de zeemonsters die in de mythologie chaosmachten zijn. De

verklaring van vers 7 door vers 8 krijgt nog meer zeggingskracht. Terwijl de huisdieren de

levensruimte bepalen die niet tot de chaotische werkelijkheid behoort en aan de niet-

koninklijke alledaagse  werkelijkheid gelijk is, grijpen niet alleen de wilde dieren, maar ook

de vissen en de vogels uit de als chaos ervaren levensruimte, in in de wereld van menselijke

ordening; vissen en vogels met wier vangst de Egyptische koning de ‘heer van de vijanden

werd en daarmee de wereldorde waarborgen’ wilde.32 Voor de Israëlitische mens werd de

veiligheid in gevaar gebracht door het gedierte uit de woestijn.

  Toch erkent de psalmist dat deze inherente symboliek van de levensvijandigheid, de mens,

die door God met superpositie uitgerust is, niet kan deren. Werkelijk alles ligt ‘onder zijn
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voeten’, is aan zijn bevoegdheid onderworpen. De koninklijke dominantie is verruimd over

alle mensen. De psalm spreekt niet van de heerschappij van de ene mens over de andere en

levert zo gekwalificeerde kritiek op de koningsmacht. De in psalm 8:7b geschonken ‘potestas

ordinatis’ nuanceert de objectsbepaling van het syntagma en laat de aan Israël opgedragen

suprematie over de volkeren (psalm 47:4)  achter zich.33 De eenzijdige autoritaire roep ‘zet u

aan mijn rechter hand’, šeb lîmînî, van psalm 110:1 schijnt nog gevangen door de Egyptische

koningsideologie, maar alleen de God van Israël kan aan de regerende koning de controle

over de met de ‘vijanden’ gesymboliseerde chaosmachten over laten.

  De priesterlijke opdracht tot heersen, Gen 1:28f , kabaš, wordt in het prozaïsche

tekstverband gevolgd door zin 28g, radah, eveneens een imperatief. Het voorstellingsbeeld

van beide ligt in de buurt van psalm 8:7-9. De beeldvoorstelling van kabaš is zoiets als ‘de

voet zetten op’. Het nominale gebruik van de basisbetekenis in het lexeem kabaš, 2 Kron

9:18, voetenbank, wijst er op dat de betekenis ‘treden, betreden’- ook in andere Semitische

taalgebieden - aantoonbaar is; er is niet het brutale neertrappen bedoeld en ook niet

dienstwilligheid34, maar een betekenis daar  tussen in. Een betekenis die een autoritatief

optreden verondersteld, die het land ‘betreedbaar’ acht, dat met de idee van de

koningsideologie verenigbaar is. Ook in Gen 1:28 e.v. kan het bij ‘betreed haar (aarde)’

zonder de veronderstelling van dwang. De priestercodex P kan uit het voorstellingsarsenaal

putten van de Jeruzalemse priesterschap met koningsideologische begrippen van Egyptische

oorsprong, van intronisatiemythen, die in de tempelideologie tegenwoordig zijn. De

scheppingvoorstelling van de priestercodex spreekt in een beeldtaal die verwant is met de

koningspredikaten in Egypte.

  In nog sterker schemer schijnt de dictie radah van vers 28g met de prepositie verbindingen

(telkens be). Volgens N. Lohfink35 is de verklaring niet op ‘neertrappen’ te fixeren, maar is de

grondbetekenis van het woord ‘rondtrekken (met andere levende wezens), (be)geleiden,

weiden, commanderen’. Hieruit blijkt, dat het Akkadische werkwoord de grondbetekenis

heeft van begeleiden, (met zich) voeren, gaan, zodat Gen 1:28g met zijn woordkeus zich

aansluit bij de gebruikelijke voor het leidende, weidende en beschermende gedrag van de

mens t.o.v. zijn dieren, om hun voeding en leefruimte te waarborgen. E. Zenger36 sluit zich

hierbij aan en benadrukt, dat zefs bij de aanname van ‘treden op’ wij niet onmiddellijk aan

onderwerping moeten denken, zoals blijkt uit een illustratie van de herdersgod Amurra die

zijn voet op een vredig liggend dier legt en in zijn hand een herdersstaf houdt; de scène drukt

sociale zorg en bescherming uit.

  Het is de vraag of bovengenoemde overwegingen met een beroep op de grondbetekenis van

radah steekhoudend zijn. Het werkwoord betekent naast dieren ‘leiden’ tevens - in mogelijke
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verwantschap met het Akkadische lexeem - dieren ‘drijven’. In het West-Semitisch kan de

betekenis ‘treden op’ als de belangrijkste connotatie gelden. De Hebreeuws lexicografie heeft

daarenboven nog niet duidelijk genoeg gemaakt, dat op de achtergrond van het Hebreeuwse

radah ook de Egyptische nominaalvorm rd, ‘voet’,.staat.37 Het model van herder is in zoverre

ontoereikend, dat het ongetemde dieren veronderstelt38. Men kan in de metafoor de

herderfunctie zien. Belangrijker is dat in zijn beeldduiding van het controlerend beheersen in

de eerste plaats de tot de mythe behorende gedachte van de overwinning over de

chaosmachten  prioriteit heeft (en niet de koninklijke herdersfunctie). De talrijke Egyptische

vis- en vogelscènes beogen niet de jachtliefhebberij te verheerlijken, maar het evenwicht in de

cosmos waar Maat voor zorgt, in verwarring te brengen en uit te dagen; de afgebeelde dieren

zijn het symbool van de chaos. Het ‘treden op’ doelt op de dienen.van de mens van de

goddelijke orde en om de gevaren voor het menselijk bestaan te weren. In Egypte behoort de

afwerende en bezwerende functie tot het religieuze herdersbeeld. Zo wordt bijvoorbeeld

Ramses IV de ‘beschermer van Egypte genoemd, die de negen-bogen-volken in toom houdt’.

  Het metaforisch ‘treden op’ duidt op de door de godheid respectievelijk door God ingestelde

ordening om de gevaren voor het menselijk  bestaan door menselijk ingrijpen te weren; die

functie krijgt, volgens M. Görg, de Geest Gods die boven de wateren zweeft, Gen 1:2c.39 De

priestercodex laat niet de koning, maar de mens als chaosverdrijver ‘optreden’.

(C. Westermann40 interpreteert ruah ’elohîm in Gen 1:2 als ‘machtige wind’; hij vat namelijk

’elohîm adjectivisch op en niet substantivisch zoals M. Görg doet; van de Geest als

chaosverdrijver zou in dat geval in dit vers geen sprake zijn.)  In het centrum van de

beeldspraak van Gen 1:28g staat niet het (te verzorgen) kleinvee, maar de volheid van de

dreigende dierenwereld, reeds vanaf het begin.41 De priestercodex geeft de mens de

bevoegdheid om te beschermen en om te slaan; de mens is de door God geautoriseerde

zaakwaarnemer van de kosmische orde. Deze orde houdt niet een aanvankelijke ‘diervrede’ in

noch  een oorspronkelijk uitsluitende zorgfunctie in; ook geen heersen over zijnsgelijke. De

priestercodex geeft strikt genomen een mensbeeld in progressie, in transformatie. De

koninklijke mens van het begin heeft zijn krediet verloren (Gen 3:16 e.v.), is zelf slachtoffer

geworden van ‘gewelddadigheid’, van chaotische benardheid. De priestercodex  reflecteert  de

verandering vanwege het falen van de mens en van het koningschap door de catastrofe van de

wegvoering  tot de terugkeer uit de ballingschap  èn vanwege de hoop op een priesterlijk

Israël. De priestercodex en de psalmist (psalm 8 is na-exilische) plaatsen de mens vanaf het

begin in een door machten en geweld bezeten wereld. De door M. Buber42 genoemde

‘verschrikkelijke wereld’ is ‘Gods wereld’ en onze wereld. ‘Zij eist ons op. Bewijs je als

Gods mens in haar!’.
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  In deze paragraaf ligt het accent op de betekenis van de uitdrukking ‘onder zijn voeten’ in

vers 7. Volledigheidshalve is op te merken, dat vers 7 begint met het werkwoord mašal. Op

de betekenis daarvan wordt ingegaan in paragraaf 5.1.5.2, bij de werkvertaling van Psalm 8:7.

Aan de bovengenoemde werkwoorden radah en kabaš zou men mašal kunnen toevoegen.

Ik vat als volgt concluderend samen:

  De bijbelse taal bewaart het levend karakter van de dialogische werkelijkheid (Buber).

In de vraag naar het bijbelse mensbeeld - en daarmee tevens naar de mens als beeld Gods -

kan in de taal een voorbegrip aanwezig zijn.

In dit kader is de beeldspraak, de metaforiek significant.

Zo kan men voor de betekenis van de metafoor ‘onder zijn voeten’ in psalm 8:7b te rade gaan

bij een Egyptische equivalente uitdrukking, namelijk de metafoor ‘onder zijn sandalen’.

Uit Egyptisch uitdrukking ‘onder zijn sandalen’ (de sandalen van de Egyptische koning) blijkt

de functie van de Egyptische koning. Hij moet als ‘beeld van de godheid’ de chaos verdrijven

en de wereldorde waarborgen.

Zo moet de mens in psalm 8 namens God de gehele geschapen aarde beheersen, alles ligt

onder zijn voeten.

Op deze wijze is hij het ‘beeld Gods’in Gen 1:26-28 en oefent hij de hem opgedragen functie

uit.

4.6. De dualiteit in God en in de mens

  In het Oude Oosten heerste de gedachte dat de goden op dezelfde wijze bestaan als de

mensen, spiritueel, fysiek en functioneel. De mens is duaal, tweegeslachtelijk, mannelijk en

vrouwelijk, geschapen; men dacht dat deze dualiteit ook in de goden aanwezig was.43

De God van Israël is wellicht als dominant mannelijk voorgesteld. Er was echter het

bewustzijn dat de kracht van de Almachtige niet kon worden beperkt tot het geslacht. Dit

verbaast niet, daar alle grote scheppergoden uit het Oude Nabije Oosten, zoals Amun-Re en

Enlil, worden beschreven beide als vader en als moeder.44 Blijkbaar was er de

gemeenschappelijke overtuiging, dat men de verschillen in geslacht niet kon toepassen op de

Ene die aan het begin van alles stond.

Niet alleen scheppergodheden waren tweeslachtig, androgyn, maar ook de grote godinnnen

zoals de Babylonische Ištar. Oud-Babylonische hymnen prijzen haar om haar manlijke

kloekheid. Bisexualiteit werd gezien als teken van kwaliteit gereserveerd voor de  hoogste

godheden die de beperking van de gescheiden  geslachten te boven gaan; het zijn duale

persoonlijkheden. In het hoogste goddelijk wezen dat alles schiep, daarin moet in beginsel
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van alles aanwezig zijn. En omgekeerd, moet elke lagere god of elk schepsel beschouwd

worden als een manifestatie van de almachtige schepper of schepster. In Ugarit werden beide

goden Ilu en Athiratu aangeduid als schepper/schepster van de goden. Zij waren beide

simultaan aan het werk in het scheppingsproces, hetgeen geïllustreerd wordt in de volgende

toverformule:

             Zie, in de ziel van Athiratu, de dame,

             in het hart van jouw pottenbakker kun jij zijn gevormd!45

  Dit roept het realistische beeld op van twee godheden die samenwerken in het

scheppingsproces, de procreatie. De formule heeft een hoog abstractieniveau. P heeft, om zijn

opvatting (Gen 1)  aan te passen aan de Jahwist (Gen 2) eveneens een tamelijk  abstracte kijk

op dualiteit. Hij kan dit van een oudere traditie geleend hebben. Dit hoeft niet in contradictie

met het godsbegrip te zijn. Toen de menselijke wezens, hij-zij, werden geschapen, waren zij

als God zelf, mannelijk en vrouwelijk (Gen 1:27).46

Omdat, naar Oudoosterse gedachte, de goden zich gedragen als mensen, kan men niet alleen

een besluit trekken over goden, maar geldt dat ook voor de mensenwereld.

Het bovenstaande samengevat:

Ten eerst: Of een mens mannelijk of vrouwelijk  is, is niet significant voor het

evenbeeldschap; beide zijn als Gods beeld geschapen.

Ten tweede: Man en vrouw tezamen zijn als beeld van God door de mogelijkheid van de

voortplanting, de ontwikkeling van het menselijk ras, zodat de mensheid als collectief wordt

gevormd om Gods zaakwaarnemer te zijn.

Ten dered: Deze beide gevolgtrekkingen hebben dezelfde strekking ten aanzien van het

mannelijk en vrouwelijk geschapen-zijn van de mens als Gen 1:26-28.

Twee zaken zijn nog vermeldenswaard:

-De eerste mens, een ’îš, verwelkomt zijn vrouw, zijn ’iššah, met een paar vreugdevolle

uitroepen, Gen 2:23. Het is het eerste bruidslied op aarde. Zie 7.2., voetnoot 12.

 -In het Dictionary of Dieties and Demons in the Bible47 wordt de godin Athiratu gelijkgesteld

met ’ašerah (Asjera). Eerstgenoemde is de Ugaritische term voor de godin, laatstgenoemde de

Hebreeuwse.
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5. De mens als beeld Gods volgens opvattingen binnen Israël

  Omdat Gen 1:26-28 als basistekst van de bijbelse uitspraken over de mens als beeld Gods te

beschouwen is, zal deze tekst het eerst behandeld worden. Aansluitend zal dan op de

parallelteksten uit het OT en uit het NT worden gewezen. Als leidraad dient het stappenplan

van de exegetische methode.1

5.1. Exegese

  De uitleg van een bijbeltekst gaat in een aantal stappen, zoals boven is vermeld. De eerste

stap is horen en lezen.

5.1.1. Lezen en Horen

Hebreeuwse en Oudoosterse teksten in het algemeen waren om voorgedragen en gehoord te

worden 2. Daarom is de eerste exegesestap het luid lezen en daarbij te luisteren naar de klank

van de tekst. De tweede exegesestap is de vertaling.

5.1.2. Vertaling Gen 1:26-28

26  God sprak:

      Laten wij de mens maken ‘in’ ons beeld als onze gelijkenis!

      Zij zullen heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het

      gedierte, over de gehele aarde, over al het kruipende dat op de aarde kruipt.

27  God schiep de mens ‘in’ zijn beeld,

      ‘in’ zijn beeld schiep hij hem,

      mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.

28  God zegende hen,

      God sprak tot hen:

      draagt vrucht en vermeerdert jullie en vult de aarde en overmeestert haar!

      beschikt naar believen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de hemel en over

      al het levende, dat op aarde krioelt.

Noot bij de vertaling.

‘aśah staat in de jussivus, de aanvoegende wijs, eerste persoon meervoud. Dit werkwoord is

met ‘Laten wij maken …’ vertaald. De zeggingskracht van deze mededeling zou groter zijn

indien men vertaalt ‘Maken wij …’, zoals Buber in zijn ‘Verdeutschung der Schrift’ vertaalt

‘Machen wir …’. In hoofdstuk 7 is verder ingegaan op de zeggingskracht van de taal.
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Het voorzetsel be in besalmenu betekende oorspronkelijk ‘aan’ en heeft in belangrijke mate de

betekenis van ‘in’ gekregen vermeldt het Bilingual Dictionary of the Hebrew and Arameic

Old Testament van Koehler & Baumgartner, herdruk 1998, 102-105. De eerstgenoemde

betekenis is de plaatsbepaling ‘in’, in het huis. De zevende is ‘in’ in de betekenis van

overeenkomstig, in overeenstemming met, (gemäss, according to), met als toepassings-

voorbeeld Gen 1:26 en 27. In de vertaling is be door ‘in’ weergegeven. Men zou ook kunnen

vertalen ‘naar ons beeld’, zoals sommige vertalingen doen, of ‘als ons beeld’ zoals Jenni3 in

Die hebräischen Präpositionen, Band 1 aanbeveelt. De letterlijke vertaling ‘in ons beeld’

heeft de voorkeur, omdat dat beter aansluit bij het Oosters beeldbegrip. ‘Naar’ en ‘als’ zouden

het accent kunnen leggen op waarin het beeldschap van de mens bestaat, terwijl Genesis de

nadruk ligt op het waartoe de mens geschapen is.

Het concreet gedachte beeldbegrip, de concretie, heeft betrekking op God en mens. ‘In zijn

beeld’ is een mysterieuze metafoor. Naar Oosters beeldbegrip woont de godheid werkelijk in

het beeld. Zoals een beeld de godheid vertegenwoordigt, zo is de mens de vertegenwoordiger,

de zaakwaarnemer, van God op aarde. ‘In’ is tussen aanhalingstekens, ‘…’, geplaatst omdat

het  in de Nederlandse taal niet gebruikelijk is dit voorzetsel met dit zelfstandig naamwoord te

verbinden. Wel gebruikelijk zijn bijvoorbeeld de uitdrukkingen: ‘in de kamer zijn’

(plaatsbepaling),  ‘zich in iets van iemand anders onderscheiden’, ‘in iemands geest handelen’

(figuurlijk). Zie deze en soortgeijke uitdrukkingen in van Dale, Groot woordenboek der

Nederlandse taal, twaalfde druk 1992, a-i, lemma ‘in’,1242. Tevens duidt de betekenis in van

be in de uitdrukking ‘de mens in het beeld Gods’ op een nauwe relatie tussen God en mens.

Kidmutenu is vertaald met ‘als zijn gelijkenis’. Ke is een partikel van vergelijking, ‘als’. ‘Als

zijn gelijkenis’ geeft een nauwere relatie aan van het beeld tot het afgebeelde. Indien de

representant, zetbaas (de mens), het bedrijf, de aarde, net zo goed bestuurt als de

gerepresenteerde, de baas (God), gedaan zou hebben, dan zou de mens in de betreffende

bestuurszaken als de gelijkenis van God zijn.

5.1.3. Tekst en tekstkritiek

  Het doel van de tekstkritiek is een reconstructie van de Hebreeuwse tekst te maken die de

oorspronkelijke tekst zo dicht mogelijk benadert. Hiertoe wordt uitgegaan van het kritisch

apparaat van de Biblia Hebraica Stuttgartensia 4, de BHS.

Vers 26 kritisch apparaat

Noot a: In de Samaritaanse pentateuch staat voor kidmutenu een w. Vergelijk de Septuaginta

en de Vulgaatvertaling. Ik heb deze kritische opmerking niet gehonoreerd, dus niet vertaald

‘en in zijn gelijkenis’, maar ‘in zijn gelijkenis’. In de BHS-tekst en in alle overige
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handschriften en vertalingen komt deze w niet voor. De syntaxis van vers 26 in asyndetisch,

het voegwoord w komt er niet in voor.

Noot b: aan het woord ha’ares moet volgens de Syrische vertaling van het OT hayyat

toegevoegd worden. Er zou dus moeten staan ‘over al het levende van de aarde’ of  ‘over alle

wilde dieren van de aarde’ in plaats van ‘over de gehele aarde’. Omdat deze toevoeging alleen

in de Syrische vertaling staat, is aan de BHS-tekst de voorkeur te geven. Wat de Syrische

vertaling wil toevoegen, wordt elders in het vers reeds genoemd.

Vers 27 kritisch apparaat.

Noot a:  Het woord besalmo, ‘in zijn beeld’, ontbreekt in de Septuaginta, misschien te

schrappen. Het is echter aan te bevelen ‘in zijn beeld’ te laten staan, omdat de BHS het heeft

en ook alle andere tekstgetuigen. De herhaling ‘beeld’ in dit vers benadrukt de aard van het

geschapen-zijn van de mens.

Vers 28 kritisch apparaat.

Noot a: De Septuaginta voegt toe kai pantòn tò ktenòn kai pasès tès gès ‘en van alle

vee(bezit) en van alle akkerland’; de Syrische vertaling voegt toe wbb ‘‘jr’, ins wbbhmh

vergelijk 26, ‘over het gedierte’. Deze beide toevoegingen worden niet door de overige

handschriften en vertalingen gesteund, en daarom is het niet tot de oorspronkelijke tekst te

rekenen en dus niet in de vertaling opgenomen.

Noot b: De Samaritaanse Pentateuch heeft hhyh, hetgeen wilde, ongetemde dieren betekent. In

de BHS-tekst staat een verdubbeling van de jod (een jod met een punt). De betekenis is dan

‘het levende’ of ‘hetgeen leeft’. Alle  teksten geven, behalve de Samaritaanse, de BHS

spelling; daarom is die lezing voor de meest oorspronkelijke te houden en wordt de vertaling

‘het levende’.

5.1.4. Concordantie-onderzoek

Concordantie-onderzoek kan meer inzicht verschaffen in de betekenis van een bepaald woord.

Andere teksten, met een concorderend of overeenstemmend woord, kunnen  over het gebruik

van zo’n woord meer helderheid verschaffen. In geval van een zelfstandig naamwoord is ook

te bekijken wat de eerste betekenis van het werkwoord is waarvan het is afgeleid. Woorden

die een belangrijke rol spelen in de tekst, zogenoemde kernwoorden, zijn selem, beeld en

demut, gelijkenis.

Selem  komt 17 keer in het OT voor waarvan 5 keer in Gen; 3 keer in Sam in Ez elk; 2 keer in

de psalmen; 1 keer in Num 33:52, 2 Kon11:18 = 2 Kron 23:17, Amos 2:26 elk. Voorts 17

bewijsplaatsen in het bijbels Aramees, in Daniël. De oudste vindplaatsen zijn 1 Sam 6:5 en

11, de overigen kunnen na-exilisch zijn.5
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In het Hebreeuws komt het werkwoord waarvan het zelfstandige naamwoord selem is afgeleid

in de ons overgeleverde teksten niet voor. De wortel waartoe selem is te herleiden komt in het

Arabisch als salama voor en betekent (af)houwen, snijden, houtsnijden 6. Van het akkadische

woord saelaem is de betekenis standbeeld, beeldzuil of stèle. Waarschijnlijk heeft het woord,

waarmee de cultusbeelden in de tempel te Jeruzalem in 2 Kon 11:18 worden aangeduid, de

bovengenoemde betekenis van beeldzuil, stèle. In Num 35:52 gaat het niet om een standbeeld,

maar om een gegoten beeld. In Amos 5:26 is de tekst onzeker en worden mogelijkerwijs de

Babylonische godheid Kewan bedoeld. Het valt op dat  de woord selem wel zo nu en dan voor

(cultus)goden gebruikt wordt, maar niet de eigenlijke aanduiding daarvan is. Vergelijk terafîm

Gen 31:34. In Ez 23:14 wordt van afbeeldingen der Chaldeeën, salmê  kasdîm, gesproken,

figuren aan een wand. De betekenis is dan verder van de aangenomen grondbetekenis

verwijderd.  De salmê zakar, ‘mansbeelden’ uit Ez 16:17, waarmee Israël gehoereerd heeft,

staan voor fallussymbolen volgens vele uitleggers (bijv. Fohrer, Handbuch zum Alten

Testament 13, 89). In 1 Sam 6:5,11 zijn de selamîm afbeeldingen van de builen en muizen die

het Filistijnenland verwoestten; zij zijn als toegift, als bijgave, in de ark des verbonds

meegegeven. De afbeeldingen zijn niet slechts afbeeldingen naar ons modern westers begrip,

maar daarin is het afgebeelde zelf aanwezig.7 Als men beschikt over de afbeelding, dan oefent

men macht uit over de afgebeelde 8. Met deze magische wereldbeschouwing moet men

rekening houden als van een beeld, een selem,  gesproken wordt. In psalm 39:7 en 73:20 dient

selem er toe de nietigheid van de mens te omschrijven. Deze betekenis staat op zich.

  Men kan, merkt H. Wildberger op in THAT Band II, 558, uit het bovenstaande opmaken dat

het woord dat woord selem ‘afbeelding’ betekent en dat het een lange betekenisontwikkeling

meegemaakt heeft en het blijkt dat dit beeldbegrip flexibel is.

Demut  komt 25 keer voor in het OT. Het werkwoord, het verbum, waarvan het is afgeleid is

damah, gelijken, aarden naar. Het substantief demut betekent  gelijkheid, identiteit, gelijkenis,

vorm. Volgens E. Jenni9 betreft het niet een graad van gelijkheid of partiële gelijkheid, maar

een gehele vergelijkbaarheid, zij het, dat de gelijkheid niet zonder meer vaststaat. Op

sommige plaatsen is demut  betrokken op een figuratieve voorstelling, bijvoorbeeld in 2  Kon

16:10 (model van een altaar), Ez 23:15 (wandschildering), 2 Kron 4:3 (runderfiguren) en

onderstreept de overeenkomst met een voorbeeld. Het vaakst komt demut echter in visioen-

voorstellingen voor in Ezechiël als nomen regens. En in Daniël 10:16 waar de indentiteit van

de in het visioen geschouwde met de goddelijke werkelijkheid slechts geduid wordt.

Volgens Jenni10 betekent demut op de imago-dei-plaatsen (Gen 1:26, 5:1 en 3) en in Jes 40:18

eveneens afbeelding of evenbeeld, zoals selem. M. Weippert11: De mens is als het ware een
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met God overeenkomend standbeeld, selem, die hem met zijn wezen op aarde representeert.

Demut is evenbeeld, dat in de eerste plaats op de uiterlijke gestalte betrekking heeft en hem als

het ware een copie, een replica, van God maakt. Th.C. Vriezen12 stelt, dat demut selem nader

bepaalt. G. von Rad13: Demut interpreteert selem en slaat op de waardigheid van de mens.  Het

onderzoek van Boyo Ockinga wijst in een andere richting, namelijk dat selem ‘evenbeeld’

betekent en demut ‘(wezens) gelijkenis’, respectievelijk gelijksoortigheid; selem duidt de

functie van een mens aan en demut de bekwaamheden om de functie te vervullen, zie

paragraaf 4.4 van deze scriptie.

Radah is een werkwoord met een overwegend menselijk subject; het drukt een menselijke

bezigheid uit. In het koninklijk spraakgebruik, waar radah overwegend het voorzetsel be bij

zich heeft, betekent het ‘overheersen’, bijvoorbeeld in 1 Kon 5:4 en onderwerpen/neerwerpen

van koningen. Radah met een accusatief,  in Jes 41:2. In Joël 4:13, dat oproept tot de oogst,

moeten de mannen de wijnpers treden.14 Radah be is vertaald met ‘heersen over’.

5.1.5. Parallelteksten, Gen 9:1-7 en Psalm 8:7

5.1.5.1. Ververtaling Gen. 9:6

Van de paralleltekst van Gen 9:1-7 is vers 6 vertaald, omdat daarin selem voorkomt.

       Wie bloed van de mens vergiet,

       door de mens zal vergoten worden zijn bloed,

       want ‘in’ het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

Uitleg

Gen 9:1 begint met ‘Toen zegende God Noach, waybareh ’elohîm ’et noah’. Een driedubbele

rede van God:

a) stelt Noach voor als een nieuwe Adam (9:1-7) en vernieuwt de zegen van Gen 1:28;

b) gewaagt van Gods nieuw verbond met Noach en met alle mensen en dieren en verzekert

dat er niet meer een vloed komen zal (9:8-11);

c) wijst een ‘teken’ aan van dit verbond, namelijk de regenboog (9:12-17).

Vers 1 herhaa1t woordelijk Gen 1:28, waybareh, en (God) zegende.

Vers 2: De dieren worden onder uw heerschappij, beyedhem (=onder uw hand) gegeven. Dit

komt overeen met kabaš en radah in Gen 1:28, zelfs in een sterkere mate, want vers 2 begint

met de vrees en de schrik, mora’ en hat, van de dieren voor de mens.15 De mens wordt

opnieuw als koning van de schepping door God gezegend.

Vers 3: wel is door de zonde de harmonie tussen mens en dier verloren gegaan. Het dier kan

namelijk nu tot voedsel van de mens dienen, en mag dus door de mens daartoe gedood
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worden (het levend bloed moet uit het vlees gelopen zijn voordat het geconsumeerd wordt). In

Gen 1:29 dienden alleen planten en boomvruchten de mens tot voedsel. Op het eind der tijden

zal de harmonie terugkeren, Jes 11:6.16

Vers 5 en 6: Het bloed, de zetel van het leven, behoort aan God (Lev1:5 en 7:27). Dit geldt

vooral voor het bloed van de mens die in het beeld Gods geschapen werd. Vers 5 benadrukt

dit door het drievoudige ’edroš, Ik (God) zal terugeisen. Dit is een tweede beperking van de

vrijgave van vers 3. Vers 6: Wie bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. De

uitoefening van deze bloedwraak heeft God aan de mensen toevertrouwd (Num 35:19). De

manslagpleger werd berecht. De motivatie van het vonnis: Gods beeld, dus God zelf, is

aangerand. De uitdrukking  beselem ’elohîm in vers 6 is gelijk aan die in Gen 1:26 en is

letterlijk vertaald in Gods beeld. Het beeld Gods is als beschermend om de mens

respectievelijk om het mensenleven. Het tekstgedeelte keert in vers 7 naar het begin, vers 1,

terug. De zakelijke reden is, dat de beperkingen in de verzen 4 en 5 geen clausule zijn, maar

gegeven zijn om de door de schepper aan de mens verleende zegen te behoeden.17

Samenvatting.

  Dat de mens als Gods beeld geschapen is, is de reden van vers 1-6, namelijk dat de mens

over de natuur moet heersen en zich van de natuur mag bedienen en dat zijn leven wordt

beschermd.

5.1.5.2. Psalm 8:7

  Psalm 8 is als paralleltekst van Gen 1:26-28 gekozen, omdat hij de plaats van de mens in de

schepping als ‘beeld Gods’ verduidelijkt.

  Vertaling van de paralleltekst psalm 8:7.

      U doet hem heersen over

      de werken van uw handen.

      Alles hebt U gelegd onder zijn voeten,

Noot bij de vertaling.

 Het werkwoord mašal, schrijft H. Gross18, komt 79 keer voor in het OT en met name op

 plaatsen die de grondslag leggen voor de orde van de geschapen wereld. Bijvoorbeeld in

psalm 8:7. Gecombineerd met het voorzetsel  be betekent en betekent in het algemeen ‘heersen

over’. In de meerderheid van de bewijsplaatsen specificeert het de betekenis van politieke en

staatkundige heerschappij en komt de betekenis dicht bij malak, ‘koning zijn, regeren’. De

betekenis kan negatief zijn, zoals in Jes 3:4, waar het tiranniseren aanduidt, maar ook positief,

Zach. 6:13, waar het op een nieuwe heerser betrekking heeft. In Dan 11:3-5 heeft het een
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apocalyptische duiding. Ook kan mašal voor zelfbeheersing gebruikt worden; JHWH roept

Kaïn op, in Gen 4:7, over zijn belager, de zonde, te heersen. Het volk Israël ziet JHWH als

koning, Richt 8:23. Eigenlijk is JHWH op grond van zijn scheppingsdaad universeel heerser,

over de volkeren en over het universum.19  Samen met mašal vindt de lofprijzing plaats,

psalm 22:29 en 103:19,20. De keuze voor het werkwoord mašal in plaats van malak in Micha

5:1 betekent dat het joodse koningschap niet wordt voortgezet, maar dat het een nieuw begin

aanduidt van Gods heerschappij. Voor de aardse heerser is bewust mašal het werkwoord, de

in de toekomstige verwachtte priesteractiviteit wordt niet met mašal aangeduidt vergelijk

Zach 6:13. Gods heerschappij duurt zonder einde voort van geslacht tot geslacht (psalm

145:13).  In psalm 8 is het heersen van de mens gebaseert op het dienen van de goddelijke

orde voor het hele universum.20 Vergelijk Gen 1:26 en 28, waar echter radah gebruikt wordt.

Mašal wordt toegepast in Gen 1:16-18 om de taak van de sterren aan te duiden. Psalm 136:8

en 9 grijpt hierop terug in de lofprijzing van God. Dit gebruik van mašal duidt op het aspect

van dienstbaar zijn. Zon maan en sterren zijn er ten dienste van de mens (groeikracht en licht

en tijdaanduiding). Zonder deze dienst, dit dienstaspect van mašal, zou geen leven op aarde

mogelijk zijn. Volgens Gen 3:16, Deut 15:6 en psalm 106:41 staat heersen in verband met

gericht en zonde en kan het tot straf voor de mens worden.21 Richt. 8:23, Job 25:6 en psalm

8:7 herleiden betekenisvarianten van mašal tenslotte  tot het absolute heersen van God. Dit is

het uitgangspunt en doel van elk heersen van de mensen in het universum.

Opmerking: Het werkwoord mašal kan ook ‘een spreuk zeggen’ of een ‘gelijkenis uitspreken’

betekenen. In deze betekenis heeft het als oervorm mtl, ‘gelijk zijn, een gelijkenis

voordragen’, terwijl het mašal dat ‘heersen’ betekent, mšl als oervorm heeft.

Uitleg, algemeen.

  Psalm 8 ziet de mens als vertegenwoordiger van God op aarde. Zoals een koning over zijn

volk en over vreemde overwonnen volkeren regeert en heerst, zo heerst de mens in opdracht

van God over de schepping. God, door de psalmist met JHWH aangesproken, heeft alles aan

de voeten van de mens gelegd, ook de krachten die de orde in de schepping dreigen te

verstoren, de chaosmachten. De Nederlandse benaming ‘psalm’ is afgeleid van het Griekse

psalmos, dat lofzang betekent. Men kan deze psalm het lied van een enkeling noemen, dat

ingekaderd is in twee koorverzen (vs 2a en 10), zodat een cultische wisselzang aan deze

psalm ten grondslag gelegen kan hebben.22 De psalmdichter staart bewonderend naar de

sterrenhemel en vergelijkt bij die grootheid de nietigheid van de mens, maar zingt, dat

evenwel aan die mens heerlijkheid en macht verleend is.
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De psalm is primair op Gen 1:26-30 betrokken. De mens staat direct onder de hemelse wezens

die JHWH’s koninklijke troonzetel omgeven, vers 6.23 Dat is zijn plaats. Hij is ook

‘elohimsoortig’, want hij is als God met majesteit kabod en luister hadar gekroond. Deze

kwalificaties zijn ook op de koning van toepassing (psalm 21:6). De heersersmacht over de

schepping is aan de mens gegeven, vers 7a, en ‘alles is onder zijn voeten gelegd’, 7b. Op dit

laatste tekstgedeelte is onder punt 4.5, ‘Alles hebt U onder zijn voeten gelegd’, verder

ingegaan en is de betekenis daarvan verduidelijkt door een soortgelijke uitdrukking in

Egyptische teksten.Vers 10 is een verkorte herhaling van vers 2 en omspant de gedachtegang

van de psalmist in 3-9, die in wezen alleen op de aarde betrekking heeft.

Samenvatting.

  Psalm 8 ziet de mens als Gods vertegenwoordiger op aarde, ziet hem als ‘beeld Gods’.

Vers 7 gaat over de kern daarvan, namelijk het ‘heersen over’ en over het feit dat de

schepping ondergeschikt is aan de mens.

5.1.6. De godsdienst van Israël

  De opvatting die men heeft van de godsdienst van het oude Israël is van invloed op de

exegese. Dit geldt ook ten aanzien van exegese van de schepping van de mens in het beeld

Gods in Gen 1:26-28.

5.1.6.1. De godsdienst van Israël

  Vele teksten in het OT spreken over de godsdienst van de oude Israëlieten. Wat moet men

zich voorstellen als profeten uithalen tegen de cultus op de hoogten? Veel geleerden menen

dat er een verschil is tussen de werkelijkheid voor de ballingschap en het beeld dat het OT

geeft. De profeten zouden een monotheïstische verering van JHWH voorgestaan hebben, maar

de meerderheid van het volk zou polytheïstisch zijn geweest. Anderen menen dat de

concentratie op JHWH veel vroeger begonnen is. Deze keuze is van invloed op de exegese. In

het eerste geval zal men vooral de tendentieuze aard van OT-teksten positief waarderen, bij

het tweede standpunt biedt de OT-tekst aanknopingspunten voor reconstructie van de

godsdienstgeschiedenis van Israël.

In dit onderzoek is de exegesestap ‘Realia’ niet apart besproken. Een selem en bijvoorbeeld

een massekah behoren tot de realia met een sterk godsdienstige impact. Het is daarom onder

de exegesestap ‘Godsdienst van Israël’ behandeld.
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  Omdat de mens als Gods beeld geschapen is, is het van belang te weten of zij van de

betekenis van een beeld op de hoogte waren en de uitdrukking ‘beeld Gods’ begrepen. Waren

zij bekend met de beeldencultus van de omringende volken en/of namen zij actief aan zo’n

cultus deel?

  In de tweede tempel, na de ballingschap, te Jeruzalem, stond geen beeld van JHWH. Het was

de Israëlieten verboden een beeld van JHWH te maken; ook mochten zij niet een beeld

vereren en aanbidden. In Ex. 20:3-5 wordt dat gemeld en ook de profeten wijzen daar

verscheidene malen op. Voor de ballingschap hadden de Israëlieten zich niet aan dit verbod

gehouden; daarom waren zij als straf  daarvoor in ballingschap gevoerd. Na de ballingschap

hadden zij deze les geleerd en namen niet meer deel aan een cultus waarin beelden

functioneren. Vóór de ballingschap was er wel van beeldenverering sprake in het noordelijke

Israël en in zuidelijk Juda. Bethel en Dan waren religieuze centra en ook Samaria, de

hoofdstad, in het Noorden. Uit een opmerking in het Sargon II Nimrud Prisma IV:32  is op te

maken dat in Noord-Israël iconastieke polytheïsme een kenmerk was van de staatsreligie.24

Voor de duidelijkheid: Een iconastieke religie is een religie waarin beelden een rol spelen. In

2 Kon 21:7 staat dat koning Manasse een beeld van Ašerah in het huis des Heren plaatste.25

Vergelijk 2 Kron  15:16 en Richteren 3:7. Ook Berseba was een religieus centrum. Het is niet

gemakkelijk een bewijs te vinden voor de beeldencultus buiten het getuigenis van het OT. Er

zijn geen overblijfselen of afbeeldingen van. Het getuigenis van het OT wordt, volgens H.

Niehr26, beschouwd als een secundaire bron omtrent de voor-exilische periode en als een

primaire voor de na-exilische. Ook dient men er rekening mee te houden, dat het OT een sterk

ideologisch karakter heeft en zijn definitieve vorm na de ballingschap heeft gekregen.

  Zoals in het bovenstaand reeds genoemd, vereerden de Israëlieten naast hun God JWHW

ook andere goden. Bij die verering speelden beelden en cultuszuilen, stèles, een rol, zoals

blijkt uit het getuigenis van de profeten, bijvoorbeeld in Jes 10:9-11, 1 Kon 16:33 en 2 Kon

11:18 tot 12:3 en 13:6 en 2 Kron 23:17 en Ez 7:20 en 16:17. De Judeërs waren op de hoogte

van de beeldencultus, schrijft A. Livingstone.27 De uitdrukking dat de mens geschapen is ‘in

het beeld Gods’, was dus geen vreemde uitdrukking voor hen.

- Tell Kuntillet Ajrud – JHWH en (zijn?) ’ašerah

  In het OT komt veertig keer de term ’ašerah voor. Er kan een cultisch voorwerp mee bedoeld

zijn, of de naam van een godin28. Er is ook buitenbijbels materiaal dat naar JHWH en naar

deze godin verwijst. Op de tell Kuntillet Arjud29, in het zuidelijk deel van het huidige Israël,

is bijvoorbeeld een inscriptie gevonden waarin de uitdrukking  ‘JHWH … en zijn ’ašerah’

voorkomt. De inscriptie bestaat uit tekst en figuren, op de muren van de vindplaats en op twee
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kruiken. De tekst is een oproep voor zegen en bescherming. De OT-theoloog B. Megalit legt

de betreffende uitdrukking uit als JHWH (de God van Israël) en zijn gemalin, aldus O. Keel30.

Andere theologen zien daartoe geen bewijs. De godin kan een aan JHWH toegevoegde

werkingsgrootheid zijn, een functie van JHWH. De vindplaats bevatte het restant van een

karavanserai uit de eerste helft van de achtste eeuw voor Chr. Een dergelijke vondst is gedaan

op Khirbeth el Qom.

Opmerking: Voor de spelling van de namen is het Dictionary of Deities and Demons (DDD)

aangehouden.

JHWH als zonnegod op een muntstuk

  Een muntstuk, code BMC Palestine XIX 29, in de British Museum Collection vraagt onze

aandacht31. Het gevonden exemplaar van deze munt dateert uit de vierde eeuw v. Chr.  Juda

was in die tijd een Persische provincie. Op de ene zijde van de munt is een mannenhoofd

afgebeeld dat gedeeltelijk met een helm is bedekt. Op de keerzijde van de munt is een

gevleugeld rad met een menselijke figuur afgebeeld, zie bijlage 2. Vanwege het gevleugelde

rad kan de menselijke figuur het meest waarschijnlijk als zonnegod geïdentificeerd worden.

Het opschrift op de munt in Aramees schrift is YHD of  YHW. (YHD duidt de Persische

provincie Juda aan.)  Beide mogelijkheden onderstrepen een associatie met JHWH, stelt I.J.

de Hulster32. Hij besluit hieruit dat het waarschijnlijk is, dat de op de keerzijde van het

muntstuk afgebeelde mensenfiguur JHWH als zonnegod voorstelt.

Het is mogelijk te achten, dat de vreemde overheerser de munt heeft vervaardigd. De

religieuze autoriteiten in Juda handhaafden het beeldverbod, de (Persische) monetaire

autoriteiten maakten blijkbaar een andere keuze en beeldden JHWH af op een munt.

Opmerking: het was in het Oude Oosten niet ongebruikelijk heersers en/of locale goden op

het locaal in omloop zijnde geld af te beelden.

  Er zijn drie manieren waarop beelden godheden visueel kunnen representeren: antropomorf,

theriomorf en als combinatie van beide.33 De Egyptische god Ptah werd bijvoorbeeld alleen

mensvormig afgebeeld. De beschermster van vrouwen en kinderen, Taweret, alleen

diervormig. Maar het meest algemeen was een mengvorm, een menselijk lichaam met een

dierenkop. Sekhmet in de tempel te Karnak is getoond als vrouw met een leeuwinnekop.

De uitdrukking ‘het aangezicht van JHWH zien’ kan er op wijzen dat er een beeld van JHWH

in de tempel te Jeruzalem stond. In Ps 17:15 komt deze uitdrukking voor: ‘Maar ik zal in

gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw

beeld’. F. Nötscher34 stelt: JHWH ziet men daar - in het heiligdom - in de betekenis van de
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Babyloniërs niet, zijn tegenwoordigheid is slechts een onzichtbare; zijn beeld is aldaar niet

voorhanden. In het OT hebben wij bijgevolg dezelfde taaluitdrukking als in de Babylonische

religie, maar niet de zaak daarvoor. Het aniconisch karakter van de dienst van JWHW volgt

uit het tweede gebod. Niemand kan het aangezicht van God zien en leven, Richt 13:22 en Jes

6:5. Zie ook paragraaf 6.4. over Jes 40:18 en 19

5.1.6.2. Het boek als icoon.

  In het boek Deuteronomium is er een directe relatie tussen het beeldverbod en de promotie

en verspreiding van de geschreven wet. Het beeldverbod komt voor in bijv 5:7-9 en 7:4 en de

bevordering van de thora in 11:18-21. Het lijkt wel of het volk Israël met de  thora net zo

omgaat zoals de omringende volkeren met een godenbeeld. Deze uitspraken vragen enige

toelichting.

  Er wordt wel onderscheiden tussen rituele religie die bijvoorbeeld op de ogen is gericht om

te zien, en de boekreligie die gericht was op de hardop lezen voor de oren om te horen.

Rituele religies bieden hun gelovigen beelden voor contemplatie en boekreligies bieden

woorden die voertuigen van begrippen zijn. Beelden dragen ook informatie over en zijn dus

niet alleen om naar te kijken. Boeken kunnen ook als beeld of icoon behandeld worden: de

canon is een icoon.35. Ook wekken woorden beelden respectievelijk voorstellingen op bij de

hoorder!

  Er is een functionele analogie36  tussen Babylonische cultus van goddelijke standbeelden

enerzijds en de verering van de thora anderzijds. Voorbeelden daarvan zijn:

1. De thorarol mocht niet met de hand aangeraakt worden, omdat er geen aanraking respec-

tievelijk gelijkstelling van het heilige, het goddelijke boek en het profane, de mens, mag zijn.

Ook de heiligheid van het goddelijk beeld stelde ieder die het aanraakte aan gevaar bloot.

2. De ark met daarin de geschreven wet was voor de Israëlieten wat de beelden waren voor de

volkeren. De volkeren voerden hun goden mee in de strijd, Israël nam de ark mee (bijv. 2 Sam

11:11). De wet had de plaats ingenomen van het beeld.

3. Bij de beeldreligies, zoals de Babylonische, geschiedde de  eedaflegging door aanraking

van het beeld als symbool van hun god. In de boekreligie, zoals het jodendom, legde men hun

eed af op het heilige boek: door het lichamelijke contact met het heilige object stelde de

gezworene zich bloot aan goddelijke straf als hij  niet de waarheid sprak.

4. Een nieuwe boekrol werd in processie van de werkplaats naar haar permanente

verblijfplaats getransporteerd. Zo’n manifestatie heeft nauwe analogie met de prosessie van

een godenstandbeeld van en naar de tempel.37
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  Het heilige boek, de thora, werd beschouwd als een manifestatie, een verschijning van God,

waarbij aan het boek een goddelijke natuur werd toegeschreven. Dat lijkt op de

Mesopotamische mythologie van de beeldencultus.

Het bovenstaande samengevat: er is in het boek Deuteronomium een directe relaties tussen

het beeldverbod en promotie en verspreiding van de geschreven wet. Wat voor de volkeren

het beeld is, is voor Israël de thora. In de woorden van K.van der Toorn: de thora is te

beschouwen als de icoon van Israël.

  In bovengenoemd betoog valt de nadruk op het materiële van de thora, dus op de boekrol als

voorwerp. Ik stel voor om de thora-inhoud te beklemtonen. In Deut 11: 18-20 staat namelijk

de reden waarom de uiterlijke tekenen op lichaam en huis aangebracht moesten worden,

namelijk om de thora-inhoud, Gods woorden, in eigen hart en ziel te leggen en de kinderen te

leren. Naar Oosterse opvatting zou, metaforisch gesproken, God door zijn Geest in deze icoon

wonen. De thora-inhoud, het woord van JHWH, is dan de tegenwoordigstelling van Gods

Geest, de heilige Geest. (Dit lijkt een parallel met 2 Petr. 1:21 en Ef 6:17.) Fundamenteel is,

dat de Geest niet samenvalt met het Woord, zoals een godheid niet samenvalt met zijn beeld,

maar de Geest werkt wel door het Woord38, zoals een godheid werkt door het beeld. Waar

Gods woorden gelezen of gehoord worden, daar werkt de heilige Geest. (‘Het Woord heeft

geen zelfstandige taak, het is het orgaan van de heilige Geest om door het geloof deel te

krijgen aan Christus’, J.G. Woelderink.39) Ter aanvulling hetgeen G. von Rad40 schrijft over

‘woord en beeld(verbod)’: In de plaats waar in de heidense religie een cultusbeeld stond, was

in Israël JHWH’s woord en naam. Het tweede gebod was dus naar de directe woordbetekenis

tot de plaats van de cultus beperkt. Wat betreft de actuele uitleg – wat was Israël eigenlijk

verboden? – liggen de zaken zoals bij het eerste gebod: er was geen algemeen geldige

authentieke uitleg, veelmeer moest Israël zich steeds opnieuw over de reikwijdte van JHWH’s

wil vergewissen: de massevah, de ’ašerah  en de ‘metalen slang’ werden door het beeldverbod

getroffen, de ark niet. Koning Hizkia liet hen vernietigen, 2 Kon 18:4.

Ik vat als volgt beknopt concluderend samen:

  In Israël ligt het accent op de woordreligie, communiceert God met de mens primair door het

woord, dit in tegenstelling tot de beeldreligie in de Umwelt, waar de goden met de mensen

primair communiceren door het beeld,. Zoals een godheid door een beeld werkt, zo werkt (de

Geest van) JHWH door het woord. Waar men het woord hoort, daar werkt de Geest.

  In de praktijk namen de Israëlieten ook deel aan een cultus waarin beelden een rol spelen en

stond hun religie in het teken van de eikoon.
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5.1.7. De tekst  en de tekststructuur.

5.1.7.1. Tekst en tekststructuur.

  Gen 1:26-28 was eens een zelfstandige vertelling en is een laat stadium aan de vertelling van

de wereldschepping verbonden.41 Het bericht in woorden laat zich niet van het bericht in

daden scheiden. Bij de scheppen van de vogels en de vissen bijvoorbeeld, staat in vers 20 het

spreken van God, het  Wortbericht, en in vers 21 de scheppingdaad, het Tatbericht. In de

verzen 26 en 27 zijn woordtekst en de daadtekst niet zonder meer te scheiden; de

oorspronkelijke zelfstandigheid van dit tekstgedeelte klinkt hier nog door. Ook valt op dat het

scheppen van de mens niet door het woord geschiedt, maar het resultaat is van het besluit van

zelfoverleg van God en uitgevoerd wordt door het vormen van de mens uit leem. Een verdere

afwijking is, dat de beoordeling in vers 31 niet slechts de schepping van de

mens betreft, maar alle scheppingswerken geldt. Het kader van het laatste scheppingswerk

van P omvat daarmee de kaders van alle voorgaande scheppingwerken en plaatst deze meer

naar de achtergrond.

De opbouw van vers 26 e.v. is belangrijk. De verzen 29 en 30 voegen bij de schepping de

verzorging van de mens toe, waarbij tegelijk de verzorging van de landdieren in vers 30

gevoegd wordt. De indeling van de verzen 26-29 is als volgt:

      Vers 26 aa   Inleiding, zoals bij de voorafgaande scheppingswerken

              26 abb Besluit tot schepping van de mens, tezamen met hun bestemming

27 Schepping van de mens met twee nadere bepalingen

28 Zegening van de mensen en opdracht (28b komt overeen met 26b)

29 Verzorging van de mens

De nadruk is van de schepping van de mens als zodanig verplaatst naar het hoe en waartoe

God de mens schiep. De herhaling ‘in zijn beeld’ benadrukt dat, en ook de nadere bepaling

van ‘beeld’ door ‘gelijkenis’. P geeft met de herhalingen in de tekst blijk van de theologische

relevantie van de schepping van de mens. De schepping van de mens is gegrond in een

besluit; P kon daarom het schema: God sprak: ‘er zij …!’ niet toepassen.

  De pluralis ‘laat ons mensen maken’ werd door de oude kerk verklaard als uitdrukking van

de drievuldigheid. Een andere opvatting is, dat het meervoud op een voorstelling van een

hemelse hofhouding stoelt. P kan dit echter niet zo opgevat hebben, omdat hij de enigheid, de

uniekheid, van JHWH benadrukt, naast wie er niet welk hemels wezen dan ook bestaat. De

grammaticale verklaring ziet hier een pluralis deliberationis, een stijlvorm van zelfoverleg.42

De vroegere uitleg van een pluralis majestatis is heden  algemeen verlaten, omdat die bij het

werkwoord in het Hebreeuws niet voorkomt, behalve in Ezra 4:18. Voor een pluralis



57

delibirationes pleit vooral Jes 6:8 en eveneens 2 Sam 24:14, waar het om een eenduidig

besluit gaat: ‘…laat ons toch  in de hand van JHWH vallen; …maar laat mij niet in de hand

der mensen vallen’. De uitleg van C. Brockelmann43 wijst ook in die richting, die de

cohortatief  in de eerste plaats als een in de alleenspraak voorkomende spreekwijze aanduidt.

Een duidelijk voorbeeld daarvoor is Gen.11:7: ‘welaan, laat ons afdalen…’ . De pluralis

deliberationis is in de cohortatief  gestaafd en is voor de uitleg toereikend.

5.1.7.2. De preposities in besalmenu en kidmutenu.

  In het verleden poogde men onderscheid te maken tussen de proposities be voor selem en ke

voor demut. Die pogingen heeft men nu opgegeven. Be betekent ‘in, op, met, door, op grond

van, overeenkomstig’. Het neemt vaak in het latere taalgebruik de plaats van ke in volgens C.

Westermann.44 Dat  beantwoordt aan de weergave in de Septuaginta en de Vulgaat, die slechts

één prepositie gebruiken, katá respectievelijk ad. Daaraan beantwoordt ook de willekeurige

verwisseling van de proposities op andere plaatsen, Gen 1:26 en 27 en 5:1, waar be aan demut

is voorgevoegd en in 9:6 waar be aan selem is voorgevoegd. H. Wildberger45 gaat iets minder

ver en stelt dat be en ke dezelfde betekenis kúnnen hebben. Zie voor de betekenis van be ook

5.1.2. Aansluitend op de preposities is het zinnig het gebruik van beide nomina  toe te lichten.

Sommige zaken zijn reeds genoemd onder 4.4. In de werkvertaling is de Hebreeuwse tekst

letterlijk gevolgd en is deze met ‘’in’ Gods beeld’ en ‘als onze gelijkenis’ weergegeven.

  ‘In ons beeld’ sluit aan op de concrete beeldopvatting van de oude oosterling, dat de godheid

in het beeld woonde en zich door het beeld tegenwoordig stelde. Ook biedt het exegetisch

mogelijkheden om verband te leggen tussen het Gods evenbeeld-zijn van de mens en teksten

over de inwoning van de heilige Geest in de mens (Jes 11:2 en  2 Tim 1:14). Zie verder in

hoofdstuk 5.2 ‘Evenbeeld Gods en de Heilige Geest’ en in hoofdstuk 7 ’Het gesproken

woord’. De vertaling van de propositie be door ‘naar’ of ‘als’ kan de nadruk leggen op het

waarin het beeld Gods bestaat, terwijl de bijbel de nadruk legt op het waartoe.

  Het nomen selem betekent in de meeste gevallen sculptuur, plastisch beeld,  standbeeld. Het

schijnt er in de teksten - zij zijn in het concordantie-onderzoek genoemd - niet om te gaan of

iets lichamelijks of iets geestelijks afgebeeld wordt, maar veeleer dat er iets afgebeeld wordt.

Het volstaat  niet om selem met ‘uiterlijke afbeelding’  weer te geven, het is veeleer een

werkelijk beeld 46, geen abstractie, maar de werkelijke tegenwoordigstelling van de

afgebeelde. Het is afgeleid van een niet in het Hebreeuws voorkomend werkwoord dat

(af)snijden betekent. De Septuaginta vertaalt selem in de regel met eikoon, ‘beeld’. Twee maal

heeft zij eidolon, ‘afgodsbeeld’, in Num 33:52 en 2 Kron 23:17, aan de parallelplaats 2 Kon

11:18 daarentegen eikoon. In 1 Sam 6:5 heeft zij met homoiooma ‘beeld, gestalte’ vertaald, en
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in Amos 5:26 geeft zij typos, ‘vorm, afbeelding’. In het NT komt dubbelheid voor: enerzijds

Christus als eikoon tou theou, anderzijds kan ook de mens ‘Gods afbeelding’ genoemd

worden47.

  Van demut is de afleiding duidelijk: het is een abstract substantief van het werkwoord

damah, gelijken, lijken op. Het eigenlijke gebruik in het Hebreeuws is daar waar iets

werkelijk met iets anders vergeleken wordt. Het kan een gelijke betekenis hebben als selem,

zoals blijkt in 2 Kron 4:3, waar de afbeeldingen van runderen met demut aangeduid zijn en in1

Sam 6:5 en 11, waar de afbeeldingen van builen en muizen met salmê aangeduid zijn. De

afbeelding van Babyloniërs wordt in Ezechiël 23:14 selem genoemd en in vers 15 demut.

Demut komt 12 keer in Ezechiël voor, en 7 keer daarbuiten. Het gebruik bij Ezechiël heeft

vele schakeringen, van ‘afbeelding’ tot ‘iets dat lijkt op’48.

In Gen 1:26 staan selem en demut in een parallellistische zinsstructuur. De demut-stychos

stipuleert  de selem-stychos. De gedachtevoortschrijding van dit parallisme zou men zich zo

voor kunnen stellen: zoals een beeld de godheid vertegenwoordigt, zo moet de mens God op

aarde vertegenwoordigen. Indien hij dat correct doet, dan blijkt hij een ware beeldrager van

God te zijn, voldoet hij aan de roeping ambassadeur van God te zijn49.  In de Jahwistische

vertelstructuur  worden de implicaties van Gen 1:26-28 in de daarop volgende teksten

aanschouwelijk gemaakt50. Het gaat om de betekenis van de mens ‘als Gods beeld’. In de

moderne antropologie is deze vraag een belangrijk thema. Daarom wordt daarop onderstaand

verder ingegaan. Eerst behoeft echter de beeldspraak, de metaforiek, van het spreken van een

mens als beeld Gods nadere toelichting.

5.1.7.3. Metaforiek.

  Dat de mens het ‘beeld van God’ is, is een metaforische wijze van spreken. In het

traditionele spraakgebruik verstaat men onder een metafoor een woord in overdrachtelijke

betekenis, d.w.z. oneigenlijk gebruikt, dat door zijn aanschouwelijkheid moet overtuigen. De

uitspraak ‘Achilles is een leeuw’ toont zijn moed. Het woord leeuw komt uit een ander

domein dan moed, het is gesubstitueerd.51 De tegenstrijdigheid – Achilles is namelijk geen

leeuw - leidt tot semantische innovatie en werkt prikkelend, trekt de aandacht. De mens is

geen beeld in materiële, feitelijke zin, maar wel in overdrachtelijke, functionele zin. De

functie is vergelijkbaar, vertoont gelijkenis. Zoals een beeld in het Oude Oosten het

afgebeelde, bijvoorbeeld een bepaalde godheid, tegenwoordig stelt, de godheid daarin woont

en functioneert, zo is de mens in overdrachtelijk zin de zaakwaarnemer, de representant van

God voor de dieren en de overige schepping. De oude Hebreeërs hadden bij beeld geen

abstracte voorstelling, nergens verdampt het begrip beeld tot een abstracte metafysische
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verwijzing. Het beeld is een antropomorfe representatie van de godheid.52 Het kan nooit

zonder de concreetheid van het afgebeelde; het  is de concretisering van de tegenwoordigheid

van de godheid. De Israëlieten waren op de hoogte van het gebruik van beelden in de

godsdienst, ook al was dat hen verboden. Zij begrepen dus deze metafoor!

  Een soortgelijke beeldspraak komt voor in psalm 8:7, ‘onder zijn voeten’. Zie paragraaf 4.5.

Deze beeldspraak heeft betrekking op de functie van de mens, op het waartoe hij geschapen

is. G. von Rad53: het gaat niet om de directe uitleg van waarin het beeld Gods bestaat, maar

het bijzondere gaat veel meer om het waartoe, om de bestemming.

  W. Brueggeman54 verduidelijkt het getuigenis van metaforen, ‘the testimony of metaphors’.

Hij gaat daarbij uit van het zelfstandig naamwoord of substantief. Zelfstandige naanwoorden

komen voort uit bijvoeglijke  naamwoorden of adjectiva, die op hun beurt voortkomen uit

werkwoorden of verba. Hij zegt: De karakteriseringen JHWH is niet zo stevig en vast als zij

op het eerste gezicht zijn en zoals zij zijn vaak door de klassieke theologische tradities - die

handelden in ‘substanties’- zijn opgevat. Werkwoorden, respectievelijk werkwoordelijke

zinnen, duiden een handeling van God aan – concreet – en niet zijn karakter of een

eigenschap, behalve als deze daarvan getuigen in de concrete handeling.55 Bijvoorbeeld bara’

(God schiep de mens), Gen 1:26. Bijvoeglijke naamwoorden zijn de termen die het volk Israël

specifiek gebruikt om over JHWH’s karakter te spreken, zoals Israël ervoer en wat blijkt uit

een verscheidenheid aan concrete werkwoordelijke zinnen.56 Bijvoorbeeld rahum wehannun

(een God ‘barmhartig’ en ‘genadig’), Ex 34:6.

Er is sprake van een retorische transformatie omtrent JHWH. In het getuigenis van Israël over

JHWH staan zelfstandige naamwoorden in relatie tot bijvoeglijke naamwoorden, zoals

bijvoeglijke naamwoorden staan in relatie tot werkwoorden, zodat zelfstandige naamwoorden,

substantiva, een forser, veelomvattender en generaliserender getuigenis zijn ten aanzien.van

JHWH. Om de algemene claim van de zelfstandige naamwoorden te handhaven, verwijst

Israël naar de speciale bijvoeglijke claim, met daarachter de meest speciale werkwoordelijke

getuigeniszinnen.

  Zelfstandige naamwoorden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord voor JHWH zijn minder

stevig en substantief dan ons westers gebruik van zelfstandige naamwoorden suggereert. Het

zelfstandig naamwoord als metafoor staat altijd in een vage relatie tot het Ene waarvan het

getuigt. De volgende punten hebben betrekking op  Isaëls theologisch getuigenis:57

1. Metaforen functioneren om toegang te verlenen tot het Subject van het werkwoord, dat

eindeloos ontwijkend is. Bijvoorbeeld: JHWH is vader.

2.   Metaforen worden gebruikt om het Subject God te kenschetsen, maar evenaart het

ontwijkende subject niet. Bijvoorbeeld ‘JHWH is mijn herder’, Psalm 23:1. En  Jes 40:11 ‘Hij
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zal zijn kudde weiden als een herder’, ro‘eh en ‘eder. JHWH is geen schaapherder. Het

zelfstandig naamwoord kan niet dichter bij het Subject komen dan door  toepassing van een

metafoor.

3.   Metaforen zijn een wacht tegen afgoderij die neigt naar ‘monotheïsme’, aldus W.

Brueggemann58  Hij verwijst voor deze uitspraak naar S. McFague.

Het subject wordt namelijk niet opgesloten in de metafoor, maar ontwijkt. In geval van

monotheïsme zou de kennis van het subject volledig en uitputtend zijn. De metafoor sluit

verstoffelijking, ‘reïficatie’, van het substantiewaarmerk voor JHWH uit. Het waarmerk, de

karakterisering, is niet het ding zelf!

Opmerking: In de punten 2 en 3 verwijst W. Brueggeman naar S. McFague, Metaphorical

Theology: Models of God in Religious Languge (Philadelphia: Fortress Press, 1983)

Monotheïsme is geloof aan en de verering van één God. McFague gebruikt het begrip

‘monotheïsme’ in een afgeleide betekenis, namelijk dat die ene God door de mensen geheel,

uitputtend gekend kan worden, dus geen meerduidige betekenis heeft. Hij (McFague) acht

deze opvatting afgoderij, aldus W. Brueggemann..

4. De theologische opsluiting kan ook tot reductionisme leiden. Men kan trachten de

metafoor voor JHWH tot enkele of een te reduceren, hoewel er een hele reeks substantieven

voor JHWH is. In deze reeks kan een spanning of zelfs tegenstrijdigheid tussen de ene en de

andere metafoor zijn, zodat de ene de andere het karakter van absoluutheid ontneemt.

Samenvatting.

  Het meervoud in de uitspraak van God in Gen 1:26, ‘Laat ons mensen maken’, verwijst niet

naar Gods drievuldigheid, maar is een pluralis deliberationes, het is een aansporing.

  Een metafoor is een overdrachtelijke spreekwijze, waarin een functie in een voor de hoorder

bekend domein door de spreker wordt overgedragen in een voor hoorder onbekend domein.

Zoals een beeld een vertegenwoordigende functie op aarde heeft van de godheid, zo is de

functie van de mens God te vertegenwoordigen op aarde. Hij is het ‘beeld Gods’.

  Wat Israël claimt door de gebruik van een zelfstandig naamwoord (in een metafoor) is niet

hetzelfde als de functie die door het zelfstandig naanwoord in normaal westers spraakgebruik

wordt uitgeoefend. Men moet steeds bedenken, dat de claim van het zelfstandig naamwoord

vaag is in het licht van het metaforisch karakter van het zelfstandig naamwoord en van de

elusieve, ontwijkende kwaliteit van het Subject.

  Het metaforisch spraakgebruik bepaalt dus mede de mogelijkheden en beperkingen van het

spreken en het kennen van de metafoor die het voorwerp van onderzoek is: ‘De mens in het

beeld Gods’.
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5.1.8. Antropologie in het OT      

5.1.8.1. Inleiding

  De antropologie houdt zich bezig met vragen naar het wezen, naar de bestemming en naar de

leefwereld van de mens. Zij zoekt, stelt A. Houtepen59,  naar het specifiek menselijke, naar de

menselijke cultuuurwereld, naar waarin de mens het meest zichzelf is en waarin hij verschilt

van de rest van de levende natuur. Dit leidt tot een bepaald mensbeeld. Men kan

onderscheiden onder andere naar culturele, filosofische en theologische antropologie. De

laatstgenoemde is de leer van de mens als religieus wezen; deze legt het accent op de

verhouding van de mens tot God (bijvoorbeeld: de mens is het beeld Gods). Een methodische

vraag in de theologische antropologie is, of men het uigangspunt neemt in  vooruitgegeven

theologische interpretaties van de OT-wetten van het jodendom, of van het christendom. Of

moeten we bij de concrete mens en zijn leefwereld beginnen? Methodisch60 is belangrijk dat

hermeneutische grondregels de lezing van de oude geschriften, van de teksten van het OT en

NT, in het licht van de actualiteit moeten bepalen. Niet alleen de actualiteit heeft gezag, maar

ook de oude geschriften omdat deze op bepaalde antropologische grondwaarden  gebaseerd

waren, die ontleend waren aan de toenmalige context. Exegese speelt in dit proces een

centrale rol!

  De uitspraak in Gen 1:26, dat God de mens als zijn beeld geschapen heeft, staat sinds de

aanraking met de Griekse en met het moderne mensbegrip in een aanhoudende belangstelling.

In de theologie interesseert zich voor de vraag ‘wat is de mens?’ In het OT, stelt C.

Westermann61, heeft deze uitspraak zo’n belang niet gehad. De vraag komt enkele malen in

het OT voor, namelijk in psalm 8:5, in Job 7:17 en in psalm 144:3 en doelt op Gods aandacht

voor de mens. Een ander feit is, dat deze theologsche belangstelling invloed had in de

kerkelijke leer, zoals onder ‘Historische interpretaties’, in paragraaf 3.2 genoemd. Eerst aan

het eind van de 19de eeuw kwam er een vakdiscussie op gang; er blijkt echter geen invloed op

de theologie in haar totaliteit.  Dit valt te meer op omdat het NT-onderzoek zich de laatste

decennia concentreert op antropologische vragen.62

  In dit werkstuk ligt het accent op de antropologie van het OT.  K. Barth, H.W. Wolff en

anderen onderzochten de karakteristieke beginselen van het OT en vroegen aan de hand van

de antropologische basisbegrippen naar de natuur van de mens (H.W. Wolff63). Zij

behandelen begrippen als ziel, geest, vlees en thema’s als dood, eenzaamheid of de positie van

man en vrouw. Vanuit antropologisch perspectief zal ik nu uit Gen 1:26-28 ‘opbouwen’ wat

de mens ‘als beeld Gods’ is. Voor de mens als horend wezen verwijs ik naar 7.1.
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5.1.8.2. De mens als zaakwaarnemer van God op aarde

  De priestercodex brengt de bijzondere positie van de mens in de wereld terug tot de

beknopte uitspraak, dat hij als ‘beeld Gods’, selem ’elohîm, geschapen is. Wat betekent deze

uitdrukking? Volgens H.W. Wolff64 verwijst deze zinswending allereerst op de overeenkomst

tussen God en mens, op zijn aard in zijn verhouding tot God. Het zou nog beter zijn te

spreken van Gods verhouding tot de mensen, want het zelfbegrip van de mensen blijkt het

eerst in het woord van zelfoverleg en zelfbesluit van God in Gen 1:26:

          Wij zullen mensen maken als ons beeld, zoals wij!

Hoe is de overeenkomstverhouding tussen God en mens nader op te vatten?

Ten eerste. De mens komt op het toneel door het spreken van God. De aanspreking in de

vorm van een zegen in vers 28 is niet formeel, maar er vindt met de zegen een functie-

overdracht plaats. Psalm 8:6 vat dit op als hoogheid en verhevenheid. Ook de Jahwist draagt

op de mens verantwoordelijke taken over, Gen 2:15, om over het geschapene te beschikken en

daarvoor verantwoordelijk te zijn. De eerste discussie onder de schepselen vindt plaats in Gen

3:1 e.v. en leidde ook tot de eerste dialoog tussen God en mens. De overeenkomstverhouding

van de zinswending ‘beeld Gods’ bestaat allereerst daarin, dat de mens, in horen en

gehoorzamen en in het antwoorden, beantwoordt aan het woord van Gods aanspreking.65

Ten tweede. Het doel van het goddelijk zelfbesluit tot de scheppen van een ‘beeld Gods’

wordt in vers 26b meteen zo omschreven, dat de mens in een bijzondere verhouding tot de

eerder geschapen levende wezens aangesteld wordt:

‘Opdat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee,

over alle landdieren en over alle kruipdieren die op de aarde kruipen.’ Ook volgens psalm 8:7

worden de mensen de werken van Gods handen in bezit gegeven. Bij de Jahwisten worden zij

hem als voeding of als hulp toegewezen, Gen 2:15, 16, 19. De mens komt steeds weer in

aanraking met het geschapene van God; met de dingen van de wereld, in zijn werk en bij zijn

maaltijd. De overeenkomstverhouding waarheen het beeld Gods verwijst is ook daarin te zien,

dat de mens in de wereld met dezelfde zaken te maken heeft die God geschapen heeft.66

Volgens C. Westermann67 zijn in 26b alleen dieren genoemd als beheersobject van de mens,

omdat in het beheersen van de dieren het persoonlijk aspect het sterkst meespreekt. Het

heersen over de dieren was geen vrij beschikkingsrecht; het betekent in het OT niet dat een

mens een dier zondermeer mocht doden.68

Ten derde. De overeenkomstverhouding wordt met ‘beeld Gods’ aangeduid in de

priestercodex om de verhouding tot de andere schepselen aan te duiden. Het is een

machtsverhouding, in Gen 1:26 weyirddu.  In het woord van zegen in 1:28 wordt de mens nog
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voor de beheersing van de dieren generaal de onderwerping van de aarde bevolen.

Overeenkomstig wordt de betekenis van de kroning van de mens in psalm 8:6 e.v. daarin

gezien, dat hij ‘heerst’, mašal, over de werken van  goddelijke scheppingmacht en hem ‘alles

onder zijn voeten’ gelegd wordt. Juist als heerser is hij het beeld Gods. In het Oude Oosten

was de oprichting van een standbeeld van de koning het teken van zijn heerschappij in dat

gebied, vergelijk Dan 3: 1 en 5 e.v. Zo wordt de mens als beeld van God in de schepping

aangesteld, hij praktiseert Gods heerschappij als  zaakwaarnemer. Zijn recht en plicht van

heerschappij zijn niet autonoom, maar evenbeeldig, als een weerspiegeling.69

  Naast het spreken van het ‘beeld Gods’ spreekt Gen 1:26  van ‘gelijkenis’, kidmutenu ;

vergelijk 5:1. Dit duidt op nabijheid en verwantschap, zoals ook de dubbele uitdrukking in

Gen 5:5. Men mag de nabijheid van God tot de mensen niet vergeten. Deze nabijheid heeft

haar specifieke betekenis in het beheersen van de overige schepselen70.  J.G. Woelderink71

schrijft, dat men de Hebreeuwse tekst ook zou kunnen lezen, dat de mens is geschapen tot

gerechtigheid en heiligheid; de mens moest dus betonen gehoorzaam te zijn en de zaken van

zijn opdrachtgever zo uit te voeren, dat de kwalificaties van Efese 4:24 en Col 3:10 op hem

van toepassing zouden blijken. Daar faalde de mens echter in. Zie verder 5.1.8.5.

A. Houtepen kwalificeert de uitspraak ‘de mens als beeld van God’ als een groeiproces.72

5.1.8.3. In welke zin is de mens Gods zaakwaarnemer van de wereld?

Gen 1 is er duidelijk over in welke zin de mens Gods zaakwaarnemer is; niet een eminent

mens zoals de koning van Egypte. Van koning Rahotep73, van de 17de dynastie (zie, ter

informatie over deze koning, bijlage 3), kan bijvoorbeeld gezegd worden:

                               ‘Hij heeft ‘jou’ als zijn beeld geïnstalleerd’.

In Gen 1:26a staat echter:

                               ‘wij zullen ’adam maken naar ons beeld’.

Ui t de tekst in Genesis kan men volgende opmaken:

Ten eerste. Uit het verband blijkt, dat niet een enkel mens bedoeld is, want het vervolg in 26b

is, ‘opdat zij heersen’ (pluralis!). God wil een collectief, een mensheid scheppen. De tekst

gaat over alle mensen.74 Niet de grote enkelingen, maar de kleine mens is boven alle

schepselen gekroond, zoals in psalm 8:

‘Wat is de mens, dat gij aan hem denkt en het  mensenkind, dat gij naar hem omziet!’

Juist de kleine mens heeft God met zorg omgeven en tot gevolmachtigde aangesteld.

Ten tweede. Gen 1:27 antwoord nog nauwkeuriger op de vraag in welke zin de mensheid

zaakwaarnemer in Gods opdracht zijn zal:



64

‘En God schiep de mens als zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, manlijk en vrouwelijk

schiep hij hen.’

  Aan de dubbele mededeling wordt, als uitleg van hoe de ‘als het beeld Gods’ geschapen

mens vorm krijgt, de tweeslachtigheid toegevoegd. K. Barth75 wijst erop dat de mensen zich

liefderijk kunnen aanvullen. Dat zij in liefde leven, niet in strijd, is een voorwaarde voor het

slagen van het hun toevertrouwde zaakwaarnemerschap; samen, elkaar aanvullend als man en

vrouw, zijn zij Gods beeld. Er is geen eenstemmigheid onder theologen over deze uitleg.

Een exegeet zegt: een afzonderlijk mens is een half mens. Dat is te sterk gezegd. Een enkeling

is ook een volledig mens. Wel is het zo, dat de in tweeheid geschapen mens, zowel in het

verstaan van de menselijke existentie alsook in de ordening en in de instituties van het

menselijk bestaan, als tot de gemeenschap bestemd te beschouwen is.76 Zie voor de dualiteit

van God/godheid en mens ook 4.6.

Onbetwistbaar is echter die uitleg, die aansluit bij de opdracht tot vermeerdering in 1:28.

         En god zegende hen en God zeide tot hen:

         Weest vruchtbaar en vermeerdert jullie.

         Vul de aarde en beheers haar!

Hier wordt duidelijk, waarom de mens als beeld Gods mannelijk en vrouwelijk, duaal,

geschapen werd: om kinderen te verwekken en de mensheid te vergroten. De mensheid blijft

in stand en vermeerdert door de rij der geslachten77; de zegen is de vruchbaarheid, de

levenskracht tot instandhouding van de soort. In vers 22 betreft de zegen eveneens de

vruchtbaarheid. De betekenis van de derde zegen, in Gen 2:3 is wezenlijk niet anders, zij het

dat deze sterk geabstraheerd is.78 De wasdom van de mensheid en de beheersing van dieren en

aarde zijn direct met elkaar verbonden.79

5.1.8.4. Hoe oefent de mensheid als beeld Gods deze heerschappij uit?

De volgende zaken vragen nu onze aandacht: Hoe is de mens ‘beeld Gods’, hoe ziet zijn

leefwereld er uit en wat is de aard van zijn heerschappij? Puntsgewijs ga ik op deze vragen in.

1. Verondersteld wordt een ontmythologiseerde wereld tegenover de mythen van de Umwelt.

Er zijn geen goddelijke dieren en sterren; alles is voor de mens toegankelijk en als leefruimte

beschikbaar en vormbaar. Voor de antieken en voor de moderne mens schijnt de

ontmythologiseerde wereld een paradox: hoe consequenter de wereld als schepping wordt

gezien, des te consequenter kan men zeggen dat zij ‘wereldachtig’ is.80

2. De aard van het zaakwaarnemerschap is superioriteit  De schijnwerper valt hierop in Gen

1:28. Kabaš, onderwerpen, maakt de weg vrij voor volledige onderwerping van de aarde;

onderwerping van een land door oorlog (Nu 32:22, 29), onderdrukking van volkeren (2 Sam
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8:1), vernedering van slaven (Neh 5:5). De mens maakt door zijn kracht iets dienstbaar. Een

ander imperatief is redu, treden (van wijnpers), heersen, pakt het trefwoord uit begin Gen

1:26b weer op.  Radah wordt gezegd in psalm 72:8, 110:2, Jes 14:6, Ez 34:4 van het heersen

van een koning. In Gen 2:26 wordt deze koninklijke waardigheid aan alle mensen

toevertrouwd, wordt zij gedemocratiseerd. Mogelijkerwijs heeft radah de betekenis in zich

van omvormen, zoals in Joël 4:13, waar de wijnpers wordt getreden en de druiven worden

ongevormd tot most.81 Zo is de mens gemachtigd tot nuttige veranderingen. Op een

werkwoord met een verwante betekenis mašal, uit psalm 8:7, is ingegaan in paragraaf 5.1.5.2.

3. Als object van de heerschappij wordt allereerst de aarde als geheel  genoemd en in het

bijzonder de dieren. Zij worden eruit gelicht omdat alleen zij als rivalen van de mens in

aanmerking komen. Planten ter voeding waren veel gemakkelijker beheersbaar voor de mens

dan de dieren die gefokt en getemd moesten worden. Aan doden van dieren voor consumptie

is in Gen 1 niet gedacht, in Gen 9: 1 e.v. is dat anders. Ook psalm 8 betrekt de jacht er bij. De

volgorde waarin de dieren worden opgesomd is ten opzichte van Gen 1  anders. Allereerst

noemt de dichter tamme dieren, dan omvangrijker de velddieren. Dan volgen de vogels en de

vissen. In vers 9b volgt een beschrijving van hetgeen de geheimzinnige de paden de der zee

doorkruist. Het is wel bijna goddelijk dat de mens dat beheerst. Zo is de mens ‘alles onder de

voeten gelegd’, psalm 8:6b. Er is aan dit ‘alles’ de beperking dat niet de ene mens over de

andere mag heersen merkt H.W. Wolff82 op onder verwijzing naar Gen 9:6.

Nog voor de opdracht aan de mens zijn doel bereikte, werd de opdracht door de mens miskent

en het beeld Gods in gevaar gebracht en dreigde opdracht te ontsporen.83 Reeds de motivering

van het verbod om mensenbloed te vergieten, met verwijzing naar de mens als beeld van God,

wees fundamenteel naar zulke grenzen. Ook is in deze context aan de zondvloed te denken.

Voor de volgende concrete en actuele antropologische zaken vraagt M. Weippert84 onze

aandacht.

1. De onderwerping van de wereld mag niet de mens in gevaar brengen, zoals bijvoorbeeld de

milieuvervuiling een dreigende omvang aanneemt. Door overheersing van de mens over

mensen vervalst het evenbeeld van God.

2. De onderwerping van de wereld mag niet tot  het beheerst worden van de mens door de

mythe van de techniek leiden, die het maakbare om zijn maakbaarheid wil produceren en

daarmee de mens aan technisch-economische dwang onderwerpt.

  Er is sprake van een ontwikkeling in de opvatting betreffende het heersen van de mens over

de aarde, het dominium terrae-begrip. Hij merkt op dat we ons moeten realiseren dat in de

OT-tijd, en feitelijk tot in de middeleeuwen, de leefruimte van de mens, de geordende

cultuurwereld, niet ver van zijn  huis ophield; daarbuiten was de wildernis met het gevaar van
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de wilde dieren. De mens moest orde brengen in de chaos en de wereld beheersen en

bewoonbaar maken, onderwerpen en het gevaar van de wilde dieren afweren. Gen 1:26 duidt

dit aan met het werkwoord radah. In de moderne tijd, in de 20ste en 21ste eeuw, is de wereld

overvol, de dieren hebben geen leefruimte meer en kunnen niet op eigen kracht overleven. Er

heerst hongersnood, er is overbevolking, gebrek aan water en het milieu vervuilt. De mens

moet niet meer optreden tegen de wereld, de organische en anorganische wereld, maar moet

haar bewaren en beschermen. De mens moet over de aarde heersen als Gods representant en

als zodanig het dominium terrae uitoefenen. Het in Gen 1:26 gebruikte werkwoord radah uit

de OT-tijd blijft in de ontwikkelingen van het ‘heersen over de aarde’ in de moderne tijd

actueel. Het dominium terrae wordt niet meer tegen  aarde, maar met en voor de aarde

uitgeoefend.85

H.W. Wolff86 wijst er op, zoals bovenstaand reeds gezegd, dat de mens de opdracht heeft

miskend en het beeld Gods in gevaar is gebracht. Men heeft te bedenken, zegt H.W. Wolff87,

hoe in de wijze van heerschappij-uitoefening van de gekruisigde het

wereldzaakwaarnemerschap van de mensheid van haar zelfvernietiging hersteld wordt en het

beeld Gods zich weer in vrijheid   manifesteert. We zijn nu toegekomen aan, en in feite reeds

vooruitgelopen op, de volgende subparagraaf ‘het beeld Gods na de zondeval’.

5.1.8.5.  Het ‘beeld Gods na de zondeval

  In de inleiding is de vraag gesteld of de mens na de zonde in de hof nog het beeld Gods

heeft, of het verloren heeft. Juister uitgedrukt of hij voor de zondeval het beeld Gods is, en na

de zonde dat niet meer is. Laatstgenoemde interpretatie, die van ‘verloren’, is in de klassieke

theologie sterk vertegenwoordigd.88

  De breuk van de oorspronkelijk harmonische verhouding van God en de mens is veroorzaakt

door het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, welke het hogere

goddelijke kennen symboliseert. De zonde is de wil tot eigenmachtigheid, hybris.89 Het

wezenlijke van de roeping tot het kindschap Gods, respectievelijk het beeld Gods, is, dat het

niet verloren gaat, ook niet door de zonde, omdat zij in Gods wil en daarom in de schepping

gegrond is, stelt Th.C. Vriezen90; het OT weet er niet van dat het beeld Gods in de mens

verloren is gegaan (Gen 9:6), noch verminkt is. Het beeld Gods bestaat niet in zijn rechtheid,

maar in de bijzondere relatie waarin God de mens met Zichzelf heeft gesteld.

  G. von Rad91 stelt, dat men niet kan zeggen, dat de mens door de zondeval het beeld Gods

verloren heeft, des te minder omdat in Gen 9:6b daarvan uitgaat. De gebeurtenis van de

zondeval verhaalt gewis van zware stoornis in het creatuurlijk wezen van de mens, maar hoe

dat zich verhoudt tot het beeld Gods waarin de mens geschapen is, daarover laat zich het OT
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niet uit. Adam heeft Seth in zijn gelijkheid en als zijn beeld verwekt. Zo machtigt God de

mens om de gave van zijn hoogste waardigheid in de weg van de voortplanting van de

geslachten door te geven.

De mens blijft dus het beeld Gods, behoudt de functie van het zaakwaarnemerschap, Gods

heerschappij op aarde af  te dwingen.

  Men kan wel stellen, dat de uitoefening van deze functie is aangetast. De mens blijft

zaakwaarnemer, maar functioneert niet meer naar behoren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de

volgende schriftplaatsen. Gen 3:5: ten dage dat gij daarvan eet zult gij als God zijn, kennende

goed en kwaad. Gen 3:22: God zeide de mens is geworden als Onzer een door de kennis van

goed en kwaad …  Gen 6:5: Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op

aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,

… Gen 8:21, omdat het voortbrengsel van de mens boos is van zijn jeugd aan, …Psalm 51:13:

David bidt God, na een ernstig vergrijp: verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw

heilige Geest niet van mij. Psalm 119:11: Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet tegen U

zondige.

  In het NT staat niet expliciet dat de mens het beeld Gods verloren heeft; wel staat er,

bijvoorbeeld in Col 3:10. ‘en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis

naar het evenbeeld desgenen, die hem geschapen heeft’, en dat de mens eschatologisch92 zal

worden vernieuwd in Christus (zie 5.4). Hoe de dogmatiek dit heeft geïnterpreteerd, daarvan

geeft paragraaf 3.2 een beknopt overzicht; zie vooral 3.2.1. Mogelijkerwijs is men in de

dogmatiek, respectievelijk de theologie, tot deze interpretatie gekomen omdat zij meer in

eigenschappen denkt, waarin het beeld Gods bestaat, dan functioneel, het waartoe van de

mens, de opdracht, waar de bijbeltekst de nadruk op legt. Het denken in eigenschappen wijst

op invloed van de Griekse filosofie.

5.1.8.6. De aard van de (beeld)representatie en de menselijke roeping

  De aard van de representatie is de belichaming, de concrete tegenwoordigheid van de

godheid. De aard van deze representatie is religieus, omdat het beeld in het Oude Oosten en

ook in de Schrift bij uitstek een godsdienstige betekenis heeft. De mens is zo geroepen JHWH

te vertegenwoordigen, zijn zichtbaar lichaam op aarde zijn. De mens heeft dus een goddelijk

roeping en ieder mens een goddelijk beroep.

5.1.8.7.  Schiep God een man of de mensen?

  We keren even terug naar het begin van Genesis voor een actuele vraag die J. Barr93 stelt in

het kader van de antropologie van Gen 1.



68

  Men denkt, stelt hij, dat het boek Genesis over de oorsprong van de wereld twee verschillene

vertellingen bevat. Gen 1 heeft als kader een week waarin elke dag iets geschapen wordt, en

in vers 26 wordt de mens als een collectief geschapen. De vertelling van Gen 2 is meer

aanschouwelijk en persoonlijk en de theologie speelt een belangrijke rol. Men vindt de

vertelling enigszins mythologisch en gelooft niet dat de menheid van één echtpaar afstamt.

Naar aanleiding van deze zaak vraagt J. Barr zich af of God, in Gen 1, ‘een man’ of ‘de

mensen’ geschapen heeft. Er staat in vers 26 dat God ’adam schiep. In Gen 1 (P-bron) worden

de mensen, man en vrouw, op de zesde dag geschapen, na de dieren. In Gen 2 (J-bron) eerst

de man, na hem de dieren, en dan de vrouw. Men kan deze verschillen accepteren, maar ook

proberen beide vertellingen met elkaar te laten harmoniëren. Paulus94 kiest in 1 Cor 11:7 de

laatst genoemde mogelijkheid en noemt de man het beeld en de heerlijkheid Gods en de

vrouw de heerlijkheid, de weerspiegeling, van de man. De zinsnede ‘mannelijk en vrouwelijk

schiep hij hen’ is proleptisch. Deze zin schildert reeds wat eerst later gebeuren zal. De eerste

schepping van het beeld Gods was de man alleen. Als God het meervoud toepast als hij zegt

‘vermeerdert jullie’, dan is de vrouw bij de man inbegrepen of God spreekt de komende

generaties toe. Zo zal Paulus de tekst feitelijk opgevat hebben.

  De gedachte is volgens J. Barr95 wijd verbreid, dat in Gen 1 van de universele schepping van

de mens sprake is. Uit het begin van Gen 5 blijkt, dat we met Adam en zijn vrouw te maken

hebben, die aan het begin van een stamboom staan. Het gaat in Gen 5 niet om een geschapen

collectief maar om één man, Adam. Het is mogelijk te achten, dat de P-auteur niet alleen de

Adam-Eva-vertelling van Gen 2 kende, maar ook de daaraan voorafgaande en daarvan

gebruik gemaakt heeft en daaraan de P-vertelling van Gen 1 gedeeltelijk aangepast heeft door

toevoeging van ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ in vers 27. De dieren worden in klassen, in

soorten geschapen; ten aanzien van de mens beklemtonen de Hebreeërs persoonlijke interesse,

tezamen met de genealogie.96

  Het feit dat een vrouw een menselijk wezen is, betekent niet dat zij een ’adam is. Men kan in

het bijbelse Hebreeuws wil benê ’adam heten, maar niet bat ’adam. Waar het OT van een

vrouw spreekt gebruikt het steeds ’iššah. De semantische structuur97 van ’adam schijnt in

principe een manlijk begrip te zijn, dat ook vrouwen kan insluiten. Het Hebreeuws kent geen

algemeen woord voor ‘menselijk wezen’.

  Voorts valt uit semantisch oogpunt op, dat bij menig lezer de betekenis van het woord de

gedachte van een collectieve schepping schijnt op te  roepen. Men moet dan echter de

gevallen waarin ’adam ‘man’ betekent als uitzondering beschouwen. Dat komt bijvoorbeeld

een aantal keren in Gen 2f voor 98. Taalkundig valt het op dat ’adam geen meervoud kent en

geen status constructus, de verbinding met een pronomen suffixum komt niet voor. De
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verbinding met een bijvoeglijk naamwoord of een attribuut komt zelden voor. Een woord dat

wel deze kenmerken heeft is ’îš, bijvoorbeeld ’îš damîm, ‘man des bloeds’99

  Uit de P-vertelling (Gen 1:1 tot Gen 2:4) blijkt niet duidelijk in welke relatie de vrouw tot

het beeld Gods en tot het heersen over de aarde staat. Het werkwoord radah ‘heersen over’,

staat in het meervoud. Maar wanneer het geen betrekking heeft op een veelheid van mensen,

maar op het eerste mensenpaar, dan heeft het meervoud waarschijnlijk toekomstige mensen

op het oog. Ook de toekomstige mannen?. Hier is Jesaja 3:12 relevant: ‘De tyrannen van mijn

volk zijn kinderen en vrouwen overheersen het’. De heerschappij over het volk door vrouwen

gold in die tijd als een anomalie.100

  Hoewel het woordenboek ’adam als een collectivum aanmerkt, moeten we er rekening mee

houden dat ’adam een individuele, enkelvoudige, betekenis kan hebben. Waarschijnlijk is dat

in de bijbelse tijd reeds zo opgevat. De schrijver van Gen 1 zal wat betreft de schepping van

de mens oude bronnen die hij gebruikte met het oog op Gen 2 opgevat hebben en Gen 1

geschreven hebben. J. Barr stelt101: ‘Theologisch is van belang dat de vertelling van Gen 1

een meer  mythologisch karakter heeft dan Gen 2; voor het begrijpen daarvan in de moderne

wereld is een soort ontmythologisering nodig’.

  Wat dwingt ons tot de veronderstelling dat Gen 1:26 de juiste opvatting van gelijkheid van

man en vrouw uitspreekt? In het licht van het bovenstaand is de verwijzing naar Gen 1

moeilijker voor de relatie van de vrouw tot de (god)evenbeeldigheid respectievelijk het

dominium terrae om moderne sociale vragen op te lossen. Het vertrouwen van de

feministische uitleg van Gen 1 blijkt problematisch. Het feminisme moet niet

fundamentalistisch teksten citeren maar moet zijn hermeneutiek op een fundamenteler vlak

ontwikkelen, aldus J. Barr.102 En dit geldt niet alleen voor Gen 1:26!

Samenvatting van 5.1.8.

De mens als evenbeeld  van God is zijn zaakwaarnemer op aarde.

De mens in Gen 1 is geen eminente enkeling zoals bijvoorbeeld de koning van Egypte die

voor zijn volk de representant van de godheid is. De mensheid als collectief heeft in Gen 1 de

opdracht te heersen over de schepping, in het bijzonder over de dieren.

Het heersen over de aarde, het dominium terae, moet niet meer zoals in het verleden tegen de

aarde uitgeoefend worden, maar voor de aarde.(M. Weippert)

De onderwerping van de schepping mag de mens niet in gevaar brengen, bijvoorbeeld door

milieuvervuiling en technische en economische dwang.

In Gen 1:26 staat dat God de ha’adam (de mens) schiep. Dit kan als enkelvoud of als

meervoud opgevat worden. Het is niet duidelijk of de vrouw daarbij is inbegrepen. Tevens,
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stelt J. Barr, heeft Gen 1 een mythologisch karakter. Deze tekst leidt daardoor niet

noodzakelijkerwijs tot de conclusie van een egalitaire verhouding tussen mannen en vrouwen

ten aanzien van heersen over de aarde, het dominium terrae, waar het tweede gedeelte van het

vers betrekking op heeft (J. Barr).

De aard van de beeldrepresentatie is religieus, omdat het beeld bij uitstuk een religieuze

betekenis heeft. De mens als representant van God heeft dus een goddelijke roeping

respectievelijk een goddelijk beroep.

Het OT spreekt er niet van dat de mens na de eerste zonde in de Hof het beeld Gods verloren

heeft. Wel is zijn functioneren als representant van God aangetast.

In het NT staat niet expliciet dat de mens het beeld Gods verloren heeft, wel dat hij in

Christus, die het beeld Gods is, eschatologisch vernieuwd zal worden. Waarin Adam door

ongehoorzaamheid faalde, dat heeft Christus is gehoorzaamheid volbracht.

5.2. Het evenbeeld Gods en de heilige Geest.

  Dat de mens het beeld Gods is, hangt mede samen met de bezieling van de mens door de

heilige Geest. Deze zaak staat centraal in onderstaand betoog..

  In zijn ‘Anthropologie des Alten testaments’ bespreekt H.W. Wolff103 de betekenissen die

ruah op verschillende plaatsen in het OT hebben kan. In paragraaf 4, ‘De gevolmachtigde

mens’, noemt  hij, met tekstvoorbeelden: wind, adem, levenskracht, geest, gemoed en

wilskracht. Slechts zelden, schrijft hij, beantwoordt de betekenis aan hetgeen wij ‘geest’

noemen. In Jesaja 29:24 kan de context in die richting wijzen:

        Ook de dwalenden van geest zullen inzicht hebben

        en de morrenden zullen lering aannnemen.

En Jes 19:4:

        en Egypte zal zijn bezinning (geest) verliezen

        En Ik (JHWH) zal zijn voornemen (plannen) verijdelen.

  Beide teksten tonen hoezeer de mens als geest, ruah, slechts vanuit de communicatie met

God juist begrepen kan worden.104 Het blijft een feit, dat ruah twee maal zo vaak voor wind

en voor de levenskracht van God staat dan voor de menselijke adem, het gemoed en de wil.

De meeste teksten, die gaan over de geest van God of van de mens, tonen God en mens in een

dynamische relatie. Dat een mens als geest, ruah levend is, het goede wil en met volmacht

werkzaam is (hij is Gods representant), dat komt niet uit hemzelf!

Ik zal nu het betoog toespitsen op de inwoning van de Geest van God, van de heilige Geest, in

de mens.
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  H.W. Wolff spreekt van de zelfvernietiging van de mensheid in 5.1.8.4., maar geeft niet aan

waardoor deze is  teweeggebracht. Onder paragraaf 5.1.8.5. is op het ‘beeld Gods’ na de

zondeval ingegaan, mede aan de hand van interpretaties OT-theologen. Nu zullen we de

aandacht richten op de gedachtegang van J.G. Woelderink in deze zaak. Mogelijk kan dit

verhelderend zijn. Hij schrijft in het hoofdstuk ‘De schepping van den mens naar het beeld

Gods’ in ‘Van den Heiligen Geest en van zijn werk’, pagina  17: ‘Want is Hij (Christus) niet

gekomen om te volbrengen wat de eerste Adam heeft nagelaten?’ De mens Adam heeft

gefaald in de zaakwaarneming door de zonde, door ongehoorzaamheid. Het is een bijbels

gegeven dat in geval van zonde de heilige Geest van de mens wijkt.

1. Als bijvoorbeeld David gezondigd heeft, zoals blijkt in psalm 51, smeekt hij om genade,

vers 3, en vraagt hij God ‘neem uw heilige Geest, ruah qodska,  niet van mij, vers 13.

2. In Jesaja staat dat de Messias met de heilige Geest, ruah ’adonay yhwh, gezalfd is om de

zachtmoedigen zijn blijde boodschap te brengen105, Jes 61:1. Jezus erkent ten opzichte van

deze woorden: ‘Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld’, Luc 4:18-21.

3. In Col 1:15 wordt Christus het beeld van de onzichtbare God genoemd. Christus wordt in

het NT de laatste of tweede Adam genoemd in onderscheid van de eerste mens Adam,  Rom

5:14, 15 en 1 Cor 15:45 en 47. Zou niet hetgeen kenmerkend wordt genoemd van de tweede

Adam  ontbroken hebben (juister gezegd: zijn gaan ontbreken) aan de eerste Adam?

Deze gedachtegang, om verband te leggen tussen de heilige Geest en het ‘in Gods beeld’  zijn

van de mens, is ontleend aan J.G. Woelderink.106 Hij zag samenhang tussen bovengenoemde

schriftplaatsen en kwam zo tot deze bevinding. Voor goed begrip: De inwoning van de heilige

Geest in de mens is niet zodanig, dat de mens de Geest bezit en daarover beschikt, maar de

mens is afhankelijk van Hem.107

  Uit bovenstaande (1, 2 en 3) kan men besluiten, dat de bezieling met de heilige Geest een

integrerend bestanddeel is van het evenbeeldschap Gods. De heilige Geest heeft Adam, Gods

beeld, ter zijde gestaan en begeleid in de uitvoering van de opdracht de aarde te beheren en in

de gesprekken die hij voerde met God. Deze gesprekken blijken bijvoorbeeld uit Gen 3:8: ‘En

zij hoorden de stem van de Here God, wandelende in de hof aan de wind des daags’. Uit het

tekstverband  kan men opmaken dat hier sprake is van een gewoonte, een gebruikelijke gang

van zaken. Deze vorm van communicatie zou men ‘werkoverleg’ kunnen noemen. Deze

dialogen gaan vooraf aan de dialoog tussen God en de mens in Gen 3:9 e.v. Zij worden

gevoerd in de zondeloze toestand. Hieruit blijkt dat de dialoog, het gesproken woord, deel

uitmaakt van ‘Gods evenbeeld’ en dat de heilige Geest daarin de mens heeft bezield en

begeleid, zoals in alle andere aspecten van het zaakwaarnemerschap. De heilige Geest heeft

de mens geleid, ook in het spreken. J.G. Woelderink wijst daarop108 en stelt onder andere:
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‘Het Woord valt niet samen met de Geest, maar in het Woord Gods is steeds het spreken en

de kracht van de Geest’. Ook de apostel Petrus legt verband tussen Woord en Geest: ‘…, door

de heilige Geest gedreven, hebben mannen van Godswege gesproken.’, 2 Petrus 1:21. Ef

6.17-20 heeft woorden van gelijke strekking109; vers 17: het zwaard des Geestes, dat is het

woord van God. Ook kan men denken aan Rom 10:17 ‘Zo is dan het geloof uit het horen’ en

aan 1 Ptr 1:23 ‘het levende en blijvende Woord van God’. Het is zinnig niet alleen op de

inhoud van het gesprokene te letten, maar ook op de vorm. Vorm en inhoud van de tekst zijn

twee onlosmakelijke, geïntegreerde eenheden.110 Dit is van belang voor de exegese. De vorm

van het scheppingsverhaal van de mens is opmerkelijk en vraagt de aandacht. Het woord is

gesproken en heeft de vorm van metaforen en parallellismen. Het kernwoord ‘beeld Gods’

wordt enige malen herhaald. Er is een opeenvolging van mededelingen en het

scheppingsverhaal maakt deel uit van een groter tekstverband. Op de betekenis van deze

taalvormen wordt verder ingegaan onder hoofdstuk 7, ’Het gesproken woord’.

  In het NT is van de inwoning van de heilige Geest sprake, als een mens Jezus en zijn

woorden gelooft, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit 2 Tim 1:14, alwaar Paulus tot Timotheus zegt

‘Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de

liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door den heiligen Geest, die in u woont, het goede, dat

u is toevertrouwd’. Op deze wijze is herstel mogelijk van het beeld Gods waarin de mens

oorspronkelijk geschapen was.

De letterlijke vertaling ‘’in’ Gods beeld’ verruimt de exegetische mogelijkheden. Teksten als

Jes 11:2 en 61:1 en 2 Tim 1:14, Rom 8:9, 1 Cor 3:16 krijgen dan een bredere context. Het

‘inwonen van de heilige Geest’ is analoog aan de uitdrukking dat de godheid ‘in haar beeld

woont’ en dat God de mens ‘in zijn beeld’ schiep.

Indien de mens Gods zaken niet in gehoorzaamheid waarneemt, dan wijkt de Geest der

waarheid en volgt de inwoning van een leugengeest.

Door de gave van de Geest krijgt de mens wat voor de vervulling van zijn roeping nodig is en

Gods beloften maken hem bekwaam om de opdracht uit te voeren, een zichtbare gestalte van

de onzichtbare God te zijn in deze wereld, aldus J.G. Woelderink111.

  Bovenstaand betoog gaat over de aard, het karakter, van het menselijk evenbeeldschap van

God. De dieren en planten zijn echter naar hun (eigen) aard geschapen. Onderstaand wordt

daarop ingegaan.

5.3. De planten en dieren naar hun aard en de mens als Gods beeld

In psalm 32:8a staat ‘Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet’  en in vers

9a ‘Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand’
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Blijkbaar heeft een mens bevattingsvermogen, is hij een redelijk wezen, heeft hij verstand;

deze bekwaamheden zijn niet op een dier van toepassing. De mens heeft ook een wil en, tot

op zekere hoogte, keuzevrijheid. Jozua vraagt het volk Israël ‘kiest dan heden wien gij dienen

zult: …’, Joz 24:15. H. Berkhof112 schrijft: ‘De mens kan geen echte partner zijn van God

zonder een eigen ruimte van vrijheid en initiatief’. Een mens is geschapen als Gods beeld; hij

wordt niet geheel bepaald door de omringende werkelijkheid, kan daarvan een zekere afstand

nemen, en moet daarover heersen.

  P heeft het scheppingsverhaal geleed opgebouwd. Eerst is de materie schapen, daarna de

levenloze schepping, vervolgens de levende schepping en als laatste de mens. Steeds een

hogere levensvorm. Alles wat God schiep heeft een bestemming, is op de mens gericht. De

dieren zijn er voor de mens; en de mens is Gods tegenover.113   Deze verhouding van de mens

tot God is bijzonder.Voor goed begrip van de mens voor zichzelf is het beter te spreken van

de verhouding van God tot de mens114 en in de mens wijst de schepping over de geschiedenis

heen. De mens heeft een relatie met God en hij heerst over de dieren. Bij de schepping van de

planten en de dieren, Gen 1:11,12 en Gen 1: 21,24,25 (en 6:20 en 7:14) staat vermeld de hij ze

schiep naar hun aard, mîn. Aard kan een classificatie betekenis hebben van een soort en slaan

op de  verscheidenheid aan plantensoorten en diersoorten. Het is echter de vraag of aan het

wetenschappelijke begrip ‘soort’ gedacht is. Een dier of een plant behoudt ook zijn/haar aard

bij de voortplanting. Dit is echter niet slechts van toepassing daarop, want dat is ook het geval

bij de menselijke soort. De tekst moet dus iets anders met betrekking tot ‘aard’ bedoelen.

‘Aard’ kan op  de  grote verscheiden in de dieren- en plantenwereld duiden, in tegenstelling

tot de eenheid van de mensenwereld. Het dier staat in oppositie tot de mens, maakt deel uit

van de chaosmachten, die de mens bedreigen. Dit heeft morele en religieuze consequenties; de

mens kan heersen over plant en dier en hen bruikbaar maken voor zichzelf.115 De dieren zijn

nadrukkelijk onder de mensen geplaatst.116 Men kan ook opperen, dat de term ‘aard’ op de

verhouding van het dier tot God en tot zijn omgeving slaat. Een dier (en ook een plant)

hebben geen rede, zoals de mens, psalm 32:7 en 8 en zijn gedrag is instinctmatig, door zijn

omgeving en door zijn aard gedetermineerd. Het heeft geen echte vrije wil zoals een mens die

kan besluiten iets niet te doen wat het wel zou willen.117 Zijn directe omgeving is zijn horizon,

hij reageert daarop naar zijn aard. Zijn meester is de mens, die van God de opdracht heeft

gekregen over hem (het dier) te heersen.

C. Westermann118 stelt, dat de indeling van planten en dieren naar hun aard haar functie heeft

in de betekenis die zij voor de mensen hebben. Deze interpretaties sluiten aan bij de strekking

van het scheppingsverhaal. Een mens mag plant en dier als schepping van God tot zijn nut
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gebruiken, niet misbruiken en mishandelen. Ook zij zijn Gods schepselen, en: ‘De

rechtvaardige kent het leven van zijn dieren’, Spr 12:10.

Een wezenlijk kenmerk van de mens is ook dat hij kan horen en taalvaardig is. Vergelijk

paragraaf  7.1.

Samenvatting.

De mens is gemaakt  als beeld van God, hij is bezield door Gods Geest. Hij is met rede

begiftigd en heerst over de schepping. Het gedrag van een mens hangt af van de omgeving en

van zijn keuzevrijheid hoe te reageren. Alle andere, eerder geschapen schepselen, zijn naar

hun aard geschapen. Het gedrag deze schepselen is in hoge mate gedetermineerd door de

omgeving en door hun aard, respectievelijk hun soort. De mens staat in relatie tot God en hij

heerst over de dieren. De dieren zijn er voor de mens en de mens is Gods tegenover.

5.4. Het eikoonbegrip in het Nieuwe Testament                                                                   

  Om een goede indruk te krijgen wat OT-schrijver met selem bedoelen, is het zinnig zich

ervan te vergewissen hoe NT-schrijvers deze term opgevat en toegepast hebben. Bovenstaand

zijn reeds enkele NT-teksten aangehaald. Nu zullen we kort resumeren wat in TWNT onder

het trefwoord eikoon, een veel gebruikte Griekse vertaling van selem, staat vermeld. In het OT

geldt het beeldverbod dat in de decaloog, in Ex 20:4, duidelijk tot uiting komt. Aan dit

Mozaïsche verbod ligt niet ten grondslag dat God boven de materie verheven is, maar dat de

mensen niet over God kunnen beschikken; het wezen van JHWH is geestelijk.119 De oudst

bekende JHWH-cultus betrof de ark, deze was beeldloos, een draagbare lege troon. Op de

berg Sinaï zag het volk Israël vuur, geen gestalte, Deut 4:15 e.v. De profeten protesteerden

tegen de beeldenverering, waardoor de beeldloze verering van JHWH haar geldigheid behield,

zoals bijvoorbeeld in Jeremia 10, en in Jesaja 40:18 e.v. waar Jesaja zegt: ‘Met wie willen

jullie God vergelijken?’.

  Het  OT-beeldverbod heeft de afbeelding van goden en mensen op drieërlei wijze in de

praktijk beïnvloed.120

Ten eerste. Vermijding van  cultusbeelden van vreemde goden.

Ten tweede. Beeldloosheid van de eigen cultus

Ten derde. Vermijding van de afbeelding van de mens en, gedeeltelijk, van andere levende

wezens.

Omdat de mens Gods evenbeeld is, mag men hem niet afbeelden, want dan zou men God

afbeelden. Aangaande dierafbeeldingen richtte men er zich op, of zij als symbool van een

godheid opgevat konden worden. In de beeldende kunst komt de volgende praktijk voor: waar
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de heiden een godheid schildert en uit steen houwt, daar plaatst de jood de thoraschrijn en de

kandelaar. De jood beeldt het handelen van God uit, de (heils)geschie-denis; de heiden beeldt

de door een  mythe gegeven typen uit.

  Voor de vroege christenheid was het beeld net zo verwerpelijk als voor het jodendom.121 Een

keizercultus zonder beeld bestaat niet, zo ook niet een Mithrascultus zonder beeld van

Sarapis. Bij de christenen ging het niet om een te aanbidden beeld, maar alleen om het te

horen woord.

  In het NT zelf spelen beelden in de volgende verbanden een rol.122 Marcus 12:16 maakt

bijvoorbeeld melding van de op een dinar gedrukte beeltenaar van keizer. Voor de echte jood

is zo’n munt een aanstoot, zowel omdat zij een vreemde heerser toont als vanwege de

overtreding van het beeldverbod en bovendien omdat deze beelden met het heidendom

verbonden waren. Openbaringen 13:14 gaat over het beeld van het dier. Van dat ‘beeld van

het dier’, eikoon tou theriou wordt aanbidding geëist. Zij die daaraan toegaven waren afvallig,

de standvastigen weigerden (dit betreft de periode waar de tweede helft van Openbaringen

betrekking op heeft).

  Het Griekse spraakgebruik van eikoon.123 In Col.1:15 wordt Christus als eikoon tou theou

tou aoratou aangeduid. Deze spreekwijze duidt niet alleen op een functionele voorstelling,

maar ook op een substantiële uitstraling van het uitgebeelde wezen. In het beeld is de

afgebeelde werkelijkheid.  In de Griekse kosmologie en filosofie is de speculatie, dat de

kosmos het eerste beeld van God is en de mens het tweede. Parallel loopt een monistische

uitdrukking van het Griekse religieuze beelddenken, dat  in het beeld zelf de godheid, hoe dan

ook, aanwezig is met gelijke uitwerkingskracht als het oerbeeld, de godheid zelf. Beeld,

eikoon, werd dan ook het predikaat van de hellenistisch heerserscultus in Egypte.124

  Volgens G. von Rad in TWNT kan men het Gods evenbeeld-zijn pas verstaan als men zich

de grote afstand tussen God en mens in het OT realiseert. Men kan niet zeggen waarin het

beeld bestaat De herkomst van de mens is een mysterie. Waartoe de mens zijn

godevenbeeldigheid bekwaamt, staat duidelijk in de oproep, in de opdracht in Gen 1:26.

Duidelijk is de schepping op de mens aangelegd en zijn ordenend principe nodig heeft. Het

meest karakteristieke van God is zijn kabod, aanzien, heerlijkheid, en zijn  hadar,

waardigheid, majesteit. G von Rad125 wijst op psalm 8:6, waarin wordt gezegd, dat God de

mens met deze eigenschappen heeft bekleed. Hadar slaat op de menselijke uiterlijke

verschijning, kabod op het imponerende van de mens. Dit is een geheimenis. Zo is de mens

uitgerust om mandator van God te zijn.

  Het evenbeeldschap van God is in het jodendom, in de rabbijnse theologie, minder een vraag

dan bij Philo.126 Ook is er niet sprake van het verliezen van het evenbeeldschap, zoals bij de
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kabod, door Adams val. Wel zijn er uiteenzettingen daarover, dat het evenbeeldschap

vermindert of wegvalt; deze uitspraken worden echter niet met Adams zondeval verbonden,

maar met de individuele zonden van de mensen na Adam. De individualisering en ethisering

van dit zondebegrip is mogelijk omdat elke neiging tot speculatie van het godevenbeeldbegrip

ontbreekt en omdat het zondebegrip vooral het handelen van de enkele persoon betreft. Onder

invloed van de Griekse geest rijst de speculatieve vraag waarin de evenbeeldigheid  als

metafysische gave bestaat.127 Vooral de joods filosoof Philo heeft op velerlei wijze de eikoon

tou theou aangeduid.

  In het NT wordt in het ‘beeld‘ doorgaans het oerbeeld zelf, de afgebeelde gestalte zelf, in

haar wezen zichtbaar gedacht, het wordt het in overdrachtelijke zin gebruikt.128 In Hebr. 10:1

staat eikoon, beeld, in scherpe tegenstelling tot skia, schaduw. De wet heeft, schrijft G. Kittel

in TWNT Band 2, 393, slechts met skia en niet met het wezen van de dingen te maken. J.G.

Woelderink129 wijst er op, dat de schaduw geen vage afbeelding is, maar een afbeelding

zonder meer; niet de werkelijkheid zelf. Zoals een foto van een kind dat van huis is. De

moeder heeft echter geen belangstelling meer voor de foto - die heeft zijn waarde verloren -

als het kind voor de deur staat! De OT-offeranden zijn een afschaduwing of beeld van de NT-

offerande van de Borg en Middelaar (Jezus Christus). Wanneer Christus in  2 Cor 4:4 en in

Col 1:15 eikoon tou theou genoemd wordt ligt de nadruk eveneens op de gelijk(waardigheid)

van de eikoon met het origineel. In Joh 14:9 zegt Jezus: ‘Wie mij gezien heeft, die heeft de

vader gezien.’ Het moge duidelijk zijn, dat het beeld-zijn van Jezus slechts een poging is in

een andere vorm van zijn zoonschap te spreken. Christus wordt Gods beeld genoemd, opdat

wij daaraan  kennen wat God doet en wil.

  Merkwaardig is, dat Paulus in 1 Cor 11:7  zonder bedenking uit het godevenbeeldig-zijn van

de man - dat ten grondslag ligt aan Gen 1:27 - bepaalde praktische consequenties afleidt. En

hij kan enige hoofdstukken verder, 1 Cor15:49,  de uit Gen 5:3 afgeleide eikoon tou choikou

als voor de aardse existentie bedoeld aangeven en de eikoon tou epouraniou daarentegen als

een futuristisch eikoon/beeld behandelen. Dit wordt met het eikoon-zijn van Christus

verbonden, Rom 8:29 ‘summorfos tes eikonos tou uiou autou’. Dit is geen tautologie van

morfe en eikoon, maar een algemene uitspraak over het gelijk van gestalte worden met

Christus, deel krijgen aan zijn gestalte, zoals een beeld deel heeft aan de afgebeelde.130 Uit de

Collossensenbrief, Col 3:10, wordt duidelijk dat de godevenbeeldigheid identiek is met de

herstelde gemeenschap met Christus. Dit heeft weinig met speculatie te maken, in vers 5, 8 en

9 worden concrete zedelijke gevolgtrekkingen gemaakt: niet hoereren, niet lasteren en niet

liegen. Het is een vernieuwd worden. Het is (heden) en het zal zijn, het wordt (futurum), 1
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Cor 15:49b, ‘zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen’. ‘Het is een

tegenwoordigheid die eschatologisch verankerd is’, aldus G. Kittel.131

  Men zou hetgeen het NT in de brieven zegt van de Christus-gelovigen ten aanzien van het

beeld Gods in het kader van het bovenstaand puntsgewijs als volgt kunnen opbouwen:

1. In de Romeinenbrief worden de geaddresseerden aangesproken als geroepenen van Jezus

Christus, als geroepen heiligen. (Rom 1:6 en 7)

2. Zij zijn – zij die God van te voren gekend heeft – bestemd tot gelijkvormigheid aan het

beeld van zijn (=Gods) zoon.(Rom 8:29)

3. Hij (=Christus) is het beeld van de onzichtbare God. (Col 3:15)

4. Uit 2 en 3: De oude mens met zijn praktijken zijn afgelegd en de nieuwe mens is

aangedaan; de nieuwe mens wordt vernieuwd tot volle kennis naar het beeld van de

schepper. (Col 3:10)

5. De vernieuwing van het evenbeeldschap is een tegenwoordigheid die eschatologische

verankerd is. (Cor 15:49)

Conclusie.

Uit het bovenstaande kan men concluderen:

Met het zicht op Jezus Christus, die de leidsman en de voltooier van het geloof is (Hebr

12:2) én het beeld van God is, kan de mens Gods beeltenis zijn.

Indien ik de zaken genoemd onder 5.2 over de heilige Geest en onder 5.1.6.2 en 7 over het

woord verdisconteer in de beschrijving van het beeld Gods, dan kan aan laatstgenoemde

conclusie toevoegen worden:

Door de inwoning van de Geest, die met Christus is verbonden132, en die de mens sterkt en

leidt en instrueert door het Woord, kan de mens Gods representant zijn. Zó kan hij zijn

fysieke en psychische capaciteiten inzetten om in de wereld Gods zaakwaarnemer te zijn.’
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6. Kritische noties en (schijnbare) tegenstellingen

  Er zijn in de bijbel uitspraken die niet lijken te stroken met de typering van de mens als Gods

beeld en er zijn ook uitspraken die van vergelijking met een beeld gebruik maken, terwijl er

een verbod op de beeldendienst gold. Onderstaand is een aantal van zulke uitspraken weer-

gegeven en is geprobeerd helderheid in deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden te krijgen.

De semantiek van de in deze uitspraken gebruikte termen is belangrijk.

De functie van deze wijze van communiceren met de mens in schijnbare tegenstrijdigheden is

dat de schepper aan de mens in een voor hem duidelijke en begrijpelijke taal meedeelt hoe hij

het evenbeeld van God is, wat zijn taak op de aarde is en hoe hij zijn schepper moet dienen en

vereren.

6.1. De godevenbeeldigheid en het beeldverbod

  Hoe verhouden zich in dit kader de beide uitspraken in de Schrift dat het voorstellen van de

godheid door een beeld verboden is (Deut 5:7-9) en dat de mens het beeld Gods is (Gen

1:26)? Beide uitspraken lijken een contradictie.

  Het OT wijst het voorstellen van de godheid door een beeld af, het beeldverbod, Deut 5:7-9,

maar zegt in Gen 1:26 dat de mens Gods beeld is. Dit lijkt een contradictie.

Daar in het Oude Oosten de beeldencultus direct met het geloof verbonden was, omdat de

godheid in het beeld aanwezig werd geacht, moest het volk Israël, aan wie God zich buiten

elk beeld geopenbaard had, elke beeldendienst van JWHW - en in nog sterkere mate die van

andere goden - uitsluiten.1 O.Loretz2 stelt: De beeldencultus - het vereren van houten en

stenen beelden en het manipuleren respectievelijk het beïnvloeden van de door het beeld

vertegenwoordigde godheid - is naar bijbels inzicht dwaasheid. Omdat God zich uit zijn eigen

besluit tot het volk Israël gewend had en het zijn trouw beloofd had, wanneer het zijn naam

aanroept, verwerpt het JHWH-geloof elke magische poging God te beïnvloeden. Voor Israël

gold het verbod: ‘gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen’, Lev 19:26.

Zo lijkt men uit het bovenstaande opmaken dat er geen tegenspraak is tussen de

godevenbeeldigheid van de mens en het beeldverbod, aldus Loretz. Beide uitspraken vullen

elkaar aan: de godevenbeeldigheid geeft de aan de mens onder de schepselen voorbehouden

nabijheid tot God te kennen. Evenzo is het beeldverbod gefundeerd op het feit dat God zijn

volk - en daardoor de gehele mensheid - nader is gekomen en dat niet in een beeld, maar door
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zijn naam en ten laatste door zijn zoon die het evenbeeld van God de Vader is.3 In Deut 4:12

staat dat het volk bij Gods openbaring/ bekendmaking op Horeb geen afbeelding, temunah,

zag, maar slechts een stem, qol, hoorde. God nadert de mens door zijn woord en gebruikt

daarvoor zelfs uitdrukkingen en begrippen die aan heidense talen zijn ontleend.

6.2. Beeldverbod en de mensvormige voorstelling van God in het OT

  In Ex 6:5 staat dat God Israël uit Egypte zal uitleiden en zal verlossen door een ‘uitgestrekte

arm’ en bijvoorbeeld in Ez 25:13 staat ‘Ik strek mijn hand uit tegen Edom’. Vanuit het

beeldverbod zou men niet God mogen aanduiden in beeldtermen of dingen over hem zeggen.

Volgens P. Biehl4 ontstaat er vanuit de symbooldidactiek het inzicht dat beelden en symbolen

vooraf gaan aan de taal en de daarin verzamelde ervaringen door woorden, symbolen en

gebaren weer opgewekt kunnen worden. Beelden structuren de ervaring en maken de

belevenissen deelbaar en mededeelbaar.5 Beelden gaan vooraf aan de taal en de taal maakt

gebruik van beelden.

Volgens J. Habermas6 zijn esthetische, morele en cognitieve ervaringen met elkaar verweven.

In de esthetische ervaring wordt de vreemdheid van de werkelijkheid een ogenblik opgeheven

en is te begrijpen als een ervaring van de totaliteit vooraf en vergroot zo de menselijke

ervaring. Dit geldt ook voor het waarnemen van beeld en spraak. A. Grözinger7 ziet het

beeldverbod als een esthetische gebeurtenis en acht een tegenstelling tussen woord en beeld

niet doorslaggevend en stelt dat de openbaring onbegrijpelijk wordt als wij de macht en de

betekenis  van beelden niet meer begrijpen.

JHWH openbaart zich in zijn woord, maar ‘openbaring’ is steeds meer dan ‘woord’. Men

moet zich de verschijning én de verborgenheid Gods, zijn presentatie en zijn onttrekking,

dialectisch samendenken. Het schepsel ‘mens’ is bekend met menselijke, juister gezegd:

mensvormige beelden, antropomorfe beelden. Het woord maakt eenduidig wat als beeld

respectievelijk fenomeen veelduidig is.

Mozes ziet een brandende doornstruik, die niet verteert, Ex.3:13 en 14 en krijgt de opdracht

leider  van een bevrijdingstocht te worden. Zijn vraag naar  de naam van JHWH is een aanval

op de soevereiniteit van zijn tegenover. Hij krijgt een antwoord: ‘Ik zal daar zijn’, dat de

vraag opneemt en tegelijk terugwijst8. JHWH belooft voortdurende bijstand, laat zich echter

niet op een bepaalde verschijningsvorm vastleggen. De godevenbeeldigheid is niet in de zin

van het hebben van het beeld Gods, maar van het zijn van het beeld Gods. Daarin komt het
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beeldverbod tot gelding, dat een mens zich niet naar het beeld Gods wil voegen, maar in

plaats daarvan een beeld wil hebben waarover hij kan beschikken.9

  In het NT wordt Jezus als ‘het onzichtbare beeld Gods’ aangeduid, 2 Cor 4:4 en Col 1:15.

Dit is een precisering van het OT-beeldverbod, stelt A. Grözinger10. A. Grözinger weerspreekt

daarmee volgens P. Biehl11 de these van K. Barth, dat Jezus Christus het beeldverbod

overbodig maakt. God laat zich veelmeer exclusief in Jezus Christus als zijn beeld kennen.

Door de incarnatie verliest de openbaring niet haar dubbelzinnigheid; de dialectiek van

verschijning en verborgenheid blijft gehandhaafd. Het ‘geheimenis van het godsrijk’, Marcus

4:11, komt als gelijkenis tot de mensen; het onthult en verhult zich in symbolen en

metaforen.12 Wanneer Christus als ‘beeld Gods’ aangeduid wordt, dan onderscheidt het zich

daardoor van een cultusbeeld, dat de onzichtbaarheid van God gewaarborgd wordt en zo het

beeldverbod vervuld wordt. Het beeldverbod richt zich niet tegen het symbool als vorm van

religieuze taal, maar tegen het gevaar om het spreken over God ondergeschikt te maken aan

de voorstellingen en beelden van het heden.13

    Luther, schrijft P. Biehl14, wijst op de aanschouwelijkheid van het woord. God laat zich niet

in een beeld fixeren, maar wil zo gehoord worden dat men hem ziet. Hij onderscheidt de

verborgen God en de geopenbaarde God, deus absconditus en deus revelatus.15 Mozes zegt in

Deut 29:29; ‘De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde

dingen voor ons en onze kinderen ...'. In Deut 26 is JHWH in vers 3 een God van verre en in

vers 5 en 10 een God van nabij. Vergelijk bijlage 4.

6.3. De keerzijde van de mens als Gods beeld; het antropomorfe taalgebruik

van het OT en NT

  De keerzijde van het geloof dat de mens ‘in’ het beeld Gods geschapen is, is dat de mens een

metafoor is voor het beeld van God. Het getuigenis van het OT en NT is echter in antropo-

morfe taal geschreven. Kan dit getuigenis de mens een adequaat godsbeeld verschaffen, God

kenbaar maken?

  Wil de openbaring  voor de mens openbaring worden, dan moet zij worden gezegd in een

taal van de aardse ervaring, in mensentaal.16 Ontdekt de mens een nieuwe dimensie van de

openbaring, dan moet hij daarvoor een woord lenen uit zijn gewone wereld en dat in

overdrachtelijke zin toepassen. Echte taalmoeilijkheden ontstaan als we willen uitdrukken aan

welke realiteit in God deze beeldspraak beantwoordt. Bijvoorbeeld: God als vader, als heer,
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als berouw hebbend, God als verlosser. Het zijn woorden ontleend aan personale en sociale

verhoudingen in de mensenwereld. In de theologie is er de neiging geweest aan het

openbaringsprobleem te ontkomen door andere woorden te kiezen en zo het probleem van de

beeldspraak af te schudden. Gekozen wegen zijn:

Ten eerste: Gods almacht, alwetendheid, alomtegenwoordigheid. Deze begrippen gaan toch

uit van onze wereld en blijven gebonden aan de aardse ervaring. Hetzelfde geldt voor

woorden met het voorvoegsel ‘on’, onveranderlijkheid, oneindigheid.

Ten tweede: Een andere gekozen weg is het gebruik van onpersoonlijke uitdrukkingen: het

zijnde, het universum, het absolute.

Vanuit de bijbel zijn deze  niet te motiveren, want die vertoont voorkeur voor personale en

sociale symbooltaal, respectievelijk beeldspraak. De antropomorfie van de taal van de

bijbelschrijvers komt overeen met de aard van de ontmoeting die zij beschrijven. Voor hen is

de beeldspraak weliswaar niet absoluut-adequaat, maar wel analoog-adequaat.17

  De christelijke kerk heeft  grote moeilijkheden gehad met de bijbelse symbooltaal, omdat zij

de God van de bijbel in zekere zin vereenzelvigde met de godsbegrippen van Plato en

Aristoteles. Twee theologen hebben consequent het analogiebegrip doordacht: Thomas van

Aquino en Karl Barth, schrijft H. Berkhof18. Thomas wijst af dat onze taal goddelijke zaken

inadequaat en dubbelzinnig zou aanduiden, maar evenzeer dat zij zuiver adequaat zou zijn.

Hij kiest een middenweg: de analogie. De analogie vindt haar oorsprong en norm in God. Hij

is de analogans, onze taal en begrippen zijn het analogatum. In de orde van het kennen

moeten wij echter van het laatste uitgaan. Deze symbooltaal baseert Thomas op de analoge

verhouding waarin de mens krachtens zijn schepping naar Gods beeld tot God staat (analogia

entis). K. Barth is minder wijsgerig en meer concreet bijbels in zijn benadering. Hij legt er de

nadruk op, dat God in zijn genadige omgang met de mensen de analogie schept; de zogeheten

analogie van de openbaring of van het geloof , analogia revelationis of fidei. Er is bij K.Barth

een spanning tussen de analogie op grond van de schepping en die in verband met het

heilsgebeuren.

  De getuigenissen in het OT en NT reflecteren niet bewust op het eigen taalgebruik.19 Toch

staan er veelzeggende uitspraken in die blijk geven van symbolisch spreken. ‘God schiep de

mens naar zijn beeld’, Gen 1:26. ‘Zou hij die het oor plantte niet horen?’, psalm 94:9. ‘Dit

geheimenis (twee-eenheid van man en vrouw) is groot, doch ik spreek met het oog op

Christus en de gemeente’, Ef 5:32. Deze zegswijze berust erop, dat God zich in ons

projecteert. Zo kunnen wij door projecties relevant over Hem spreken. Op deze wijze

communiceert God met de mens. In het NT spreekt ook antropomorfe symbooltaal, zoals het
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OT, maar deze concentreert zich rond één persoon. Bijvoorbeeld: Wij hebben geen andere

‘kennis van de heerlijkheid van God’ dan ‘in het aangezicht van Christus’, 2 Cor 4:6.

Beeldspraak verwijst naar wat het beeld te boven gaat.  Wij kunnen God niet objectiverend en

manipulerend in het beeld vangen.; dat zou het soevereine karakter van de ontmoeting, het

woordgebeuren, aantasten.20 ‘Een gestalte naamt gij niet waar, er was alleen een stem’, Deut

4:12. En de uitspraak in Jesaja 40:18 en 25, waar de volgende paragraaf (6.4) over gaat. De

symbooltaal kan ook een kritische functie krijgen ten opzichte van de aardse werkelijkheid,

hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit de taal van de profeten en uit de gelijkenistaal.

Samenvatting

  God spreekt in het OT en NT in voor mensen begrijpelijke taal. God daalt af tot de

voorstellingswereld van de mensen; Hij gebruikt beeldtaal. God gaat de taal te boven; de

mens krijgt geen vat op Hem.

  Men zou het antropomorfe spreken van God in het OT, bijvoorbeeld in de metafoor van ‘de

mens in Gods beeld’, Gen 1:26 en Gods bekendmaking aan Mozes als JHWH, ‘Ik ben

daarbij’, Ex 3:13 en het mensvormig spreken van ‘door een uitgestrekte arm’, Ex 6:5 en ‘mijn

ingewand rommelt/mijn binnenste is ontroerd’, Jes 31:20, kunnen beschouwen als voorlopers

van de menswording van God. C. Westermann21 stelt in een soortgelijke gedachtegang: op de

aardbodem gebeurt alles wat van het gebeuren tussen God en mens te zeggen is. Van daaruit

is het begrijpelijk dat dit gebeuren eens tot de menswording van God leidt.

6.4. Met wie wilt gij mij vergelijken? Jes  40:18 en 19

  De spanning van het beeldgebruik en het beeldverbod vinden we ook in Jes 40: 18 en 19. De

bijbelschrijver zegt:

   18 Met wie dan wilt gij God vergelijken

        en welke vergelijking op hem toepassen?

   19 Een vakman giet het beeld

        en een goudsmid overdekt het met goud

        en smeedt er zilveren kettingen voor

Toelichting bij de vertaling.

18.Het verbum damah, gelijken, staat in pi‘el futurum en betekent vergelijken, gelijkstellen.

     Het nomen demut betekent namaak, copie, analogievorming, gelijkenis (van goden, God)

     ‘arak is in lagen of rijen leggen, tegenover stellen, vergelijken (Jes 40:18).
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19 Pesel betekent gemaakt (gesneden, gevormd, gehouwen of gegoten) godenbeeld

     haraš betekent handwerker, vakman, smid; in onze tekst vervaardiger van cultusbeelden.

De verzen 18-26 en de voorafgaande versen 12-17 kan men beschouwen als

dispuutuitspraken.22 De bestrijding van heidense goden is een belangrijk thema van

Deuterojesaja, die het bestaan van een enige God bij herhaling bevestigt (zie 42:17; 45:16;

46:5-7). De verzen 18-20 zijn een bespotting van de maken van godenbeelden en in feite een

bespotting van de beeldendienst en van de door de beelden vertegenwoordigde goden. Het

ongenoemde subject is JHWH.Volgens K. Elliger23 zijn de vragen is vers 18 en 25 geen

werkelijke bestrijding, maar zijn het retorische vragen, ‘of willen de aangesprokenen

werkelijk beweren …, dat men God met wat ook zou kunnen vergelijken?  Toch zeker niet!

  Deuterojesaja (Jes 40-66) gaat over de tijd dat Juda in ballingschap was. Dit gedeelte van het

OT richt zich  tot de Judese ballingen in Babel, welke zijn gaan twijfelen aan Gods macht. De

vragen in het tekstgedeelte bevestigen de onvergelijkbaarheid van JHWH in impliciet contrast

met de Babylonische rijksgod Marduk, die om de wereld te scheppen de raad nodig had van

de wijze godheid Ea.24 Deuterojesaja is een troostboek, om de ballingen te bemoedigen en hen

te herinneren aan de grondslagen van hun godsgeloof.25 In de verzen 12-17 blijkt de macht

van de volkeren, dus ook van de Babyloniërs, minder te zijn dan die van JHWH. JHWH stuurt

de volkeren, dus ook het lot van Babel. De versen 18-26 zijn een voortreffelijke voortzetting

daarvan, omdat daarin bewezen wordt, dat ook de Babylonische goden absoluut de mindere

zijn van JHWH. Bij de formulering ‘met wie’ in vers 18 en 25 is niet aan het een of ander iets

gedacht, maar aan een persoonlijke concurrentie, aan de goden. Het onzijdige mah in 18b is

door het bijbehorende demut bepaald; hier is niet een beeld bedoeld, maar een abstractum, dat

met het werkwoord samen ‘een vergelijking maken’ betekent.26 Achter de algemene

formulering van vers 18 gaat de kwestie van de Babylonische astrale goden schuil, zoals het

in slot van de rede, vers 26:

         ‘Heft uw ogen omhoog (=naar de sterren) en ziet:

          wie heeft dit alles geschapen?’

De semantiek van de gebruikte termen in de versen 19 en 26 valt op. Vers 18: de vakman

‘maakt’ (giet, overdekt, smeedt) een beeld. Vers 26: JHWH heeft de hemellichamen

‘geschapen’. Scheppen is van hogere orde dan maken en het resultaat van JHWH’s scheppen

is onovertroffen – onvergelijkbaar grootser!

  Deuterojesaja gebruikt ’el gewoonlijk als een appel met een zeer gedecideerde inhoud: een

God die werkelijk is, 43:12 en 45:14. Anders dan in de naam JHWH (Jahweh) is ‘el een

gemeenschappelijk semitisch woord met de grondbetekenis van macht; door toepassen van
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deze (goden)naam  komt de  aanspraak JHWH ‘alleen God te zijn’ appellatiever uit.27 Het is

zinloos hem te vergelijken met zogenaamde goden. Het gaat om de absolute aanspraak van

JHWH en niet om de vraag of men een godheid in een of andere vorm kan afbeelden. De met

betrekking tot de beelden leidt van de kern van de zaak af.

  Het lijkt ongerijmd, dat God het maken van een afbeelding van mens en dier verbiedt, maar

wel zelf in zulke termen spreekt en daarmee bij de hoorders zulke voorstellingsbeelden

oproept, en dat hij zelfs via de bijbelschrijver een vervaardigingsprocede van goden beschrijft.

Het is metaforisch taalgebruik. De bijbelschrijver brengt de boodschap over in voor de

ontvangers begrijpelijke taalbeelden; deze beelden of voorstellingen worden uit domein van

de beeldencultus waarmee de Israëlieten bekend waren, toegepast in een ander domein ten

dienste van de enig ware God. In deze vorm van communicatie daalt God af tot de mensen.

Jesaja veroordeelt de beeldcultuur (40:18 en 19), maar maakt elders in zijn boek (60:1-7 en

63:3-6) van de visuele kracht van die cultuur gebruik om JHWH groot te maken.

In de tien geboden komt deze communicatievorm ook voor. God steelt niet, zijn schepselen

heeft hij het verboden en toch gebruikt hij het werkwoord ‘stelen’. Zo doelt Jesaja niet op het

metaforisch gebruik van  het ‘beeld Gods’, maar op de gelijkstelling van God met de

godheden die men aanwezig en werkzaam achtte in de beelden28. Naar Oudoosterse opvatting

verschijnt de godheid in het beeld zelf onder de mensen; hij leeft in het beeld en werkt door

het beeld. Er zijn bijvoorbeeld wonderdoende beelden. Het beeldverbod betreft dus niet het

maken van afbeeldingen op zich, maar identificatie daarvan met de afgebeelde godheid.29

Een voorbeeld daarvan is dat, toen de zonen van de hogepriester Eli, Hofni en Pinahas, 1 Sam

4:1-11, de ark des verbonds in het leger brachten, de Filistijnen bevreesd werden en zeiden:

‘(hun) God is in het leger gekomen’ ,vers 7. Beide zoons van Eli leefden uit dezelfde

beeldgedachte, daarom brachten zij de ark in het leger en gebruikten deze als talisman: ‘Opdat

zij (=de ark) ons verlosse uit de hand (=macht) van onze vijanden’, vers 3.30 Om met een

religieus voorwerp respectievelijk beeld geïdentificeerd te worden en als talisman gebruikt te

worden, dat gedoogt JHWH niet, zoals uit het verloop van de geschiedenis blijkt! JHWH is

boven de materie verheven. De uitdrukking ‘het beeld Gods’ in de Schrift is een antropomorfe

spreekwijze.

  C. Westermann31 stelt in een  alternatieve benadering, dat Jesaja 40:18 niet in tegenspraak

hoeft te zijn met Gen 1:26-28 indien men de tekst van Gen 1 zo uitlegt, dat de speekwijze ‘het

beeld Gods’ een explicatief karakter heeft en de mensheid als geheel voorstelt; die tot Gods

tegenover geschapen is, zodat er iets tussen schepper en schepsel kan gebeuren, er tussen hen

een wisselwerking optreedt. In 3.4. is dat verder uitgewerkt.
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  Door het antropomorfe spreken van de bijbel zouden zich niet alleen God-gelovigen, maar

zou ieder weldenkend, redelijk mens zich moeten laten overtuigen, niet alleen verbaal, maar

reeds door de (taal van de) schepping. Over deze laatste bewering gaat onderstaand betoog

over Rom 1:18.

6.5. Rom 1:18

  Een zaak die de aandacht vraagt is hetgeen de apostel Paulus zegt in de brief aan de

Romeinen over de beeldendienst van de heidenen, Rom 1:18. Zij vereren niet God, maar de

afbeeldingen van mens en dier, vers 23. God is daarover vertoornd. De apostel noemt als

kenbron van de waarheid Gods scheppingswerken, hoewel men vanwege het beeldverbod

deze niet mag afbeelden. Ook zijn zij die de waarheid ten onder houden niet te

verontschuldigen. Deze gedachtegang van Paulus vraagt onze kritische aandacht.

Hieronder volgt een vertaling van de tekst van vers 18. Ook vers 19 is vertaald, omdat dit

voor het verstaan van vers 18 van belang is.

  18. Want de toorn van God openbaart zich uit de hemel tegen alle goddeloosheid en

        ongerechtigheid van de mensen, die door hun ongerechtigheid de waarheid

        onderdrukken,

  19. daarom, dat hetgeen van God gekend kan worden in hen duidelijk vertoond is, want God

        heeft het hun getoond.

Toelichting op de vertaling.

Vers 18: Het verbum apokalyptein betekent ontbloten; openleggen, openbaren, namelijk door

het evangelie. De betekenis betreft in het NT vooral openbaren van bovenaardse kennis en

inzicht.

Vers 19: Het verbum phaneroun betekent openbaren, laten zien, in het oog vallen. Passief:

verschijnen, bekend worden (in het NT).

Phaneros, gebruikt als adverbium, betekent zich duidelijk vertonend, openbaar, werkelijk.

  De goddeloosheid is voor Paulus de grote zonde van het oude heidendom; zij bestaat hierin,

dat de geestelijke leiders, de wijzen van vers 22, tegen beter weten in de ware God, in zijn

schepping kenbaar, weigeren te erkennen en zich schuldig maken aan afgoderij en

beeldendienst (19-23). De ongerechtigheid en de zedeloosheid in het algemeen en met name

de ontucht, de homosexualiteit, ziet hij als straf voor deze miskenning van God (24-32).

Daarover toornt God. De toorn is de straffende gerechtigheid in het oordeel. Deze toorn van
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God staat in tegenstelling tot zijn gerechtigheid in vers 17, welke laatstgenoemde is op te

vatten als vrijspraak.

  De mensen, op wie God vertoornd is, houden de waarheid ten onder, vers 18. Vers 19

motiveert dat: zij hadden Gods waarheid beter kunnen weten zoals het in het Grieks gebruikte

werkwoord phaneroun laat zien. Phaneros, duidelijk vertoond, werkelijk, heeft betrekking op

de schepping; een mens kan daaruit met zijn verstand God kennen., vers 19. Vers 19a is heel

concreet ‘hetgeen duidelijk in hen vertoond is (phaneros)’. Dit heeft, concreet opgevat,

betrekking op hen zelf als geschapen wezens, dus als heterosexueel wezen, met de

mogelijkheid van procreatie. Dat dit hier bedoeld is, blijkt uit de vervolg in vers 25 en 26,

waar homosexualiteit wordt afgewezen als tegennatuurlijk. In vers 19b wordt het werkwoord

phaneroun herhaald om de duidelijkheid en werkelijkheid van deze zaak te onderstrepen. De

exegeet J. A. Fitzmyer32 van de Anchor Bible acht het minder aannemelijk het ‘in hen’, en

outois, letterlijk op te vatten en prefereert de lezing van vers 20. Vers 20 breidt het kenobject

uit tot (al) Gods scheppingswerken, vanaf het begin van de schepping van de wereld. Het ‘in

hen’ van vers 19 kan daarbij ook betrekking hebben  op het kunnen zien van hen met het

verstand van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn scheppingswerken.33 Het verbum

phaneroun, tonen, staat in de voltooide tijd; het zinspeelt reeds op het moment van de

schepping ter voorbereiding van het volgende vers. Alle vroegere geslachten der heidenen

worden in het oordeel begrepen.

  Phaneroun, tonen, in vers 19 verschilt van apokalyptein, openbaren, in vers 18. Het heeft

betrekking op de materiële schepping zelf; het laat Gods eeuwige kracht en goddelijkheid

zien, vers 20. Apokalyptein, openbaren, door het evangelie, betreft de daden van God uit de

hemel in tegenstelling tot de stoffelijke schepping.34 Gods dikaiosune, gerechtigheid, is

geopenbaard in het evangelie, vers 17. ‘De wereld met al haar wijsheid komt niet tot kennis

van God, zegt Paulus in 1 Cor 1:21. Het inconsequente karakter van zulke kennis die niet tot

religieuze erkenning leidt, is de wortel van de zonde der heidenen.35

  Paulus heeft homosexualiteit36 uitgekozen als voorbeeld van moreel pervers gedrag omdat

dat in de Grieks-Romeinse wereld niet als schadelijk of ongeoorloofd werd beschouwd en

tevens omdat hij dit afkomstig ziet van afgoderij, het misbruik van de procreatieve natuurlijke

mogelijkheid. Paulus bedoelde niet dat de heidenen de jure37, volgens het recht, niet in staat

waren tot morele correctheid. Hij spreekt van de actuele situatie. Men kan hieruit niet een

natuurlijke openbaring afleiden, zoals de kerkvaders deden, of zoals Barths interpretatie van

deze passage.38 Zij zagen niet de zaak waar het Paulus om ging. Sinds de Verlichting, toen

denkers trachtten de menselijke rede te verheffen en een natuurlijke religie of de religie van
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de rede in de plaats te stellen van de christelijke openbaring, hebben enige uitleggers

onbewust gereageerd door de vermogens van de menselijke geest om enige kennis van God te

verkrijgen, te ontkennen. Zij namen de toevlucht tot een vorm van fideïsme; zij geloofden dat

God zich alleen in Christus bekend maakt. Zij waren niet genegen geweest aan te nemen

hetgeen Paulus over de natuurlijke theologie  feitelijk zei.

De vooringenomenheid betreffende het probleem dat de Verlichting introduceerde, heeft,

hetgeen Paulus werkelijk zei, verdoezeld. De term ‘natuurlijke theologie’ heeft een niet-

paulijnse connotatie en rekent niet voldoende met wat Paulus, die eeuwen voor de Verlichting

schreef, werkelijk zei, aldus J.A. Fitzmyer39. Hetzelfde kan gezegd worden van Rom 2:14-16.

Paulus sprak over God als schepper die zich in de schepping toont (phaneroun) en daaruit

kenbaar en te vereren is. God als verlosser openbaart zich in het (evangelie)woord aan jood en

christen.

Samenvatting 6.5

  Uit de schepping blijkt de bedoeling van het geschapene. De mens heeft de opdracht de

mogelijkheden van de schepping juist te gebruiken en de schepper te eren. Deze opdracht,

respectievelijk bedoeling, is duidelijk getoond (19). Bij ongehoorzaamheid aan de opdracht

openbaart God zijn toorn daarover (18). Het is zinnig het verschil in beteknis van phaneroun,

tonen, vers 19, en apokalyptein, openbaren (18), in het oog te houden om (onnodige)

exegetische en theologische problemen te voorkomen. De ‘natuurlijke theologie’ doet aan

deze teksten geen recht. Het ‘aflezen van Gods bedoeling uit de schepping’ is niet in

tegenstrijd met het beeldverbod.

  Een andere benadering is die van C. Westermann.40 Hij stelt dat men niet van een

scheppingsopenbaring kan spreken, want de schepping doelt niet op een zich bekend maken

van God. Vanuit het OT is er daarom geen tegenstelling tussen bijvoorbeeld natuurlijke en

bovennatuurlijke, tussen uit de schepping en uit zijn heilswerk verkregen godskennis. Het

begrip ‘natuurlijke theologie’ kan van hieruit niet gevormd worden.
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7. Het gesproken woord

  Het bijbelse woord heeft volgens Buber daar zijn kracht, waar het in zijn directheid, in zijn

gesprokenheid, overgebleven is. Het bewaart ongeïdealiseerd en ongedempt het dialogisch

karakter van de levende werkelijkheid. Een integratie van de levende werkelijkheid

respectievelijk van de voorstellingswereld en een taalkundige uitdrukking is de beeldspraak.

Daarop is reeds in de paragrafen 4.5 en 5.1.7.1. en 5.1.7.3. ingegaan. Een ander kenmerk van

de levende, dialogische werkelijkheid is, dat het bijbelwoord een gebeuren is, een gebeuren in

de wederkerigheid. De gesprokenheid van dit bijbelse woord staat in dit hoofdstuk centraal.

7.1. Het wezen van de mens en het horen

  In zijn ‘Anthropologie des Alten Testaments’ noemt H.W. Wolff1 de ogen ‘ênayim, de mond

peh, de oren ’oznayim de belangrijkste communicatieorganen van de mens. De opening van

de ogen geschiedt door het woord, Jes 43:9-13. De taal en het oor prevaleren ten aanzien van

het menselijk verstaan. Constitutief voor de menselijkheid van de mens is het horen.2 De

mens (er)kent zichzelf niet in een spiegel, maar in de aanspreking, in de roep tot hem gericht

en in de toezegging, respectievelijk de belofte die hij krijgt. Het gehoorde woord vraagt om

een antwoord. De mond brengt ter sprake wat oor en oog vernomen hebben.

Het centrale ‘Hoor, Israël’, Deut 6:4, neemt de oudste oproep aan de voorvaderen en de

profetische stemmen op als het woord dat wezenlijk menselijk leven fundeert en vernieuwt.

7.2. De gesprokenheid van het woord

  De eerste exegesestap, de eerste fase van een exegetisch proces is ‘Lezen en horen’ en de

zesde stap ‘Structuur van de tekst’.3

Hierop aansluitend is het zinnig na te gaan, hoe wordt meegedeeld dat God de mens in zijn

beeld schiep. Dit zegt namelijk iets over de wijze van communiceren. A.van der Meiden4

wijst op het belang van goede communicatie. Bij slechte communicatie gaat een groot deel

van de boodschap verloren. Uit dat oogpunt verdient de taalvorm van de bijbeltekst de

aandacht alsook de concentratie bij het lezen. We weten niet hoe Adam en God in de

zondeloze toestand met elkaar spraken, hun dialogen voerden in de avondwind. Wel weten

wij hoe de bijbelschrijvers communiceerden, welke taalvormen zij daarbij toepasten. En hoe

zij trachtten hun gehoor te overtuigen, in hun gedachtegang mee te nemen. Deze taalvormen

zijn reeds in het scheppingverhaal te onderkennen. Ik noem de volgende vormen:
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1. Voorafgaand aan de schepping van de mens spreekt God: ‘En God zeide’. De

gesprokenheid, de directheid van het woord is een  wezenlijk kenmerk van de communicatie

tussen God en mens.

2. Er is een samenhang tussen de tekstinhoud en de tekstvorm; er is een verband tussen de

oorspronkelijke gesprokenheid van het woord colometrie van de tekst.5

3. De mededeling dat God de mens schiep ‘in zijn beeld en als zijn gelijkenis’ heeft de vorm

van een parallellisme, een parallellisme membrorum, waarbij de gedachte voortschrijdt.6

4. Tevens is deze mededeling metaforisch van karakter.

5. En er is een opeenvolging van nadere bepalingen; bijvoorbeeld mannelijke en vrouwelijk

schiep hij hen, … weest vruchtbaar, …onderwerpt de aarde. Ook is sprake van

woordherhalingen, enzovoort.

6. Een volgend beeld licht het voorgaande toe en ontwikkelt de gedachtegang in de tekst

verder. Gen 1:26-28 maakt tevens deel uit van een groter tekstverband.7

  Het zijn taalvormen en het is een tekststructuur die de lezer verrassen en waarin de gedachte

voortschrijdt. Daarmee tracht bijbelschrijver het ongeloof van de hoorder en lezer te

overwinnen en zijn gedachtefixatie te doorbreken.

  De oorspronkelijke gesprokenheid van de bijbeltekst is een aanwijzing voor de manier van

bijbellezen. Buber8 schrijft, dat de geschreven tekst teruggaat op het gesproken woord; de

regel van de menselijke adem regeert de tekststructuur. De spreekeenheid, de colon of de

stychos, valt samen met de ademeenheid. Het is aanbevelenswaardig de bijbel luid te lezen en

voor elke spreekeenheid adem te halen.9 Deze leeswijze en de beheersing van de ademhaling

bevorderen de concentratie van de bijbellezer. De stem van het woord overstemt dan de stem

van het hart. De mens en het specifiek menselijke, de rede, wordt dan overreed en geleid door

God(s woord).10 De lezer leest niet van zichzelf af naar de tekst toe, maar vanuit de tekst naar

zichzelf toe.

De nadruk bij deze praktijk, bij deze manier van bijbellezen, ligt primair op de woordgelding

en secondair op het zijnsbestand.

Genoemde woordwerking functioneert het meest bij het hardop lezen van de ‘Verdeutschung

der Schrift’ van M. Buber en van het Hebreeuwse OT. De tekstvorm, de tropen, de

(zins)wendingen in de tekst, in deze beide geschriften dwingt de lezer bij het reciteren,

respectievelijk luid lezen, de gedachte in de tekst te verplaatsen en dus vanuit de tekst naar

zichzelf toe te lezen. De tekst komt op de lezer af.

Het 36ste hoofdstuk uit het boek Jeremia wijst ons aan, dat de bijbelse getuigen geen

‘schrijvers’ zijn, die ‘gelezen’ willen worden, maar sprekers van het levende Woord, dat
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geroepen en gehoord wil worden.11 Woorden werden geschreven uitsluitend ten dienste van

de voortgaande mondelinge overlevering. Ook nadat ze geschreven zijn, willen ze geroepen

worden.

  Volgens M. Buber12 heeft het bijbelse woord daar zijn kracht, waar het in de directheid, in de

gesprokenheid, overgebleven is. Dat een psalm geen gedicht, maar een noodschreeuw is en

een profetische oproep geen vormjuiste allocutie is, maar luide kreet, kenmerkt het bijbelse

woord en de oorspronkelijkheid van de stem van de sprekende mens. In onderscheid van het

westerse humanisme, dat de taal als een product, als een maaksel ontvangt, ziet het bijbels

humanisme de taal als een wederkerig gebeuren. Het bijbelse woord bewaart ongeïdealiseerd

en ongedempt het dialogisch karakter van de levende werkelijkheid. Dit is een vooruitgegeven

in de vraag naar het bijbelse mensbeeld. M. Buber13 stelt: Is het gepast om alternatief van het

mensbeeld in het woord te spreken?

  Nu is juist het bijbelse spreken over de mens in beeldtaal gehuld en met metaforiek

vermengd. Psalm 8, die parallellen bevat met Gen 1:28, is daar een voorbeeld van. In

hoofdstuk 4 is daarop verder ingegaan.

7.3. Toelichting

  ‘Woordgelding’wil zeggen dat Gods woord, zijn uitspraken, gelden. Een aantal voorbeelden:

1  Als een zondaar gerechtvaardigd wordt is dat een rechtvaardig verklaring, een

toegerekende, geschonken gerechtigheid.14 De mens zelf blijft echter zondaar.

2. Koning Saul had zich in de geschiedenis van Sam 13:8 aan het woord van (God door)

Samuel moeten houden – dat woord gold - en moeten wachten tot Samuel kwam. Hij had niet

moeten zwichten voor de dreiging van het verzwakken van zijn leger, door het weglopen van

de soldaten, en daardoor vroegtijdig zelf gaan offeren.

3. Dat de mens in het beeld Gods geschapen is, hangt in Gen 1: 26-28 samen men de

inwoning van de heilige Geest, die de mens leidt en instrueert door het woord, en met de

opdracht de aarde te hoeden. Het gaat er om waartoe de mens geschapen is.

4. Gods beloften.

Brueggeman15 stelt ten aanzien van het vooruitzicht voor theologische interpretatie aan de

hand van de getuigenissen van Jes 41:24b en 44:9 in rechtstermen: ‘‘what is’ (reality)

effectively derives from ‘what is said’ (testimony). Testimony leads reality and makes a

decision for a certain kind of reality  both possible and inescapable.’
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  Een ‘zijnsbestand’ is een eigenschap, een hebbelijkheid. Het is een ontologische term.

Ontlogie is een filosofische term voor het zijn als zodanig en van de algemene kenmerken van

het zijn.16 Voorbeelden daarvan zijn:

1. De leer van Gods eigenschappen van de scholastici. Het Woord van God is echter primair

en veronderstelt secondair een spreker die zijn woorden waar kan maken en daartoe de

(ontologische) kwaliteiten, respectievelijk de eigenschappen bezit.17

2. Meer naar de stem van je hart luisteren dan het woord vertrouwen, zoals koning Saul deed

en ook in de doperse geestesstroming18 en in het piëtisme19 voorkomt.

3. In Ef 4:24 wordt dat de mens ‘naar God’ geschapen is (kat theon) verbonden met (ware

kennis,) waarachtige gerechtigheid en heiligheid 20; dit zijn eigenschappen, ontologische

duidingen. Hierbij ligt het accent op het waarin het naar-Gods-beeld-zijn bestaat.

  De gedachtefixatie bij de bijbellezer kan in de hand gewerkt worden door het denken in

eigenschappen, in zijnsbestanden. De aandacht voor eigenschappen is een neiging van het

Grieks-Westers denken. Dit kan een belemmering zijn voor de exegese. In de bijbel vigeert

het woord, daarin is sprake van woordgelding.21

7.4. Taalvorm

  Symbooltaal, zinnebeeldige taal, beeldtaal en metaforen kan men als esthetische taaluitingen

beschouwen. Teksten zijn autonoom, zij zijn geen loutere illustraties van morele waarheden

of retorische woordenstrijd, maar als taalkundig kunstwerk zijn zij existentieel en religieus-

theologisch significant. Ten aanzien van een esthetisch toepaste taal stelt D.O. Via 22: ‘Zoals

een esthetische ervaring betrekking bezit met het leven en het existentiebegrip, zo heeft de

esthetische taal, door de eenheid van vorm en inhoud, de gehele mens in zijn greep’. In de

esthetische ervaring wordt de afstand tussen subject en object opgeheven (P. Biehl23).  A.

Bucher24 stelt, dat de esthetica niet in een beperkte betrekking bestaat tot de schone kunsten

en in het bijzonder tot  het zintuiglijke in het algemeen, maar dat zij ook op de kentheorie is

betrokken. Hij onleent deze opvatting aan A. Baumgartens Metaphysica 1739/1763. Na E.

Kant werd de esthetica beperkt tot de schone kunsten, omdat Kant de esthetische Urteilskraft

een objectieve kennisfunctie ontzegd had en deze dientengevolge beperkt bleef tot de schone

kunsten.

Voor de moderne esthetica en symbooltheorieën is de conceptuele grondslag van Baumgarten

echter (weer) het filosofisch fundament: ‘esthetica als wetenschap van de zintuiglijke kennis’.
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Een geschrift dat voor de taalvorm van het Hebreeuwse OT aandacht vraagt uit dezelfde

periode als Baumgartens boek is De sacra poetica Hebreorum, uit 1753 van R. Lowth. Deze

schrijver, die de grondlegger is van de Hebreeuwse poetica.25, is van mening dat bijna alle

dichtwerk in het Hebreeuws de vorm heeft van de dialoog. W. Wielenga26 schrijft: dat

beeldende woorden ons dichter bij de werkelijkheid brengen, ons klaarder God leren kennen

dan theologische begrippen het zouden kunnen doen. W. Aalders27 merkt op, dat een literaire

benadering van de tekst is een zeldzaamheid bij theologen. Hij bepleit dat de taalvorm, de

‘schone letteren’, binnen de belangstellingsfeer van de bijbelverklaarders geraakt. Dit

hoofdstuk ‘Het geproken woord’ isl daaraan een bijdrage.

Colometrie

  In dit hoofdstuk zijn de cola, de spreekeenheden, van de bijbeltekst ter sprake gekomen. Zij

zijn van belang voor het bijbellezen en voor het verstaan van het mens als beeld Gods (7.2 en

7.3)..De indeling van de bijbeltekst in cola noemt men de colometrie van de tekst. Hieronder

volgen daarover een paar opmerkingen van F.H. Breukelman.

1. Hulpmiddelen bij het lezen van de bijbel zijn interpunctie, colometrie en accentuatie

 (klemtoontekens en zangtekens) die door de Masoreten werd aangebracht. De colometrie28

werd echter vijf eeuwen voor de uitvinding van de boekdrukkunst door de interpunctie

verdrongen. Hoorders van het Woord werden lezers. Thans, vijf eeuwen na de uitvinding,

moet het omgekeerde gebeuren: lezers moeten hoorders worden!

2. De colometrische structuur van de tekst is niet alleen van belang voor het voordragen en

horen van de tekst, maar dient ook als grondslag voor de exegese.29

3.  F.H. Breukelman:30 Willen we begrijpen wat de verteller van de bijbeltekst bedoelt te

zeggen, dan zullen we heel nauwkeurig hebben na te gaan hoe door hem in dit/het verhaal

wordt gesproken. Daarom moeten wij nu bij de exegese ons toeleggen op een zorgvuldige

analyse van de compositie van het verhaal om gewaar te worden, hoe het thema daarin wordt

ontvoud. Het is Bubers colometrische weergave van de tekst die deze analyse mogelijk maakt.

7.5. De kritiek van Stamm op Barth

  M. Buber vraagt zich af, zoals bovenstaand aangehaald onder 7.2. uit ‘Freude an der

Weisung des Hernn’: is het gepast om alternatief te spreken van het mensbeeld in het woord?

Dat wil zeggen buiten het dialogisch karakter van de taal, buiten de gesprokenheid van het
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woord? Barth ziet in zijn imago dei begrip de mens als Gods tegenover; de mens staat in een

Ik-Gij relatie tot God. De verhouding tussen God en mens is dialogisch. Deze gedachte komt

ook voor in een onderzoek van W. Riedel in 1902.31 Barth is in zijn imago dei opvatting

schatplichtig aan M. Buber, stelt A. Jónsson32. Men kan het in dit verband opmerkelijk achten,

dat K. Barth echter M. Bubers opvatting van het dialogisch karakter van de taal niet tot

gelding brengt in zijn imago dei begrip. De kritiek van J.J. Stamm op K. Barth kan dit

verduidelijken. J.J. Stamm stemt in met K. Barth dat de grondbetekenis van het beeld Gods

partnerschap is. Toch kritiseert hij K. Barths interpretatie  van het meervoud in Gen 1:26 en

claimt dat het niet mogelijk is vanuit het standpunt van het OT de pluraal uit te leggen als een

verwijzing naar de triniteit. J.J. Stamm verwerpt ook de analogia relationes die K. Barth

tussen het Ik-Gij in God en de relatie tussen man en vrouw trekt (Gen 1:27).33 Beide

gewraakte interpretaties van Barth benadrukken waarin het beeld Gods bestaat. Als hij ook

M. Bubers (dialogische) taalopvatting en de daarmee samenhangende gesprokenheid van het

woord tot gelding had gebracht, dan zou de nadruk gelegen hebben op het waartoe de mens

geschapen is. Het is waarschijnlijk te achten, dat J.J. Stamm in dat geval geen aanleiding

gezien zou hebben tot deze kritiek.

Ik vat hoofdstuk 7 als volgt samen:

Naast de tekstinhoud is de tekstvorm belangrijk. Beide dienen als grondslag voor de exegese.

Het bijbelse woord bewaart in zijn directheid, in zijn gesprokenheid het dialogisch karakter

van de levende werkelijkheid. Een taalkundige uitdrukking daarvan is de beeldspraak.

De bijbeltekst werd oorspronkelijk luid gelezen. Daarbij valt de spreekeenheid, de colon,

samen met de eenheid van ademhaling.

Bij deze praktijk van bijbellezen overstemt de stem van het woord de stem van het hart en

wordt de gedachtefixatie van de lezer doorbroken, en wordt hij geleid door Gods woord.

Bij deze praktijk van bijbellezen valt het accent betreffende het ‘beeld Gods’ op het waartoe

de mens geschapen is, niet op de vraag waarin het ‘beeld Gods’ bestaat..

K. Barth plaatst de mens in een dialogische verhouding tot God. Hij heeft deze opvatting aan

M. Buber en aan anderen ontleend. Als hij ook M. Bubers dialogische taalopvatting en de

daarmee samenhangende gesprokenheid van de woord tot gelding gebracht zou hebben, dan

zou  J.J. Stam waaarschijnlijk geen aanleiding hebben gezien voor zijn kritiek op K. Barth

betreffende zijn uitleg van het meervoud in Gen 1:26 en zijn interpretatie van de analogia

relationes die K. Barth trekt tussen het Ik-Gij in God en de relatie tussen man en vrouw (Gen

1:27). De nadruk van K. Barths interpretatie van het ‘beeld Gods’ zou dan gelegen hebben op
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het waartoe van de mens en niet zozeer op (overeenkomst van) eigenschappen van mens en

God.
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8. De hof van Eden en de hoop op onsterfelijkheid

8.1. Inleiding

  Een aspect van het menszijn is zijn levensduur. Een mens is een sterfelijk wezen. Vragen

zijn: ‘Is de mens geschapen als een sterfelijk of als een onsterfelijk wezen?’ Heeft het

evenbeeld Gods ook betrekking op de (on)sterfelijkheid van de mens? God is namelijk

onsterfelijk; Hij heeft het eeuwige leven. Hierover en over een aantal daarmee

samenhangende zaken gaat het in dit hoofdstuk.

  Men heeft tot aan de vorige eeuw de menselijke onsterfelijkheid als een centraal onderdeel

van de religie beschouwd. In de twintigste eeuw echter ontstond de opvatting dat de

christenheid geheel gericht was op de opstanding van het lichaam en dat de onsterfelijkheid

van de ziel - die de gebruikelijkste formulering van de menselijke onsterfelijkheid is - een

vreemde gedachte is, die gebaseerd is op de Griekse filosofie en vreemd is aan het

Hebreeuwse gedachtegoed, waarop het christelijk geloof  gebaseerd is.1 Over deze zaak gaat

het boek van J. Barr ‘The Garden of Eden and the Hope of Immortality’.

  Het verhaal van de hof van Eden is niet een verhaal over de oorsprong van zonde en dood,

maar over de kans op onsterfelijkheid, die een korte tijd toegankelijk was voor de mensheid,

maar snel te loor ging. De reflexie over de onsterfelijkheid heeft ook betrekking op de

gedachte over de dood in de Hebreeuwse bijbel, over de še’ol (de Hebreeuwse onderwereld)

en over de ziel.

8.2. Adam en Eva, en de kans op onsterfelijkheid

  In de moderne theologie is de gedachte vrijwel gemeengoed dat de onsterfelijkheid van de

ziel geen deel uitmaakt van het bijbelse geloof en dat de christenheid is gebaseerd op een

andere leer van de opstanding van het lichaam. Onsterfelijkheid verschilt niet alleen van

opstanding, maar is tegengesteld daaraan. Dit argumenteert de Zwitzerse exegeet O.

Cullmann2. J. Barr3: ‘Volgens dit standpunt is er in de bijbelse gedachte geen scheiding van

lichaam en ziel. Lichaam en ziel zijn een eenheid en de opstanding van het lichaam staat

centraal in het geloof. De idee van een onsterfelijke ziel komt niet van de Hebreeuwse erfenis

van begrippen waarop het christelijk geloof werd gebouwd maar van de platoonse filosofie’.

Deze gedachtegang gaat terug op het begin van de dialectische theologie4; deze beschouwt de

idee van de onsterfelijkheid van de ziel als een erfenis van de platoonse filosofie.
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  Om een bijbelse theologie te ontwikkelen zullen we het uitgangspunt nemen in het verhaal

van Adam en Eva en hun verdrijving uit het paradijs. J. Barr5 stelt, dat  dit verhaal niet

allereerst gaat over de oorzaak van de zonde en het kwaad, maar over de menselijke

onsterfelijkheid die bijna was bereikt (Gen 3:22), maar in werkelijkheid werd verloren. Paulus

legt wel de nadruk van de zonde, typologisch, als uitdrukking om Christus te begrijpen (Rom

5:12). Hij heeft voorgangers in de joodse literatuur die de wegbereiders waren van deze

gedachte: Adam en Eva waren sterfelijke schepselen, maar door ongehoorzaamheid kwamen

zij dicht tot het eeuwige leven (Gen 3:22). Hieruit kan men opmaken, dat de bijbelse gedachte

van onsterfelijkheid niet marginaal is en niet is ingedrongen door de Griekse filosofie, maar

reeds in het vroegste stadium aanwezig is.

  Dat de mens sterfelijk is, daarop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld Henoch en Elia. Zij waren

wél gehoorzaam - in tegenstelling tot Adam - en kregen uit gunst van God het eeuwige leven.

Paulus kan zijn opvatting betreffende het eeuwige leven ontleend hebben aan het apocrieve

boek ‘Wijsheid van Salomo’, dat God de mens ‘in zijn beeld van zijn onsterfelijkheid’

maakte, maar dat door nijd van de duivel de dood in de wereld is gekomen (Wijsheid 2:23).6

God is onsterfelijk, het beeld van God in de mens was een deel van de onsterfelijkheid. Een

ander apocrief boek uit de hellenistische tijd is IV Ezra, dat de nadruk legt op Adams boze

hart en zijn overtreding en dat het met zijn nakomelingen evenzo gesteld was (IV Ezra 7: 116-

118 en 3:21). Barr7: ‘De apocrieve boeken interpreteren het verhaal in Genesis in de

intellectualistische sfeer van de hellenistische tijd’.

Samenvatting

  In het verhaal van de schepping en de val in Genesis en in het geheel van het OT wordt niet

geopperd dat de mens onsterfelijk werd geschapen en zijn onsterfelijkheid verloor door

ongehoorzaamheid. Gen 2:17 schrijft wel de doodstraf voor in geval van eten van de boom

van kennis van goed en kwaad, maar er is geen aanwijzing dat de mens oorspronkelijk

onsterfelijkheid bezat. Goden zijn onsterfelijk, mensen sterfelijk. Indien de mens gehoorzaam

was geweest, was er de kans op onsterfelijkheid, onsterfelijkheid door God verleend (en zou

de mens meer als Gods gelijkenis zijn geworden). Het verhaal spreekt niet  van een leven na

de dood of van de onsterfelijkheid van de ziel. Eeuwig leven was voor Adam en Eva de

continuering van hun leven in de hof van Eden.
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8.3. De natuurlijkheid van de dood en de weg naar onsterfelijkheid

  Voordat we meer kunnen zeggen over de onsterfelijkheid, is het zinnig eerst aandacht te

schenken aan de Hebreeuwse gedachten over de dood. Daarom begint dit hoofdstuk daarmee.

De boven genoemde O. Cullmann, schrijft J. Barr8, ziet in het OT een negativiteit ten opzichte

van alle gedachten van een leven na de dood; vandaar de veronderstelling van het belang van

de opstanding. In de periode vanaf  Daniël tot de NT-schrijvers is er een verscheidenheid aan

opvattingen omtrent opstanding van het lichaam, de onsterfelijkheid van de ziel en het

eeuwige leven. Dan 12:2 drukt dit uit in ietwat vage bewoordingen: ‘Velen die slapen in het

stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig

afgrijzen’. De opstanding tot eeuwig leven was voorwaardelijk en werd alleen verworven

door de rechtvaardigen.

Ik stel nu eerst de vraag aan de orde of in het OT de dood onnatuurlijk is en tegengesteld aan

God en of er een verband is tussen dood en zonde.

8.3.1. God als auteur van leven en dood

 In eedformules wordt God de ‘levende God’ genoemd. Jezus stelt God gelijk met het leven:

‘God is niet de God van de doden, maar van de levenden’ (Mat 22:32). ‘Want Hij schiep alle

dingen om te zijn’ staat de ‘Wijsheid van Salomo’. Deze teksten pleiten voor onsterfelijkheid.

Er staat echter ook: ‘Ik maak dood en ik doe herleven’ (Deut 32:39). God, de gever van het

leven, geeft dat blijkbaar niet onbeperkt.

8.3.2. De dood als voltooiing van het leven

  Abraham ‘blies zijn laatste adem uit en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven

verzadigd en werd tot zijn nageslacht vergaderd’ (Gen 25:8). Op soortgelijke wijze wordt

Jobs einde beschreven (Job 42:16). Een goede dood, in goede omstandigheden met het

nageslacht om zich heen, vormde de voltooiing en culminatie van iemands leven.

8.3.3. Gepaste begrafenis

  Odysseus sprak met zijn vriend Elpenor, die onbegraven was gebleven, in de onderwereld9.

Zijn geest smeekte Odysseus hem een gepaste begrafenis te bezorgen, hetgeen gedaan werd.

De beenderen van Saul en Jonatan kregen een betamelijke (her)begrafenis, eerst door de
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mannen van Jabes in Gilead, daarna definitief in Sauls voorvaderlijk graf, door David (1 Sam

31 en 2 Sam 21). Zo’n begrafenis was een uiting van voltooiing en voldaanheid.

8.3.4. Naam en nageslacht

  Door zijn nageslacht leeft een individu voort. De verdwijning van een naam is een wandaad.

Mede tegen deze actergrond is het erfrecht van dochters te zien (Num 27). En Deut 25:6

’opdat diens naam uit Israël niet uitgewist worde’. De naam is belangrijk voor de oorsprong

en voor verdere ontwikkeling (van het geslacht) van een mens.

8.3.5. Š
e
’ol

  De še’ol is de verblijfplaats van de doden. Het is een vaag begrip. O. Cullmann10 spreekt van

een schaduwachtig bestaan  zonder het lichaam, zoals de dood in het OT, maar het is niet een

echt leven. Er wordt hoofdzakelijk over gesproken in verband met boosdoeners en ook met

smartelijke toestanden in het leven, bijvoorbeeld als Jacob treurt om zijn verdwenen zoon

Jozef ‘Neen, rouw dragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen’ (Gen 37:35). De

še’ol was een soort continuering van het leven. Een parallel bij Homeros kan dat

verduidelijken. Achilles was in de hades in zekere zin nog de held in de grote veldslagen. Hij

kon spreken en kende nog zijn moeder en omhelsde haar, hoewel er geen lichamelijke

substantie was. De verschijning van Samuel aan Saul vertoont parallellen (Sam 28). Šeol was

niet de totale uitgestorvenheid.

  Belangrijker dan het voortbestaan van de persoon in volledige of in verbleekte zin, is het om

voeling hebben met JHWH, zoals in psalm 88, als JHWH de psalmdichter heeft vergeten. In

psalm 139:8 staat dat God ook in de še’ol is. Deze opvatting zal van het Hebreeuwse geloof in

één God stammen. In Griekenland bekommerden de goden van de onderwereld zich niet om

de bewoners van hun regio en goden van het bestaan daarboven (bovenwereld) waren afwezig

in deze regio. De éne God JHWH domineerde overal. God heeft ook de kracht om een mens

uit de še’ol te houden (psalm 16:9,10) of daaruit te verwijderen (ps. 49:16) of op te nemen in

zijn heerlijkheid (ps 73:24).

  Een ander aspect is de gedachte dat het rijk van de dood zich uitbreidt en de mensen in zijn

greep neemt door de macht van zonde, ziekte, vijandschap en chaos. Dood in deze betekenis

is niet de fysieke dood, maar in de betekenis van ons spraakgebruik ‘ik ben doodop’, of de

situatie van mensen op een noodafdeling in een hospitaal.

Om het OT-begrip ‘dood’ goed te verstaan is het gebruik van ‘herleven’ en ‘bijkomen’

belangrijk. Het geven van levenskracht na een onmacht, een depressie. Een mens in leven
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laten, Ex 1:17. Een mens of een plant laten groeien, Ho 14:8. … om de geest der nederigen en

het hart der verbrijzelden te doen opleven, Jes 57:15. Weer levend maken, 2 Kon 8:1.

De term ‘levend’ heeft in het Hebreeuws een heel brede betekenis. Hetzelfde is het geval met

de term ‘dood’.11

  In de meeste gevallen spreekt de Hebreeuwse bijbel  over de dood zoals we dat in het

Westen  doen. Er is het OT een verlangen de dood te overwinnen, Jes 25:8 en Ho 13:14.

JHWH was de vijand van de dood en van elke vorm van geweld die lijden teweegbrengt en in

het bijzonder  van de oorlog.

8.3.6. Het Hebreeuwse totaliteitsdenken en de ziel

  In moderne studies gaat men uit van het totaliteitsdenken van de oude Hebreeërs. Lichaam

en ziel zijn niet duaal van aard, maar zij zijn een eenheid. Een persoon is een levende ziel, een

nefeš hayyah (Gen 2:7). Dit verschilt van het analytische denken van de Grieken en dat van de

moderne tijd. Hoe konden de Hebreeërs een voorstelling van deze zaak hebben die

overeenkomt met de recente waardering voor de psychosomatische eenheid?

  Nefeš heeft een verscheidenheid aan betekenissen. In Gen 2:7 betekent het levend wezen.

Nefeš  bestaat niet als begrip. Er is een aantal schriftplaatsen waar nefeš de betekenis van ziel

heeft. Psalm 42 en 103; de dichter richt zich tot zijn eigen ziel. Jesaja 10:18: lichaam en ziel

zijn de twee uiteinden van het spectrum. Als Rachal sterft gaat haar ziel uit (Gen 35:18).

  De ziel wordt vereenzelvigd met leven. Kan zij sterven? Er zijn enkele uitzonderlijke teksten

die in deze richting wijzen. Bijvoorbeeld wat Bileam zegt in Num 23:10 ‘Mijn nefeš sterve ..’

en in Ri 16:30, waar Simson zegt: ‘Laat mijn nefeš met de Filistijnen sterven’. In enkele

plaatsen staat: ‘Gij hebt mijn leven gered van de dood’ (psalm 33:19 en 56:14). Nefeš nadert

hier dicht de betekenis van ruah., dat meestal met ‘geest’ vertaald wordt. ‘ In mijn ziel verlang

ik naar U in de nacht, in mijn geest in mij zoek ik U vroeg’(Jes 26:9). Ruah is het

tegengestelde van baśar, vlees.

- In de discussie over de opstanding en onsterfelijkheid zijn de passages waarin de nefeš (ziel)

de še’ol (dodenrijk) verlaat belangrijk. Gij hebt mijn ziel doen opkomen uit het dodenrijk.

Psalm 30.4. En 86:13.

  Nefeš is niet de totaliteit van de persoonlijkheid, maar eerder het stuurcentrum dat de

totaliteit richt, en zorgt voor het leven.12 Het is moeilijk te bevatten dat een levengevend

element sterft; het keert terug tot God. Dat de nefeš in de zin van ziel in de še’ol zou zijn, is

weerzinwekkend. Deze erkenning opent de weg naar (de mogelijkheid van) onsterfelijkheid

van de ziel. Het begrip van de oude Hebreeërs omtrent het menselijk wezen was zodanig, dat
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latere ontwikkelingen in jodendom en christendom daarop konden voortbouwen in de

begripsvorming van lichaam en ziel.

  In later tijd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Dode-Zee-rollen wordt het dualisme sterk: de

menselijke natuur bestaat uit twee tegengestelde krachten, lichaam en ziel, sterfelijkheid en

onsterfelijkheid. De Essenen geloven dat het lichaan vergankelijk is en dat de ziel onsterfelijk

is en eeuwig bestaat.

  Theologen die een tegenstelling zien tussen de bijbelse gedachte en de Griekse, hebben het

Griekse denken gebaseerd op de Platoonse filosofie. De Griekse opvattingen over leven en

dood vóór Plato hebben echter veel meer gemeenschappelijk met die van de bijbelse tijd.

  Latere joodse teksten hebben meer met Plato’s filosofie gemeen. Spinoza werd veroordeeld

in 1656 omdat hij stelde: ‘De ziel sterft met het lichaam’. J. Barr13 schrijft dat het na-bijbelse

jodendom geïnteresseerd was in de Griekse gedachten, omdat zijn eigen religieuze tradities

ontoereikend waren. Zij namen Griekse concepten over om de begrippen van de

voorvaderlijke religie uit te drukken. Een joodse inscriptie uit Caesarea luidt: ‘uw ziel zal zijn

in de greep van het onsterfelijke leven’. Dit is een herformulering van 1 Sam 25:29.

  Dezelfde zaken kunnen, naar verwachting, gezegd worden van het christendom, waar de

opstanding van het lichaam een hoofdonderdeel van het NT is.

8.3.7. Het Hebreeuwse denken in later tijd

  Zoals bovenstaand reeds betoogd, is Paulus’ interpretatie van de geschiedenis in de hof van

Eden niet allereerst gebaseerd op het verhaal in Genesis, maar, stelt J. Barr14, is gebasserd op

de manier waarop later hiermee is omgegaan, in het bijzonder in de hellenistische tijd. In het

OT is geen terugverwijzing naar Adam en Eva, maar in de deuterocanonieke boeken is dat

wel het geval.

8.3.8. De invloed van de sceptische wijsheid

  De wijsheidstraditie kreeg een meer sceptische, een meer twijfelzuchtige trek na de

ballingschap, zoals waarneembaar is in Job en Prediker. Het probleem van de dood kreeg

meer aandacht en de vraag of rechtvaardigheid moet worden beloond. Wijsheid 4:1: ‘Beter

dan dit is kinderloosheid met deugd, want in de gedachtenis van deugd is onsterfelijkheid’.

Jes 56:4, 5 is van gelijke strekking.

  In de latere literatuur treden de thema’s van zonde, schuld en dood meer op de voorgrond.

Het nabijbelse jodendom anticipeert op de latere christelijke opvattingen van de erfzonde  Een
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andere ontwikkeling was, dat de schuld werd verdeeld tussen man en vrouw. De vrouw krijgt

de schuld - zij heeft de man verleid. Waarom de vrouw geblameerd werd, is waarschiujnlijk

door cultuurveranderingen in de hellenistische periode. Ben Sirach schrijft in de 2de eeuw

voor Christus: ‘Want van kleding komt mot en van een vrouw komt vrouwelijke verdorven-

heid’15 (Sirach 42:9-14). Paulus sloot zich bij deze tendens aan in het NT (1 Tim 2:14). Adam

herkrijgt een goed deel van zijn glorie terug, Eva wordt veeleer door de blaam getroffen.

8.3.9. Verscheidene gedachten over ons onderwerp

   In dezelfde intertestamentaire periode blijkt uit  teksten belangstelling voor zaken die de

opstanding betreffen en er zijn andere teksten, zoals in IV Maccabeeën, die interesse hebben

in de onsterfelijkheid. De onsterfelijkheid had geen betrekking op wat na de dood gebeurt,

maar op de continuering van het leven. God was eeuwig, de gemeenschap met God betreft

ook zijn eeuwige kwaliteiten.Wijsheid 2:23 interpreteert het beeld Gods in de mensheid zo,

dat de mens deze zaken deelt met God in zijn eeuwigheid. Dit is de achtergrond van de latere

christelijke traditie dat het eeuwige leven veeleer door zijn kwaliteit (in de toekomst of na de

dood) is omschreven dan door zijn tijdelijke toestand.

  J. Barr16 stelt in overeenstemming met G.W. Nickelsburg17, dat in het late jodendom, waaruit

het NT is ontstaan, de  onsterfelijkheid van de ziel favoriet is. K. Stendahl18 stelt daarentegen

dat de wereld tot ons komt door de bijbel, het OT en NT, en niet geïnteresseerd is in de

onsterfelijkheid van de ziel. J. Barrs commentaar daarop: ‘K. Stendahl beperkt zich tot de

protestantse canon van zesenzestig bijbelboeken die niet weten van de onsterfelijkheid van de

ziel’. Als men de uitgebreidere canon beschouwt, inclusief Wijsheid en Maccabeeën, dan

wordt dit argument ongeldig. Ook Paulus had soortgelijke opvattingen over de

onsterfelijkheid van de ziel zoals men in het intertestamentaire tijdperk had!

8.3.10. Martelaarschap

  Een van de zaken die deze kwesties aanscherpten was het religieus martelaarschap. In de

Maccabeese periode was er sprake van fysiek geweld en kwelling om religieuze of

ideologische gelijkvormigheid af te dwingen. Het lichaam kon worden vernietigd, maar een

toekomstige opstanding beloofde een herstel daarvan. Maar als iemands ziel religieus trouw

bleef, dan had dat groter betekenis voor de toekomstige opstanding. De beheersing van het

vleselijke lichaam was een deugd op zich19. In deze situatie werkten de onsterfelijkheid van

de ziel en de opstanding van het lichaam samen. Dit is soortgelijk aan de symbiose van beide

begrippen in het traditionele christendom.
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8.3.11. De wijsheid van Salomo

  Veel draden van het OT en afleidingen uit de Griekse filosofie komen samen in de Wijsheid

van Salomo. Wijsheid opteert voor de onsterfelijkheid van de ziel zonder daarbij de

toekomstige opstanding te betwijfelen. Goeden en kwaden sterven beiden en keren niet terug

van de dood (Wijsheid 2:5) en hun naam wordt vergeten. Dat is ethisch onacceptabel. Maar:

de hoop van de goddeloze mens is als kaf dat wegwaait voor de wind (5:14). Maar ‘de

rechtvaardigen leven voor eeuwig en hun vergelding is bij de Heer’ (5:15). Het contrast tussen

lichaam en ziel is omhelst en daarmede ook de gedachte dat het lichaam - dat vergankelijk is -

de oorzaak is van beschadiging van het menselijke rede20.

  In het joodse denken is de onsterfelijkheid van de ziel eerder aanvaard dan en is een

katalisator geweest voor de formulering van de opstanding van het lichaam. De opstanding

van het lichaam was nog geen universele opinie, zoals blijkt uit Hand. 23:6-8. De

onsterfelijkheid van de ziel was bij de Joden bekend voor Daniël 12, waar het voor het eerst

wordt genoemd.

8.3.12. Besluit

  Men zou het bovenstaande als volgt kunnen samenvatten:

In veel plaatsen in het OT  is de dood, op de gepaste tijd en in goede omstandigheden,

natuurlijk en gepast in Gods oog.

Het OT verschaft gedachten waaruit ideeën over de onsterfelijkheid konden worden

ontwikkeld.

Het jodendom heeft Griekse concepten overgenomen om de voorvaderlijke religie uit te

drukken.

In de wereld, op basis waarvan veel van het NT-tekst werd geschreven, was het geloof in de

onsterfelijkheid levendig en krachtig vertegenwoordigd.

8.4. Kennis, sexualiteit en onsterfelijkheid; het beeld Gods

  In het voorafgaande is geargumenteerd dat de nadruk van het verhaal niet viel op de

oorsprong van het kwaad en van de zonde, maar op het verlies van de kans op

onsterfelijkheid. We zullen nu verder ingaan op de kwestie van de boom des levens.
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8.4.1. De kennisboom en de levensboom

  Naast de levensboom stond er ook de boom der kennis. Hoe verhielden deze zich tot elkaar?

Van de kennisboom mocht de mens niet eten. Toen de mens wel daarvan at, werd hij uit het

paradijs vedreven, ‘opdat  hij niet ook van de boom des levens neemt en eet en in eeuwigheid

leeft’. Het lijkt dat de levensboom tot een andere geschiedenis hoort met een ander thema. De

basisgeschiedenis is die van de boom van kennis van goed en kwaad. Buiten de hof moet de

mens als straf met moeite de grond bewerken. De levensboom beïnvloedt de geschiedenis

ingrijpend. De stervelingen worden geconfronteerd met een miserabeler leven.

  De beide bomen in de Hof zijn niet identiek, maar zij hebben iets gemeenschappelijks. Beide

zijn  in zekere zin prerogatieven of attributen van God. Indien de mens ‘goed en kwaad kent’,

komt hij dicht in de buurt van God (Gen 3:22). Als de mens nog een stap verder zou gaan en

deel zou krijgen aan de levensboom, dan zou hij God ontoelaatbaar dicht naderen. De

onsterfelijkheid zou dan toegevoegd worden aan de kennis. Die kans wordt hem ontzegd. In

het Gilgameš epos is sprake van levensplant, evenals in Genesis. Aan dit symbool van eeuwig

leven voegde Israël het symbool voor wijs en verstandig toe. J. Barr21: ‘Het is het meest

waarschijnlijk, dat met deze qualificaties het redelijk en vooral het ethisch onderscheidings-

vermogen is bedoeld’. (Over deze zaak bestaat een veelheid van opvattingen onder

theologen.)

Met het kennen van het verschil tussen goed en kwaad is de kwestie van de naaktheid van het

menselijk paar verbonden; de onderscheiding tussen mens en dier en tussen categorieën

binnen de mensheid. Het traditionele christendom  beschouwt schaamte voor naaktheid als

uiting van schuld. J. Barr22 stelt, dat schaamte niet werd veroorzaakt door overtreding, maar

veeleer een zaak van gepastheid betrof, die behoorde tot de Hebreeuwse cultuur. De

gewaarwording van naaktheid is het gevolg van de nieuwe menselijke situatie, van beperking,

van grenzen die niet mogen worden overschreden, het gehoorzamen van regels in de zin van

onderscheiden van ‘goed en kwaad’.

8.4.2. Sexualiteit

  Een zaak die de aandacht vraagt is die van de sexualiteit. Hadden Adam en Eva

geslachtelijke omgang in de Hof? De eerste vermelding van ‘sex’ was van na de verdrijving

uit het paradijs; Adam bekende zijn vrouw en zij baarde kinderen (Caïn en Abel). We hebben

hier dezelfde zaak van culturele onderstelling zoals we zagen in het geval van de dood: de

mens is de sterfelijkheid ‘aangeboren’, zo ook is hij sexueel bewust en actief, ook in de Hof.
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De acceptatie van de sexualiteit is normaal in de Hebreeuwse cultuur en het is door de sexuele

obsessie23 van de christenheid dat de idee ontstond van geen sexuele activiteit ‘voor de val’.

  Hierbij is op te merken dat de verhalen in de Hebreeuwse bijbel de geslachtelijk omgang

noemen om redenen van het gezin en het geslacht. In de geschiedenis van 1 Sam 1:19, 20

wordt van Elkanah gezegd: ‘Toen Elkana gemeenschap had met zijn vrouw, dacht de Here

aan haar, en omstreeks een jaar later baarde Hanna, zwanger geworden, een zoon’. Elkana had

echter met haar al jaren geslachtelijke omgang. Gen 4:1 meldt niet de eerste menselijke

geslachtsdaad, maar de introductie van het eerste kind, respectievelijk de eerste zoon.

  Het apocrieve Boek der Jubileeën dacht dat de tijd in de Hof lang was, circa zeven jaar en

dat het na de verdrijving uit de Hof andermaal een lange periode was, meer dan vijftig jaar,

voor hun sexuele activiteit begon en het eerste mensenpaar een zoon kreeg. Volgens rabbi

Eleazar ben Azariah gebeuren de dingen juist heel snel; in één dag zijn de eerste mensen

geschapen, bedrijven zij de liefde en brengen zij nageslacht voort.

  Verder is in dit verband vermeldenswaard, dat onmiddellijk na de schepping van Eva wordt

aangekondigd, dat een man zijn vrouw zal aankleven en zij tot één vlees zullen zijn (Gen

2:24). Dit is een anticlimax indien het eerste paar niets deed gedurende maanden of jaren.

Opmerking.

Er is een woordspeling tussen de listige (Gen 3:1),‘arom,  natuur van de slang en het woord

naakt, Gen 3:7, ‘ârom, dat toegepast is op het menselijk paar. De betekenis is mogelijkerwijs,

dat de mens voor het eerst zich blootgegeven voelt, zijn onschuld verliest. Het privilege ‘goed

en kwaad’ te kennen werkt onaangenaam uit op de zelfkennis. Bij de beoordeling van de

sexuele belangstelling van dit tekstgedeelte is in het oog te houden, dat het ontwaken van het

sexuele bewustzijn niet de hoofdbetekenis van het verhaal is!

Beknopte samenvatting.

Het is veel gemakkelijker te veronderstellen, dat sexuele activiteit vanzelfsprekend was in

Gen 2 en 3 en om die reden niet expliciet vermeld werd.

8.4.3. Cultuur, het beeld Gods en (on)sterfelijkheid

  Er kwam in het begin van de mensheid ook een ontwikkeling in technologie op gang. Gen 4

bericht de beroepen van veehoeder, metaalbewerker, musici en stedebouwers, uit het geslacht

van Kaïn. In de OT is dit een zijlijn. Het gaat in het Genesisverhaal niet om  het begin van de

beschaving in de zin van technische verworvenheden, om de kennis van goed en kwaad in dat
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kader in te zetten, maar veeleer om onderscheidingen in ethische zin en de last van

beperkingen en reguleringen.24

  J. Barr25 betrekt de kennis van goed en kwaad ook op het beeld Gods waarin de mens

geschapen is. Hij schrijft: ‘Indien er een verband is tussen het kennen van goed en kwaad en

de onsterfelijkheid,  dan moet het beeld Gods iets eeuwigdurends hebben, dat niet weggaat. In

het traditionele christendom wordt wel beweerd dat door de val het beeld Gods is aangetast

door de ongehoorzaamheid van de mens. Geen enkele tekst spreekt daar echter van. Gen 9:6

meldt, dat moord moet worden gestraft, omdat de mens in het beeld Gods geschapen is’.

  De relatie van de mensheid tot de dieren is ook een aspect van het begrip van het ‘beeld

Gods’. In Gen 1 worden de fasen van de schepping beschreven; in de eindfase de dieren en

ten laatste de mens, van wie alleen in het verhaal gemeld wordt dat hij het beeld Gods is. Gen

2 en 3  zeggen daarentegen niets over het raamwerk van de schepping, maar wel dat de man

de dieren namen geeft. De dieren komen in paren voor, maar zelf heeft hij geen compagnon

als zijn tegenover. God schept uit zijn zijde de eerste vrouw. Het effect van dit verhaal is de

bestaande afstand tussen de mens en de dieren te benadrukken; in contrast daarmee vormen

man en vrouw een ‘close’ en verenigd paar.

Een aanvullend aspect zijn de verschillende mogelijkheden van de mensheid tegenover de

dieren. In Gen 1 is de kenmerkende idee van het beeld Gods de dominantie van de mensheid

over de dieren en over de rest van de natuurlijke wereld. In Gen 2-3 ligt het beeld Gods in de

kennis van goed en kwaad die behoort tot de wereld van de goden en de mens verwijdert uit

de sfeer van het dierlijk gedrag.

  Deze kennis sluit contact met universele en eeuwige principes in. Theologen uit de vroege

kerk zagen hierin een greep van de ziel naar de eeuwige waarheid, een vermogen dat, in de

traditie van de Griekse filosofie26, een scherpe onderscheiding aanduidde tussen mens en dier.

Het vermogen van deze kennis begiftigt de mensen met een trancendentie over de

beperkingen van hun lichamelijk bestaan. Dezelfde kennis brengt echter ook zelfkennis en het

bewustzijn van schuld en schaamte. Bovendien faalde de mens de onsterfelijkheid aan zijn

kennis toe te voegen en werd hij geconfronteerd met zwakte en beperkingen.

Samenvatting

De kennis van goed en kwaad maakt deel uit van het beeld Gods (J. Barr).

Het kennisvermogen dat de mens verkregen heeft, impliceert contact met het eeuwige en het

transcendente. Maar de menselijke beperkingen, de dood inbegrepen, maken deze kennis
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ineffectief27. ‘Maar de mens houdt met al zijn praal geen stand; hij is gelijk de beesten, die

vergaan’ (psalm 49:13,21). Adam moet met moeite weerbarstige grond bewerken.

Conclusie.

Het is nu mogelijk op deze indirecte wijze het traditionele geloof  weer te poneren, dat door

Adam wij in een situatie zijn terecht gekomen waarbij de dood heerschappij over ons heeft

gekregen (J. Barr28).

8.5. Onsterfelijkheid en opstanding; strijdig of elkaar aanvullend?

  In het debat over de onsterfelijkheid en de opstanding zijn twee groepen te onderscheiden:

zij die de onsterfelijkheid voorstaan en zij die aan de opstanding voorrang geven. De

eerstgenoemde lijkt het onderspit te delven.

  O. Cullmann en K. Stendahl rekenden af met de idee van de onsterfelijkheid van de

individuele ziel, volgens J. Barr29; zij benadrukten het primaat van de opstanding. De mensen

dachten dat de onsterfelijkheid van de ziel deel uitmaakte van de kern van het christelijk

geloof; het argument dat deze idee een erfenis was van heidense filosofie kwam op hen hard

over. Barr30: ‘K. Stendahl dacht dat men op eigen onsterfelijkheid gericht was, op het eigen

ik’. Het gaat echter veeleer om Gods rechtvaardigheid, het theodicee, om de morele wereld.

Het NT legt in het verhaal van Pasen de nadruk op het paasgeloof, dat  de gekruisigde is

opgestaan – het graf is leeg - en over de dood heeft getriomfeerd; dat er eeuwig leven is. Deze

opstanding van Christus wordt aangevuld en waargemaakt, respectievelijk komt tot gelding

door de opstanding van christelijke gelovigen (Rom 8:11). De belijdenis stelt: Ik geloof in de

verrijzenis van het lichaam.

  J. Barr31 zegt: O. Cullmann argumenteert tegen het standpunt van Bultmann, die de

belangrijkste realiteit van de opstanding ziet in de existentiële geloofsbeslissing, en opponeert

tegen het ultieme vertrouwen op de ‘positieve’ data (de fysieke verrijzenis, het lege graf en de

getuigen).

  Een beroep het Hebreeuwse denken in het OT droeg er in belangrijke mate toe bij dat men

zich afwendde van de idee van de onsterfelijkheid van de ziel. Het was een verwijt aan de

liberale theologie – die de onsterfelijkheid van de ziel benadrukte - dat zij het OT

onderwaardeerden. De gereformeerde theologie plaatst het OT op gelijk niveau als het NT.

Dit leidde tot hetgeen men in de theologie noemt ‘een antropologisch argument’. De ziel is

niet gescheiden van het lichaam. De eerste mens werd een levende nefeš (Gen 2:7). Het NT
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bevestigt deze gedachte. Ten aanzien van de opstanding van Christus moet meer nadruk

gelegd worden op de theologische betekenis van zijn lichamelijke natuur.

Het bovenstaande was een poging terug te keren naar de orthodoxie, maar was evenzeer een

verwerking van de moderniteit32.

  De natuurlijke theologie wendde voor, op grond van de rede tegenover de schriftuurlijke

bewijzen, het bestaan van de ziel en haar onsterfelijkheid aan te tonen. Dit standpunt scheen

niet meer aan te slaan. Ook werkte dit tegen het christelijk geloof, want door bovengenoemd

bewijs kon iedereen zich in het resultaat verheugen, ongeacht of hij christen was of niet33.

De traditionele christenheid had veel meer geïnvesteerd in de idealistische, immaterialistische

kant van de Griekse filosofie, waaraan men de onsterfelijkheid van de ziel ontleend had, dan

men wenste te erkennen. De Westminster Confessie, bijvoorbeeld, neemt als klaarblijkelijk

aan, dat de menselijke ziel een onsterfelijk bestaan heeft en dat dit gepaard gaat met het

primaat en de superioriteit van het immateriële boven het materiële. De onsterfelijkheid van

de ziel is ook een afweer tegen de mogelijke dwaling, dat het menselijk wezen zou worden

vernietigd bij de dood, en daardoor ontkomt aan een of andere eeuwige straf. De

onsterfelijkheid van de ziel is een essentiëel onderdeel van de traditionele protestantse

religie34.

  In dit verband is het commentaar vanuit de moderne tijd op de Westminster Confessie van

G.S. Hendry35 interessant. De twee doelstellingen van zijn studie zijn:

    a. uitleggen wat de auteurs van de Westminster Confessie zelf dachten

    b. een modern commentaar verschaffen dat in continuïteit met deze belijdenis staat.

De beide doelstellingen blijken bij lezing van zijn boek een contrast te vormen. De

onsterfelijkheid van de ziel was juist een basiselement van het christelijk geloof, evenals de

verrijzenis van het lichaam, dat even zeker was als de verrijzenis van Christus. Niemand (van

de opstellers van de confessie) had de notie dat de onsterfelijkheid van de ziel op grond van

de bijbel of van de christelijke theologie op de een of andere wijze zou kunnen concurreren

met de verrijzenis van het lichaam36.

  In de protestantse traditie was de onsterfelijkheid van de ziel een belangrijker aspect.  Het

(stoïcijnse) beginsel dat de ziel de begeerten van het lichaam moet beheersen stond centraal in

de protestantse ethiek, ook het NT werd zo geïnterpreteerd. God zorgde primair voor de ziel,

en door de ziel vereert de mens God. W.S. Bouwsma37 stelt: Bij J. Calvijn had de ziel het

primaatschap, het lichaam was de hoofdbron van de menselijke slechtheid. Hij duidde deze

houding als onbijbels. De onsterfelijkheid van de ziel is wezenlijk, omdat deze essentieel was

voor de onmiddellijk  zending van de persoon naar de eeuwige hemel of naar de hel. Bij het
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laaste oordeel worden de ziel met het lichaam verenigd en gaat de persoon definitief naar de

plaats waar hij reeds verbleef.

J. Barr38 stelt dat S. Tugwell heeft aangetoond dat de problematiek van O. Cullmann nooit

schijnt bestaan te hebben in het NT of in de vroege christelijke literatuur. Integendeel, de

onsterfelijkheid van de ziel was juist een ondersteuning van de opstanding van het lichaam.

Bij de lezer kan het voorbeeld opkomen van Hand 17, de reactie op Paulus’ rede op de

Ariopagus in Athene. Vanuit de moderne tegenstelling tussen opstanding en onsterfelijkheid

is het gemakkelijk te denken dat dit de reden was van hun spot, dat zij als Grieken de

onsterfelijkheid van de ziel geloofd hebben, maar het spreken over een opstanding  absurd

achtten. De stoïcijnen en epicuristen hadden niet zozeer een krachtig geloof in de separate

onsterfelijkheid van de ziel; zij waren veeleer geïnteresseerd in de prioriteit van de wil over de

hartstocht en zwakte van het lichaam. Zij zagen alleen geen reden waarom zij zich zouden

laten overtuigen van deze speciale opstanding, waarvan Paulus sprak.

J. Barr39: O. Cullmann argumenteerde gepassioneerd dat de opstanding tot de Heilsgeschichte

behoorde; de onsterfelijkheid van de ziel was te verwerpen, omdat het een appel was op de

eeuwige onveranderlijke waarden. Het wonder van de opstanding is gemakkelijker te geloven

dan de eeuwige bestemming van de ziel en haar vereniging met het lichaam.

  Er is echter een andere aspect  De opstanding is het geprononceerdst als zij een geheel

geïsoleerd, miraculeus gebeuren is. Wanneer de opstanding echter gepaard gaat met passende

‘herlevingen’ in het OT en NT , dan wordt deze twijfelachtiger.

  In het NT staat de opstanding centraal, maar dit wil niet zeggen dat de onsterfelijkheid (van

de ziel) wordt ontkend of gemarginaliseerd.  1 Cor 15:53 meldt, dat het sterfelijke thnèton

onsterfelijkheid athanasia moet aandoen. Er staan in het NT op verscheidene plaatsen

aanverwante uitdrukkingen (bijv. Rom 2:7, Ef 6:24, 2 Tim 1:10).  .

  De apocrieve boeken zijn wel niet canoniek, maar zij zijn wel van groot belang voor het

denken van schrijvers zoals Paulus. In de Wijsheid van Salomo en in III en IV Maccabeeën

komen deze uitdrukkingen veelvuldig voor. Wijsheid 12:1 zegt: ‘Uw onsterfelijke geest

artharton pneuma is in alle dingen’.

  Bovengenoemde gedachten zijn vreemd aan het OT. Dit blijkt duidelijk uit de terminologie

van lichaam en opstanding. Het Hebreeuwse OT kent nauwelijks het begrip lichaam, behalve

marginaal. Het latere Hebreeuws, in de hellenistische periode, kent de term nebelah, lijk, dat

niet kan gebruikt worden voor een levend lichaam. Het dichtst bij komt baśar, vlees. In de

apocrieve boeken van de Septuaginta was sòma (lichaam, lijf) een dominante term. Dit woord

gebruikte Paulus; hij plaatst zich hiermee in de hellenistisch joods woordgebruik.
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Het is de vraag of Paulus zich bewust geweest is van deze zaken40. Het NT zegt weinig direct

en specifiek over de onsterfelijkheid van de ziel, maar het heeft een redelijke mate van

vermelding van de onsterfelijkheid. Zaken betreffende  het lichaam en die van de ziel konden

verschillende richtingen inslaan. De oudere theologie voegde hen twee aan twee (ziel-

onsterfelijkheid en lichaam-opstanding) tezamen.

  De concentratie op de opstanding van de vroege christenheid kan bevorderd zijn door het

martelaarschap; men geloofde dat een gedode martelaar werd opgewekt om bij God te leven.

Voorts is er de opstanding van Christus die in het verleden had plaatsgevonden. En: men

dacht het eind van de wereld nabij, de parousia (Mat 24:3). Documenten uit later tijd noemen

als ‘eeuwig leven’ de kwaliteit van leven in het heden, maar dat is waarschijnlijk het eind van

de ontwikkeling van de onsterfelijkheidsgedachte.

  Gen 3 vertelt niet alleen de geschiedenis van de val, maar bevat een belofte, een soort proto-

evangelie. Deze betreft de levensboom. Eens zal deze weer beschikbaar zijn. Een aanduiding

daarvan staat in IV Ezra 8:52-54:41

                  For all of you

                  paradise lies open;

                  the tree of life is planted

                  the age to come is made ready …

Openbaringen 22:2 ziet de levensboom ook zo: ‘wiens bladeren zijn tot genezing der naties’.

De term naties herinnert aan oorlog. Er zal dan dus vrede zijn. Deze belofte heeft een

eschatologische dimensie. Er is hoop voor de toekomst.

  Adam en Eva konden de onsterfelijkheid niet krijgen, omdat God hen uit de hof van Eden

zond. De mensheid kon de boom niet meer bereiken. Toch bleef de boom in de Hof. Later

kwam er Eén om het te kort van de mensheid in te lossen. De onsterfelijkheid werd aan het

licht gebracht.

  Ten slotte: Men kan uit het bovenstaande besluiten, dat de begrippen onsterfelijkheid en

opstanding niet strijdig zijn, maar elkaar aanvullen, niet conflictueus zijn, maar

complementair.

8.6. Conclusie

Als eerste: In dit hoofdstuk, waarbij het boek van J. Barr, The Garden of Eden and the Hope

of Immortality als leidraad fungeerde, ligt nadruk op hoedanigheden van de mens, op zijn

(on)sterfelijkheid, zijn kennis en zijn sexualiteit. Gen 1:26-28, dat het uitgangspunt van het
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onderzoek naar het beeld Gods is, legt de nadruk echter op de opdracht die de mens krijgt om

de heersen over de aarde. Het beeld Gods heeft meer het karakter van een functie dan van

hoedanigheden om die functie uit te oefenen, zoals in de hoofdstukken 3.2.7 en 4.4 van dit

onderzoek en door en C. Westermann, BKAT Band I/1, 204 is betoogd.

Als tweede: De kans op onsterfelijkheid was voor de mens korte tijd toegankelijk, maar ging

verloren.

Als derde: De begrippen de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ en de ‘opstanding van het lichaam’

zijn niet in tegenspraak met elkaar - zoals de theoloog Cullmann stelde - maar complementair.

                                                          
1 J. Barr, The Garden of Eden and the Hope of Immortality, x
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9. Evaluatie.

  Ik zal nu het resultaat van het onderzoek naar het thema ‘de mens in het beeld Gods’ thetisch

verwoorden. Om vanuit de evaluatie het betreffende onderzoeksgedeelte te kunnen

raadplegen, is in de evaluatie het hoofdstuknummer van het betreffende gedeelte tussen haken

(…) aangegeven.

  (2) De schrijvers van de oergeschiedenis in het OT, Gen1-11, hebben deze niet alleen van de

voorgeschiedenis overgenomen, maar deze ook omgevormd. Uitspraken over de schepping

van de mens betekenen een uitspraak in samenhang met de oergeschiedenis, die transcendent

is aan het hedendaagse gebeuren. De bijbelse oergeschiedenis is verbonden met Israëls

geschiedenis door de opeenvolging van geslachten. Zij heeft daardoor niet meer haar

mythische dimensie. Het karakter van het scheppingsverhaal en het scheppingsdenken bepaalt

dus mede de mogelijkheden en de grenzen van de notie van het beeld Gods.

  God heeft de aarde en de mens geschapen. Het inrichten van de aarde, het ontstaan van de

cultuur – het heersen over en onderwerpen in Gen 1:28 – heeft Hij aan de mens overgelaten.

Cuktuurgoederen zijn verworvenheden van de mens. Men rekent deze zaken tot de

cultuurgeschiedenis, de Kulturgeschichte. De Soemerische mythen schrijven daarentegen het

ontstaan van de cultuur aan de goden toe; natuur en cultuur zijn niet gescheiden, zij zijn

goddelijk. De menselijke vindingen zijn tot goddelijke schepping getransformeerd. In Israël

staat achter de menselijke verworvenheden een werkzaamheid van God die niet op de

schepping betrekking heeft, maar op de aan de mens verleende zegenskracht. God zegent het

werk van zijn beeldenaar. De mens heeft in Israël een hogere betekenis dan in omringende

volkeren; hij is de enige overeenkomst van de enige God. Hij is er niet om de goden te

bedienen, maar om de aarde te beheersen en te bebouwen en Gods tegenover te zijn (waar

psalm 8 op duidt).

  (3) In het verleden zijn er vele interpretaties geweest van het ‘beeld Gods’. Men kan de

volgende betekenisgroepen onderscheiden:

Het ‘naar Gods beeld zijn’ van de mens bestaat uit een natuurlijk en uit een bovennatuurlijk

beeld Gods, het beeld Gods bestaat uit geestelijke voortreffelijkheden en verstandelijke

vaardigheden,

het evenbeeldschap heeft betrekking op de uiterlijke gestalte van de mens,

het imago dei is niet iets in de mens maar betreft de mens als geheel,
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het kenmerkende van het beeldschap is de mens als Gods tegenover en met wie God kan

communiceren (Buber en Barth),

de mens als plaatsvervanger van God op aarde.

Deze betekenisgroepen doen uitspraken over het waarin het evenbeeld Gods bestaat. De tekst

beschrijft echter geen zijn, maar een act. Men mag het evenbeeld Gods niet losmaken uit de

tekst (Westermann, Von Rad, Vriezen). We moeten de bijbelse getuigen zelf aan het woord

laten en hun teksten uitleggen (Breukelman). Woelderink wil Schrift met Schrift vergelijken.

  Een mogelijke interpretatie is, dat de schepping van de mens een van de wereld

onafhankelijke betekenis heeft. In de Babylonische teksten betekent dit dat de mens de

dienaar van de goden is; de tekst van Gen 1 en Gen 2 doelt in dit verband op een gebeuren

tussen God en mens (Westermann).

   (4.2, 4.3 en 3.2.6) Om de beeldspraak ‘de mens als beeld Gods’ te begrijpen, is

kennisneming van parallelteksten buiten Israël belangrijk.

  Zoals de Egyptische koning in zijn levende afbeelding tegenwoordig was, zo was de godheid

in de koning op aarde tegenwoordig. De persoon of de godheid die door het beeld voorgesteld

wordt, woont in het beeld en werkt door het beeld. Iets van deze koningsideologie is ook te

horen in  Gen 1:26-28 in samenhang met de toepassing van het woord radah, dat in ander

gevallen voor het heersen van de koning gebruikt wordt. Zo vertegenwoordigt de mens God

op aarde, hij is Gods representant.

Hehn laat zien, dat in Babylonië het beeld in plaats van de godheid staat en dat het vereerd

wordt, dat het beeld een godheid vertegenwoordigen kan. In die zin kan ook de koning als

beeld van de godheid aangemerk worden. Hij is zijn plaatsvervanger. Zo is in Israël de

mensheid Gods vertegenwoordiger.

  (5.1) Ik zal nu de uitleg van de tekst van Gen 1:26-28 samenvattend verwoorden en daarbij

de tekstvolgorde als leidraad nemen.

(4.4 en 5.1.7.2) God schiep de mens ‘in zijn (ons) beeld’, besalmenu. Het eerste deel van deze

uitspraak, beselem, kwalificeert de mens als vertegenwoordiger van God op aarde. Zoals de

oosterling dacht dat de godheid concreet in haar eigen beeld woont en door het beeld werkt,

zo heeft God de mens in zijn (=Gods) beeld geschapen en werkt door de mens op aarde.

Omdat een beeld naar Oudoosters begrip de inwonende godheid representeert, is de mens de

representant, de zaakwaarnemer, van God op aarde.
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(5.1.2) Het concreet gedachte beeldbegrip, de concretie, heeft betrekking op God en op de

mens. Deze metaforiek is mysterieus. De letterlijke vertaling ‘in het beeld’ geeft meer

exegetische mogelijkheden dan vertalingen als ‘naar zijn beeld’ of ‘als zijn beeld’, die het

accent kunnen leggen op waarin het beeldschap bestaat, terwijl Gen 1 de nadruk legt op

waartoe de mens geschapen is (Westermann, Von Rad).

(5.1.7.2) Teksten die betrekking hebben op de (inwoning van de) heilige Geest in de mens

krijgen daardoor meer reliëf. Ook doet de letterlijke vertaling meer recht aan het concrete

Oosterse beeldbegrip. Van een beeld hadden de oude Hebreeërs geen abstracte voorstelling,

nergens verdampt het begrip beeld tot een abstracte metafysische verwijzing. Op ‘in zijn

beeld’ volgt kidmutenu, als zijn (onze) gelijkenis. Gelijkenis bepaald beeld nader

(Westermann, Von Rad, Vriezen), het geeft een nauwere relatie van de mens tot God aan dan

beeld. Ockinga toont aan dat demut verschilt in betekenis met selem. Demut geeft een

wezensgelijkheid, een gelijksoortigheid aan en selem heeft betrekking op de functie.

In het parallellisme ‘beeld en gelijkenis’ is van een gedachtevoortschrijding sprake. Indien de

mens het zaakwaarnemerschap in gehoorzaamheid aan de opdracht uitoefent, dan zou hij als

Gods gelijkenis zijn. Een plaatsvervanger (de zetbaas) moet een aantal kwalificaties met

degene die hij vertegenwoordigt (de baas) gemeen hebben. De kwalificatie ‘in waarachtige

gerechtigheid en heiligheid’, Eph 4:24, zou dan op hem van toepassing zijn (Woelderink).

  (5.1.8.2) Houtepen kwalificeert de uitspraak ‘de mens als het beeld Gods’ als een

groeiproces.

  (5.2) Woelderink, die van de bijbeltekst uit wil gaan bij het zoeken naar de betekenis van het

beeld Gods, oppert de inwoning van de heilige Geest als karakteritiek voor het

evenbeeldschap. De Geest neemt bezit van de mens – de mens bezit niet de Geest.

Woelderink bracht verscheidene schriftplaatsen met elkaar in verband en verwijst daarbij

onder andere naar Jesaja die als kenmerk van de Messias (de laatste of tweede Adam) zegt,

dat de Geest des Heren op hem is. Op de eerste mens was ook de Geest, maar die is geweken

door Adams ongehoorzaamheid aan Gods gebod; op de Messias is de Geest gebleven, omdat

deze gehoorzaam is geweest, zijn taak wel volbracht heeft.
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  (5.3) ‘In Gods beeld’ staat in onderscheid van de dieren en planten die ‘naar hun aard’ zijn

geschapen. Dieren zijn beperkt in hun keuzevrijheid; hun gedrag wordt vrijwel geheel bepaald

door hun aard of instinct en door hun omgeving. Een mens is daarentegen een redelijk wezen

en kan een zekere afstand nemen tot zijn omgeving en kiezen hoe te handelen. En: de mens

staat in relatie tot God en hij heerst over de dieren.

 (4.5) Het ‘evenbeeldschap’, het zaakwaarnemerschap van de mens, bestaat uit het

heerschappij hebben, radah, over de dieren en over de gehele aarde, het temmen van dieren

tot huisdieren en het beheersen van de chaosmachten. Radah, Gen 1:28, heeft een

parallelplaats in psalm 8:7 in mašal, heersen, en in de uitdrukking tahat raglâw, onder zijn

voeten. Deze laatste uitdrukking vindt haar equivalent in de Egyptische uitdrukking ‘onder

zijn sandalen’, welke beduidt, dat vreemde volken onder de sandalen van de Egyptische

koning liggen, dus dat de koning over hen heerst. Zo moet de mens de aarde beheersen. Het is

aannemelijk dat Gen 1:28 het spreken over het onderwerpen van de aarde, kabaš, en het

heersen, radah, over de dieren aan de Egyptische koningsideologie heeft ontleend. Hierbij is

op te merken, dat in Egypte de koning, als eminent mens, heerschappij voerde over het volk,

dus de ene mens over de andere. Genesis beoogt heerschappij van de mensen, de mensheid,

over de dieren, niet van mensen over elkaar; het is een gedemocratiserde heerschappij.

  (4.5 en 5.1.8.4) De mens als representant van God op aarde oefent heerschappij uit over de

dieren en over de gehele aarde. Hij brengt orde in de chaos en weert gevaren af (bijvoorbeeld

het gevaar van de wilde dieren). De mens heeft ordenende macht, potestas ordinatis; psalm 8

spreekt daarvan.. Er is een in de 20ste eeuw een ontwikkeling in de opvatting betreffende het

heersen van de mens over de aarde. Weippert vestigt de aandacht er op, dat het heersen over

de schepping, het dominium terrae, in het verleden tegen de schepping gericht was, maar dat

door hongersnood, overbevolking, milieuvervuiling en het plegen van roofbouw de mens in

de moderne tijd niet meer moet optreden tegen de schepping, maar voor de schepping en haar

moet beschermen en bewaren.

  (4.6) God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk, als duaal wezen. Dit biedt de

mogelijkheid van procreatie. Gods zegen in vers 28 is de vruchtbaarheid, de uitbreiding en

continuïteit van de menselijke soort. In het Oude Oosten worden alle scheppergoden

beschreven beide als vader en als moeder, zij zijn tweeslachtig. In het scheppingsproces

werken zij echter samen, zoals Ilu en Athirathu blijkens een Ugaritische tekst. De strekking
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van het manlijk en vrouwelijk zijn is dus in Israëls Umwelt dezelfde als in Gen 1:28:

mannelijk of vrouwelijk is niet significant voor het beeld Gods, en voor de procreatie zijn

man en vrouw samen beeld Gods.

  Om het evenbeeld van God te zijn, zijn taak als zaakwaarnemer uit te oefenen, is de mens

toegerust met een lichaam en een geest, met geestelijke en lichamelijke potenties. Het

karakteristieke van het beeld Gods is de inwoning van de heilige Geest in de mens. Door de

gave van de Geest heeft de mens hetgeen voor zijn roeping nodig is en Gods beloften maken

hen bekwaam voor de opdracht een zichtbare gestalte van de onzichtbare God te zijn op deze

aarde.

  (5.1.6.2) Van der Toorn stelt, dat Israël ook een beeld, een eikoon heeft, namelijk de thora

als eikoon van Israël. Ik kan mij dan de Geest Gods voorstellen, in analogie van de

beeldmetafoor in Gen 1:26, als inwonend in de thora. Hij manifesteert zich in de thora, zoals

een godheid zich manifesteert in het beeld en door het beeld werkt. Het accent is hierbij niet

op het voorwerp te leggen, zoals van der Toorn doet, maar op de inhoud, de thorawoorden.

Daar waar het Woord klinkt, daar werkt de heilige Geest. Zo werkt de Geest en begeleidt hij

de mens. Zo functioneert de mens als ‘tegenover van God’, gebeurt er iets tussen God en

mens.

  (5.2) Om zijn taak als zaakwaarnemer uit te oefenen is de mens toegerust met een lichaam en

een geest, met lichamelijke en geestelijke potenties. Het karakteristieke van het beeld Gods is

de inwoning van de heilige Geest in de mens. Door de gave van de Geest heeft de mens

hetgeen voor zijn roeping nodig is en Gods beloften maken hem bekwaam voor de opdracht

een zichtbare gestalte van de onzichtbare God te zijn op aarde (Woelderink).

   (4.5.7.2) Voor goed begrip van de uitdrukking ‘in Gods beeld’ is het gepast, volgens Buber,

te letten op de taalvorm, op het oorspronkelijke dialogische karakter en de gesprokenheid van

het woord. Het westers humanisme ziet de taal als een product, als proposities omtrent de

waarheid; het bijbels humanisme ziet de bijbeltaal als een dialogisch gebeuren,  waarin het

karakter van de levende werkelijkheid bewaard is (Rosenzweig, Buber, Breukelman). De

spreekeenheden, de cola, van de tekst vallen samen met de ademeenheden. Bij het voordragen

van de tekst geraakt men geconcenteerd en leest men vanuit de tekst naar zichzelf toe. De

stem van het woord overstemt dan de stem van het hart. Men wordt geleid door het Woord.
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Zo werkt de Geest door het woord en overtuigt de mens in zaken van het

zaakwaarnemerschap en ook, in geval van falen van de mens, overtuigt hij bijvoorbeeld van

de vergeving van zonden. Deze zaken rekent men tot de theologie (geschiedenis). De nadruk

bij dit functioneren van de Schrift ligt niet op het waarin het beeld Gods bestaat, maar op het

waartoe de mens geschapen is; niet op menselijke eigenschappen, maar op de woordgelding.

De taalvorm bepaalt dus mede het begrip van het beeld Gods (Brueggemann, Van Niftrik,

Westermann). Dit is analoog aan een taalillocutie met een prescriptieve lading; daarin ligt het

accent, primair, op de opdracht. De illocutie heeft ook een constatief element, dat

veronderstelt dat de mens de opdracht kan uitvoeren (Brummer); dit element is secondair.

  (3.2.5 en 7.5) Barth is in zijn imago dei opvatting schatplichtig aan Buber; hij ziet de mens

in een dialogische relatie tot God. Het is inconsistent van Barth, dat hij Bubers dialogische

taalbegrip niet tot gelding brengt in de interpretatie van het meervoud (Gen 1:26) en in de

analogia relationes in God en tussen man en vrouw (Gen 1:27). Dit leidt tot een ontologische

benadering van het beeld Gods waarin de mens geschapen is.

  (5.1.8.6)  De aard van de beeldrepresentatie is religieus omdat een godenbeeld in het Oude

Oosten een bij uitstek religieuze betekenis had. De metafoor in Gen 1 betreft het beeld van

God; de mens moest dus God, JHWH, dienen in de uitvoering van zijn taak op aarde. De

roeping - en het beroep! - van de mens is goddelijk.

  (5.1.7.3)  De metafoor ‘De mens in het beeld Gods’ is een overdachtelijke, functionele

spreekwijze. De functie van het beeld wordt overgedragen op de mens. Metaforen zijn

verrassend en prikkelend. Het in de metafoor gebruikte substantief is in het Hebreeuws

minder substantieel, de claim is vager dan van een substantief in het westers spraakgebruik.

Ook is het subject, JHWH, illusief van kwaliteit. Het subject kan niet dichterbij gebracht

worden dan door de metafoor mogelijk is. De metafoor bepaalt dus mede de mogelijkheden

en beperkingen van het spreken over het ‘beeld Gods’.(Buber, Bucher, Breukelman)  De

metafoor legt de nadruk op de functie van de mens, het waartoe, veeleer dan op

eigenschappen, het waarin het beeld Gods bestaat.

  (5.1.8.5) Het OT weet er niet van dat de mens na de zonde in de hof van Eden het beeld

Gods verloren heeft (Westermann, von Rad, Vriezen, Woelderink). Het NT laat zich niet

expliciet over deze theologische kwestie uit. Wel staat er, dan de mens vernieuwd wordt in
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Christus die de beeld Gods is en dat deze vernieuwing eschatologisch verankerd is. De

theologie heeft deze kwestie op eigen wijze geïnterpreteerd. De kerkvader en theoloog Ireneüs

stelt bijvoorbeeld dat de mens het beeld Gods verloren heeft. In de theologie en dogmatiek

vindt men sporen van deze opvatting terug (Muller)1. Men kan wèl stellen dat het

functioneren van de mens als zaakwaarnemer is aangetast. Het OT noemt de mens en de

overleggingen van zijn hart boos. De functie heeft hij behouden, in die uitoefening daarvan

disfunctioneert hij. Het is waard op te merken, dat waarin Adam door ongehoorzaamheid

faalde, dat heeft Christus in gehoorzaamheid volbracht.

Over exegese van Gen 1:26 en de implicaties daarvan voor de theologie is het laatste woord

nog niet gezegd. De theologiegeschiedenis, waarvan deze zaken deel uit maken, is een

continuing story!

  (8) In aansluiting op het bovenstaande, op de continuing story, is het boek van J. Barr, The

Garden of Eden and the Hope of Immortality, vermeldenswaard.

Barr legt de nadruk op de hoedanigheden van de geschapen mens, op zijn (on)sterfelijkheid,

zijn kennis en zijn sexualiteit. Gen 1:26-28, dat het uitgangspunt van het onderzoek naar het

beeld Gods is, legt de nadruk echter op de opdracht die de mens krijgt om over de aarde te

heersen. Het beeld Gods heeft meer het karakter van een functie dan van hoedanigheden om

die functie uit te oefenen, zoals in de hoofdstukken 3.2.7 en 4.4 van dit onderzoek en door

Westermann is betoogd.

De kans op onsterfelijkheid was voor de mens korte tijd toegankelijk, maar ging verloren.

De begrippen de ‘onsterfelijkheid van de ziel’ en de ‘opstanding van het lichaam’ zijn volgens

Barr niet in tegenspraak met elkaar – zoals de exegeet Cullmann stelde – maar

complementair.

  (6) Hoofdstuk 6 gaat over een aantal (schijnbare) tegenstrijdigheden en kritische noties ten

aanzien van de uitdrukking het beeld Gods.

  (6.1 en 6.2) Het beeldverbod, Deut 5:7-9, lijkt in contradictie met Gen 1:26, dat de mens

Gods beeld is. De Oosterse beeldencultus is met het geloof verbonden. JHWH openbaart zich

echter buiten elk beeld, door zijn stem. God heeft zich uit eigen besluit tot het volk Israël

gewend; hij laat zich niet beïnvloeden, zoals een beeldvereerder zijn god manipuleert. Beide

spreekwijzen vullen elkaar aan. Door de godevenbeeldigheid kan de mens God nader kennen

en het beeldverbod doet hem kennen door zijn stem en door zijn Zoon die het evenbeeld van
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de Vader is. In Ex 6:5 staat dat God Israël uit Egypte zal verlossen met een ‘uitgestrekte arm’.

Vanuit het beeldverbod zou men deze mensvormige voorstelling van God niet mogen

gebruiken. Beelden gaan echter vooraf aan de taal en de taal maakt gebruik van beelden. God

spreekt in een voor mensen begrijpelijke taal. ‘Openbaring’ is steeds meer dan ‘woord’. God

verschijnt en blijft verborgen, beide moet men dialectisch samendenken. Als JHWH op

Mozes’ vraag zijn naam bekend maakt, wordt de vraag opgenomen en teruggewezen. God

maakt zich bekend ‘Ik ben daarbij’, maar laat zich niet op een bepaalde verschijningsvorm

vastleggen. Door de incarnatie verliest de openbaring niet haar dubbelzinnigheid. Wanneer

Christus als beeld Gods aangeduid wordt, wordt de onzichtbaarheid van God gewaarborgd en

zo het beeldverbod vervuld.

  (6.3) De keerzijde van het geloof dat de mens naar Gods beeld geschapen is, is dat de mens

een metafoor is voor het beeld Gods. Kan het getuigenis van het OT en NT, dat in

antropomorfe taal geschreven is, ons een adequaat godsbeeld verschaffen? De openbaring is

in de taal van de menselijke ervaringswereld geschreven, zij wordt op God in overdrachtelijke

zin toegepast Taalmoeilijkheden ontstaan als men wil uitdrukken aan welke realiteit de

beeldspraak beantwoordt. Bijvoorbeeld indien God als vader wordt voorgesteld of als Hij zijn

berouw toont. De theologie neigde ernaar andere woorden te kiezen. Bijvoorbeeld

alwetendheid, oneindigheid of onpersoonlijke uitdrukkingen zoals het zijnde, het alsolute. De

bijbel heeft de voorkeur voor personale en sociale symbooltaal; deze is niet alsoluut-adequaat,

maar wel analoog-adequaat (Berkhof). Thomas baseert de symbooltaal op de analoge

verhouding waarin de mens krachtens zijn schepping naar Gods beeld tot God staat. Barth is

minder wijsgerig en meer concreet bijbels in zijn benadering. In de bijbel staan vele

symbolische uitdrukkingen. ‘God schiep de mens naar zijn beeld’ (Gen 1:26) en ‘zou hij die

het oor plantte niet horen?’ psalm 94:9. God projecteert zich in ons, daalt naar ons af, en zo

kunnen wij relevant over hem spreken; beeldspraak verwijst naar wat het beeld te boven gaat.

Geen mens krijgt vat op Hem.

  (6.4) De spanning tussen het beeldgebruik en het beeldverbod is ook te vinden in Jes 40:18

en 19. ‘Men moet God niet vergelijken met een door mensen gemaakt beeld.’ De vragen in de

tekst zijn retorisch, zij bevestigen de onvergelijkbaarheid van JHWH in impliciet contrast met

de rijksgod Marduk ter bemoediging van de ballingen wier geloof aan JHWH wankelt. De

Babylonische goden zijn absoluut de mindere van JHWH. De bijbelschrijver brengt de

boodschap in voor de ontvangers begrijpelijke taalbeelden, metaforen. Deze

taalvoorstellingen worden uit het afgodendomein, waarmee de Israelieten bekend waren,

toegepast in een ander domein ten dienste van de enig ware God. Jesaja doelt niet op het
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metaforisch gebruik van het beeld Gods, maar op gelijkstelling van God met de

goden(beelden). Het beeldverbod vond zijn oorzaak niet in het afbeelden op zich, maar betrof

de rol die zij de beelden toekenden in de cultus. Zij hadden hetzelfde beeldbegrip en

godsbegrip als de heidenen. JHWH wil echter niet vereenzelvigd worden met de (af)goden.

De geschiedenis van 1 Sam 9:3-11, waar de ark des verbonds als talisman gebruikt wordt,

getuigt daarvan (Woelderink). Westermann stelt, in een alternatieve benadering, dat er geen

tegenstrijdigheid behoeft te zijn als men de menselijke soort beschouwt als Gods tegenover,

zo, dat er iets tussen schepper en schepsel gebeuren kan.

  (6.5) In Rom 1:18 zegt de apostel Paulus dat de heidenen God niet vereren, maar de

afbeelding van mens en dier. God is daarover vertoornd. Paulus noemt als kenbron van de

waarheid Gods scheppingswerken. Deze mag men echter niet afbeelden vanwege het

beeldverbod. Deze zaken vragen kritische aandacht. Uit de schepping blijkt de bedoeling van

het geschapene. De mens heeft de opdracht de mogelijkheden van de schepping juist te

gebruiken en God te eren. Deze mogelijkheden zijn duidelijk getoond, vers 19. Bij

ongehoorzaamheid aan Gods opdracht  openbaart Hij zijn toorn daarover, vers 18. Het betreft

met name de sexualiteit en de bedoeling daarvan; een mens is een hetero- en geen

homosexueel wezen. Het betekenisverschil tussen phaneroun, tonen, en apokalyptein,

openbaren, is belangrijk om onnodigen exegetische en theologische problemen te voorkomen.

De ‘natuurijke theologie’ doet aan deze teksten van Paulus geen recht. De bedoeling van het

beeldverbod is geen andere goden te vereren of door een beeld over God te beschikken. De

schepping verwijst echter naar JHWH, om hem te eren. Deze kenbron is dus niet strijdig met

het beeldverbod. Westermann stelt dat men niet van een scheppingsopenbaring kan spreken

omdat de schepping niet doelt op een zich bekend maken van God. In dit geval is de vraag of

de scheppingsopenbaring al dan niet accordeert met het beeldverbod irrelevant.

  (6.3) Men zou de uitspraak De mens in het beeld Gods en Gods bekendmaking aan Mozes

als JHWH, Ik ben daarbij, en zijn antropomorf spreken in de bijbel kunnen beschouwen als

voorlopers van Gods incarnatie.

  (5.1.6.2, 5.2, 5.4 en 7) In het NT staat, dat de gelovigen vernieuwd worden naar het beeld

van Christus, die het beeld van de Vader, de Schepper, is. Deze vernieuwing is  een actualiteit

die eschatologisch verankerd is. Met het oog daarop kan de mens Gods beeld zijn en Zijn

representant zijn op aarde. In de termen van Buber die de mens een ‘Beisass’ bij God noemt:

‘Mensch bewähre dich als Gottes Mensch in ihr’. In deze actualiteit functioneert de mens



125

onder inwoning van de Geest - die de Geest van Christus is2 - en die de mens sterkt, en

instrueert door het Woord. Zo kan de mens zich met zijn lichamelijke en geestelijke potenties

wijden aan de opdracht het beeld Gods te zijn op aarde, en Gods tegenover te zijn.

Ik hoop dat ik erin geslaagd ben aan te geven wat de uitdrukking De mens in het beeld Gods

betekent en hoe de mens zich als zodanig betoont..

                                                          
1 R.A. Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 143,144,145.
2 Zie voetnoot 132 van hoofdstuk 5.4.
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Summary in English

  The theme of this essay ‘The man in the image of God’ was induced by a statement by  J.G.

Woelderink in his writing ‘De inzet van de catechismus’. In his explanation of Sunday III

question and answer 6 of the Heidelbergan Catechism, he says: The Scripture does not know

of a loss of the image of God by sin. This is because the fact of being created in God’s image

is presented in the  Bible as an order rather than that we can speak of a element of being. The

Bible speaks in Gen 1:26-28 of a vocation that has to be fulfilled, whereas the catechism

speaks of the creation of man ‘in true righteousness and holiness’. This question is not only

theological relevant,  but also practical. Theological exemples are: the characterictic feature of

man as image of God, the quidance of the creature by the creator, the influence of  language

on the concept of image, the imago dei after original sin. Practical exemples: the prosperity

and  technical attainments, the threat for the environment and primeval forests, wedlock en

divorce. When man determines all things autonomously, this will oppose the order of

creation. The proposition is: What is the meaning of besalmenu and kidmutenu in Gen 1:26-

28? The sub question is: How is radah be to be interpreted? As paralleltexts Gen 9: 1-7 and

psalm 8:7b have been chosen.

  To make matters clear, the survey is subdivided in chapters. The summary has been recorded

in this order.

The authors of  prehistory in the Old Testament, Gen 1-11, have not borrowed only this, but

also converted it. They pass on something that precedes the confession of JHWH as saviour of

Israel. A statement on the creation of man means a statement in connection with what

happened in prehistoric times. Prehistory is not the beginning of history; it will rather be

transcendent to what is going on nowadays. The statement ‘God created man’, indicates a

beginning that is inaccessible to us people. We only know of the beginning of each individual

in his conception and birth, a different beginning is not imaginable to us. It is not possible to

detach  the speech of the image of God from this. Biblical prehistory is connected with the

history of Israel by the succession of generations, the toldot. This offers the opportunity for

theological understanding of prehistory and the comprehension of the creation of man in the

image of God. The character of the story of creation and the creative thought about creation

co-determines the possibilities and the limitations of the notion of the image of God. For

instance: In the surroundings (Umwelt) of  Israel people regarded the creation as the

attainments of  man, the cultural goods as divine, and the king as a representative of the

godhead. Israel considered the creation profane and the cultural goods human attainments. It
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is true, God blesses man and his labour. Mankind, each individual, is God’s representative.

You could say a democratized representation. People in Israel have a more important position

in creation than they have in the surroundings of Israel.

  Knowledge of the history of the text interpretation of Gen 1:26-28 is important for the

correct understanding of the image of God. For present man it is difficult to imagine the

image of God in which man has been created. In the past  there were many interpretations of

Gen 1:26-28 that determine our thinking nowadays. It is necessary to limit their influence. We

can discern the natural and supernatural image of God, the intellectual qualities of man, the

figure of man, man as a whole, man as God’s counterpart, and man as the representive or

substitute of God. The above mentioned  interpretations describe in which the image of God

exists. The text does, however, not describe the being, an ontological quality, but an act. The

stress is on the ‘what for’ God created man. The meaning of man as God’s image is not to be

detached from the text in further examination Westermann says. Von Rad and Breukelman

also prefer to take the text as a startingpoint. Such an attempt was made by Woelderink. He

got the insight that the Holy Spirit is characteristic for man as image of God. A supposition is

also: the imago dei does not point to something concerning the earth, but to something

happening between God and man. For exemple in Babylon man serves the gods, and in Israel

it is at about something happing between God and man.

  Man as imago dei within Israel is step bij step exegetically exemined on the basis of Gen

1:26-28 and the paralleltexts Gen 9:1-7 and psalm 8:7b.The word selem which is used means

representation; demut likeness, resemblance. Radah with preposition be means to tread, to

rule, to dominate; kabaš to subdue. In Gen 9 these verbs are also used to point out the

functioning of man. The literal translation ‘in the image’ does more justice to the Old Eastern

concrete image concept and enlarges the exegetical possibilities; the expression the

‘indwelling of the Holy Spirit in man’ in other parts of the Bible will more strongly enter the

exegetical field. In psalm 8 mašal be , rule, have domination over the works of God’s hands.

The qualifications of kabod and hadar are pretty well exclusively applied to God and

sometimes to a king. Here however to man. Man is ‘elohim’ of kind and rules creation as

king. This last is idea is confirmed in verse 7b: ‘Thou hast put all things under his feet’. This

expression has an equivalent in the Egyptian royal-ideology in the saying ‘under his

(=pharao’s) sandals’, which points to the ruling of foreign nations.

  The people of Israel didn’t have an image of JHWH , it had a word religion. The surrounding

peoples had an image religion. Yet the Israelites were commanded to wear the words of the

Thora upon their hand and as frontles between their eyes, and write them on the doorposts and
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on the gates of the towns. It is possible to regard it as a selem or an eikoon, as iconism states

Van der Toorn. If we do not stress the material part of the thora, but the contents of the thora,

then it is possible to imagine the Spirit of God as the animation of the image, of the thora

words. Whereever the Word, respectively the Scripture functions, there the Holy Spirit works.

Anthropoly looks for the essence, the destination and the way of life of man. Looking at Gen

1:26-28 man is the solicitor of  God on earth. The earth is demythologized, not divine. Human

destination is to subdue creation, to rule over it. (Wolff).

  An important theological question is whether man has lost the image of God through sin.

The OT is not aware of the loss of the image of God through sin. Certainly, the OT mentions

‘the imaginations of the heart of man are evil’. It is possible to say: man is disfunctioning. The

appointment in the function of solicitor still remains in force, because God’s word remains in

force, but its implementation is defective. In the NT, too, the loss of the imago dei is not

explicitly stated; that man sinful is and he will be renewed in Christ who is the image of his

Father. This renewal is eschatologically founded.

  That animals were created according to their nature and man in the image of God that means,

among other things, that man is distinguished from animals as a rational being and as of

having a will. The behaviour of an animal is determined by its instinct and by its environment.

Man also relates to God and rules the animals.

  It is important to take cognizance of the literature outside Israel. That can yield materials.of

comparison to brighten biblical ideas. In Babylon there is an image which replaces the God,

and in Egypt the reference to the king equal in meaning to the image of God has. The term

‘image of God’ is derived from the Old Eastern royal ideology. At the root refering to man as

God’s image is the reference of the king as God’s image. An image was concrete. It was

animated too. The godhead dwelled in the image and worked through the image. It is a living

representation of the godhead. Analogous man is the representative, the solicitor of God on

earth in Gen 1:26-28. As for the meaning of selem and demut and the difference between both,

Egyptian cources may be helpful. In Egyptian texts a parallel word-pair occurs. From this we

can conclude that selem points to the function of man to rule the animals as the representative

of God, and ‘demut’ points to the abilities essential for the function. Only a person having the

other’s abilities can represent him (Ockinga, Wildberger). The Egyptian king dominates man,

in the OT man dominates the creation. In psalm 8:7b the metaphor is found ‘thou hast put all

things under his feet,…’. In the Egyptian colloquial speech, which is outside biblical usage,

there is a corresponding expression concerning the king: ‘All nations, all foreigners…..are

united under his sandals’. This material of comparison helps us to understand the biblical text
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in verse 7b just. As the Egyptian king has tending power over people, likewise the Israeli

human being should watch over creation.

In the Ancient East it was thought the gods existed in the same way as man did. Man is dual,

bisexual. Israel was aware that its God, although perhaps represented dominantly male, could

not be restricted to one genus. All creation gods in the Ancient Near East were represented

both male and female. Because it was thought in the Ancient East that the gods behaved like

human beings, it can be concluded from this, that male or female is not significant regarding

the imago dei, and that man and woman both are the image of God in procreation, so that

mankind as a collective can is created to be God’s solicitor. This conclusions are of similar

purport with regard to man  being created male and female as in Gen 1:26-28.

  The Book of  J. Barr, ‘The Garden of Eden and the Hope of  Immortality’ takes our

attention. Barr presents a reading of the story of the garden of Eden, not as a tale of the origins

of sin and death, but as a tale of a chance of immortality, briefly accessible to humanity but

quickly lost. The ideas of  resurrection and of immortality are central themes of his study. The

immortality concerns the human soul, the resurrection the human body. The study is seeing

the ideas of resurrection and of immortality not conflicting - as the theologian Cullmann

stated - but rather complementary.

  There are seeming contradictions in the bible concerning the speaking of ‘man as God’s

image’. The prohibition of images, Deut 5:7-9, and the expression ‘man in the image of God’,

seems to be a contradiction. God prohibits images, because he will not be manipulated.

Because man is similar to the image of God, man as one of the created creatures God know

intimately. The prohibition of images also founds the fact that God has come closer not

through an image, but through his word, in which God uses expressions borrowed from pagan

languages, and through his name and his son who is the image of God the Father. God uses by

this even expressions borrowed from pagan languages. The prohibition also seems contrary to

the anthropomorphic idea of God in the OT. For example in ‘I will stretch out my hand

against Edom’. Images precede language and language uses images. To Moses’ question

‘What is your name’, he was answered ‘I shall be there’, which incorporates the question and

at the same time refers back. JHWH promisses help, but doesn’t want to tie himself down to a

certain manifestation. The image prohibition does not aim against the symbol as a form of

religious language, but against the danger of subordinating our speaking obout God to

manifestations and images of the present. The reverse of man as God’s image is the

anthropomorphic linguistic usage in the bible. Can this produce a right image of God? Make

God make known? The anthropomorphic linguistic usage of the bible authors corresponds
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with the character of the encounter which they describe, and is not absolute, but analogous

and adequate. The bible often uses symbolic speech, metaphorical language. ‘He who planted

the ear, does he not hear?’, psalm 94:9. God descends to the imaginative world of man; he

uses a language of images. God exceeds the language; nobody can get a hold over Him. The

tension of the figurative usage and the image prohibition can also be found in Isaiah 40:18

and 19, where God says: ‘To whom will you liken me,’ The Jewish exiles in Babel doubt

God’s power in implicit contrast to the Babylonian imperial god Marduk. Isaiah encourages

the exiles. It is useless to compare JHWH to so-called gods. The point is the absolute claim of

Jahweh, not whether a godhead can be represented in some form. It is metaphorical linguistic

usage. The prohibition of images does not concern the making of images itself, but its being

equated with the repesented godhead. The expression ‘the image of God’ is een

anthropomorfic phrase. An alternative approach according to Westermann is: Isaiah 40:18

need not to be in contradiction with Gen 1:26-28, if we explain the text of Gen 1 in such a

way that the phrase ‘the image of God’ has an explicatory character. An incompatibility also

appears to occur in Rom 1:18. The verses 18 and 19 take God’s work of creation as a source

of cognition for correct conduct, although it is not allowed to represent them on account of

image prohibition. Verse 18: For the wrath of God is revealed from heaven against all

ungodliness and wickedness of men (the pagans) who by their wickedness suppress the truth.

Verse 19: For what can be known about God is plain in them, because God has shown it to

them. Knowing is from showing, phaneroun, and concerns material creation itself.

Apokalyptein, verse 18, means ‘revealing by means of the gospel, it concerns the deeds of

God from heaven. St Paul has taken  homosexuality as an example for reprehensible conduct;

it is clearly shown and known what the Creator has intended with created man concerning

sexuality, viz. heterosexual conduct. The apostle speaks about a topical situation, it is not

possible to deduce a natural (revelation) theology from this as the church-fathers did, or as

Barth’s interpretation of that passage did. Gathering God’s intention from the creation is not

against the image prohibition. Westermann has an alternative appoach: the creation is not

meant as a way of God to reveal himself. The concept of ‘natural theology’ cannot be formed

from this.

  The biblical word, Buber says, preserves the dialogical character of the living reality in an

unidealized and unsubdued way. This in contrast with West-European humanism, which

receives the language as something made. The language and the ear prevail with regard to

human understanding. In case of bad communication a large part of the message is lost. From

that point of view the form of the language  of the bibletext deserves our attention as well as



131

concentration in reading. The fact that the word is spoken (Gesprochenheit) is an essential

character of communication between God and man. The human breath rules the text caesura,

the cola fall coincide with a unit of breath. When the text is recited in this way, the voice of

the word overtones the voice of the heart,.and man is pursuaded and led by God(s word). With

this application of  reading the bible, the stress  lies on word validiy, on what man is created

for, not what the image of God exists in. This effect of the word on the reader/speaker is

strongest by reading aloud the Germanization of the Scripture by Buber and of  the Hebrew

Old Testament. The impact of the text is strengthened by containing metaphors and

parallelisms and by being part of a larger context. A metaphor is a transitive, functional

phrase and is a semantic innovation that stimulates. The transferred noun has less substantial

meaning in Hebrew than in Western languages. Moreover the Subject is of elusive quality.

Metaphorical linguistic usage so also determines the possibilities and the limitations of the

knowledge of the metaphor ‘Man in the image of God’.

  Selem, image, and, demut, likeness, form a parallelism membrorum of which the thought

progresses. The metaphors, parallelisms and the context want to convince the  reader and

break through his thought fixation. The function of man is stressed, for what he is created.

Barth is tributary to Buber with respect to his imago dei theory. He considers man in a

dialogical relation to God. It is inconsistent of Barth, that he does not bring Buber’s dialogical

language concept to validity in the interpretation of the plural in Gen 1:26 and in the analogia

relationes in God and betwixt man and woman, Gen 1:27. This leads to an ontological

approach of the imago dei in which man is created.

The nature of the image representation is religious, because an image in the Ancient East pre-

eminently had a religious meaning. The vocation and profession of man therefore a religious,

divine character.

  The New Testament states that the faithful will be renewed after the image of Christ, who is

the image of God the Creator. This renewal is a topic that is anchored eschatologically. In

view of this man can be God’s image and His representative on earth. In terms of Buber who

calls man a ‘Beisass’ with God: ‘Mensch, bewäre dich als Gottes Mensch in ihr’. In this

topicality man functions with the Holy Spirit - who is the Spirit of Christ - living in. The latter

strengthens man, and instructs through the Word. Thus man can devote himself to being a

solicitor with his physical and intellectual potencies and being the counterpart of God.
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