
Bij de lezingen voor Israëlzondag 2017

Lezing uit de Profeten: Ezechiël 18.1-4.25-32
Lezing uit het Evangelie: Matteüs 21,23-32

Dit  is  bedoeld  als  aanvulling  bij,  maar  ook  als 
commentaar  op,  het  landelijk  materiaal  voor  de 
Israëlzondag dit jaar. Eerdere reacties daarop uit het 
noorden in de voorbereidende fase hebben het niet verder gebracht dan het wijzigen van een 
enkele tittel of jota. Dus struikelen wij nog steeds meteen over de eerste zin in de ‘Exegetische  
notities’:  ‘Hoewel het  oecumenisch  leesrooster  ook Oudtestamentische  lezingen  geeft…’  (mijn 
cursivering). Van decennia heroriëntatie op de Joodse wortels van het christelijke geloof hadden 
we toch juist  geleerd dat  we nooit  ‘ook’  uit  het  Oude Testament kunnen lezen,  maar  dat  het 
Nieuwe en het Oude Testament een onverbrekelijke eenheid vormen en zelfs dat het Nieuwe niet 
eens kan bestaan zonder het Oude? Zoals trouwens al sinds de 16e eeuw in de gereformeerde 
belijdenisgeschriften te lezen valt?

Goed, ter zake. Ik wil eerst verbindingen zoeken tussen de lezingen uit Ezechiël en uit Matteüs.  
Daarna concentreer ik mij toch op de evangelielezing, met name op kernwoorden daarin. Grond-
teksten en vertalingen zijn als aparte bijlage beschikbaar. (Excuses dat in het Hebreeuws de  ma-
sora ontbreken t.g.v. een mijnerzijds verloren strijd met mijn computer.)

Ezechiël en Matteüs

Het speekwoord over de ‘zure druiven’ bij de profeet (Ez. 18,2) vind een echo in de ‘wijngaard’ van  
Jezus’ gelijkenis (Mt. 21,28). In beide gevallen gaat het over wat de druiven voortbrengen, of even-
tueel: opleveren. In Ezechiël horen we dat de weg van de HEER ‘niet is vast te stellen’ (18,25.29).  
(De werkwoordstam tachan (t-k-n) betekent ‘wegen’, ‘overwegen’, en de vertaling ‘onrechtvaardig’ 
in de Nieuwe Bijbelvertaling is helaas misleidend.) Dat niet-weten vindt een echo in het antwoord 
van de priesters en de oudsten: ‘Wij weten het niet’ (Mt. 21,27). En zoals de ‘boosdoener’ (in de 
Nieuwe Bijbelvertaling toch weer als  ‘goddeloze’  bestempeld)  zich kan afkeren van diens boze 
daden en tot inkeer en omkeer kan komen (Ez. 18,27v), zo gaan naar Jezus’ woord ‘de tollenaars en 
de hoeren’ voor op de weg naar Gods koninkrijk (Mt. 21,31v).

Al deze verbindingen zijn het waard om rustig op je in te laten werken – bijvoorbeeld als oefening  
in lectio divina – en dan kunnen ze elkaar wederzijds in gaan kleuren of wie weet zelfs uitleggen.  
Want zo worden woorden tot Woord. Ik laat dat verder rusten.

Kernwoorden bij Matteüs

Het centrale kernwoord in het gedeelte uit Matteüs is exousia (Mt. 21,23v.27 – 4x) en daarbij ho-
ren ex ouranou en ex anthroopoon (Mt. 21,25v – elk 2x). Het zal blijken dat Jezus’ eerste antwoord 
op de vraag van de priesters en de oudsten geen afleidingsmanoeuvre is, laat staan een debating 
trick, maar dat hij daarin juist de weg wijst waarlangs zijn exousia recht verstaan kan worden.
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Het draait dus om die exousia. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt, net als de vroegere NBG-verta-
ling,  met  ‘bevoegdheid’,  de  Naardense  Bijbel  met  ‘gezag’.  In  de  oude  Statenvertaling  staat  er 
‘macht’ en ook Luther vertaalde hier met ‘Macht’. De Engelse King James Bible schreef ‘authority’. 
Het gaat dus om macht, maar de vraag is waar die macht op berust en dientengevolge wat de aard 
is van die macht.

In het landelijk materiaal  wordt ook verwezen naar een andere passage waar  exousia centraal 
staat, namelijk het slot van Matteüs (Mt. 28,18). Meestal wordt dat vertaald met ‘macht’ (Naar-
dense Bijbel:  ‘gezag’)  en daarbij  krijgen dan het persoonlijk  voornaamwoord en het bijvoeglijk 
naamwoord extra nadruk. We lezen dan: MIJ is gegeven ALLE MACHT in de hemel en op de aarde. 
Of zoals Joh. de Heer ons laat zingen: ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht’. Maar die grenzen  
stelt Jezus zelf nu juist wèl – voor wie tenminste het Grieks zorgvuldig leest.

Voorop staat namelijk het werkwoord en dat verdient dus de nadruk. Bovendien heeft dat een lij -
dende vorm (aoristus passivum) en dat is hier op te vatten als een passivum divinum. Hier gebeurt 
iets dat boven en buiten de macht van mensen ligt. Verder wordt voor ‘mij’ de minst nadrukkelijke  
vorm gekozen – moi en niet emoi – en wordt ook het ‘alle’ niet benadrukt, want er staan geen lid-
woorden bij. Ook ‘hemel’ heeft geen lidwoord en ‘aarde’ alleen als latere toevoeging. Een nauw-
keuriger vertaling luidt dus: Gegéven wordt mij alle macht in hemel en op [de] aarde. 

Daarmee stelt Jezus zijn ‘macht’ voor als gegéven macht, als ‘volmacht’, en niet als iets dat hij 
claimt of waarover hij naar eigen wil kan beschikken. Het hele voorafgaande lijdensverhaal gaat  
toch ook over macht-in-zwakheid? De grenzen van Jezus’ macht zijn juist dat hij ten volle weet van 
wie hij ‘macht’ krijgt en dat hij daarnaar handelt. Zijn leerlingen krijgen aan het slot van het evan-
gelie dus de opdracht mee om op eenzelfde manier te vertrouwen op de van God gegeven macht-
in-zwakheid. Het idee van absolute, bovendien bovenaardse, macht die wij in de tekst menen te  
kunnen herkennen, komt dan ook niet voort uit zorgvuldige  ex-egese, maar is eerder een voor-
beeld van eis-egese, want we leggen niet-bijbelse, in dit geval heidense, concepten in de tekst.

Exousia betekent in eerste instantie ‘vrijheid om iets te doen’, ofwel ‘volmacht’. In tweede instantie 
betekent het ook ‘macht’ in de zin van ‘autoriteit’, en in het meervoud kan het dan ‘autoriteiten’ of 
‘machthebbers’ betekenen. Een enkele keer betekent het ook ‘overvloed’ of ‘praal’. In het nieuw-
testamentisch Grieks staat de betekenis ‘volmacht’ voorop en kan het in het meervoud ook ‘gees-
telijke machten’ betekenen.

Voor ‘macht’ in de betekenis van ‘fysieke kracht’, ‘viriliteit’ of ‘heerschappij’ gebruikt het Nieuwe 
Testament woorden als dunamis of kratos. In een samenstelling als ‘machten en krachten’ staat dat 
dan naast exousia – en moet daarvan dus ook onderscheiden worden. Exousia gaat dus zeker niet 
over krachtpatserij. Géén ‘Jesus Christ Superman’!

De Latijnse vertalers hadden het makkelijk, want potestas heeft vrijwel hetzelfde betekenisveld als 
exousia. De moderne vertalers hadden er een aanzienlijk grotere kluif aan. Ik heb dat in een aparte  
tabel op een rij gezet voor de klassieke drie reformatorische vertalingen – Lutherbibel, King James 
Version en Statenvertaling – alsmede voor de Nieuwe Bijbelvertaling en de Naardense Bijbel. Dan 
blijkt exousia vooral een woord dat voorkomt in Openbaring, waar het steevast ‘macht’ betekent 
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maar wel met steeds op de achtergrond de notie dat al die macht uiteindelijk toch wordt gegeven  
en kan worden teruggenomen door God.

Vooral de Statenvertaling werkt strikt concordant met slechts enkele varianten. Naar mijn smaak is  
de King James Version soms scherper door iets meer varianten te kiezen. Luther heeft naar het lijkt  
soms last gehad van zijn augustijnse tweerijkenleer, zodat hij geregeld vertaalt met ‘Obrigkeit’, met 
name in Rom. 13,1vv. De Naardense Bijbel vertaalt veel minder concordant, maar de varianten cir-
kelen wel rond ‘volmacht’ en ‘gezag’. De Nieuwe Bijbelvertaling waaiert zozeer uit in varianten en 
nieuwe vondsten, of zelfs in het weglaten uit de vertaling, en dat bovendien soms in verzen die  
vlak bij elkaar staan, dat de lezer eigenlijk niet meer kan achterhalen wat exousia nu betekent. Als 
je 70 vertalers aan het werk zet, krijg je òf een Septuaginta, òf een eindeloos compromis…

Maar nu die tegenvraag van Jezus: is wat Johannes doet, en derhalve diens ‘volmacht’, nu ‘van he-
mel uit’ of ‘van mensen uit’? De vragenstellers ‘weten het niet’. Daarmee diskwalificeren zij zich-
zelf als geestelijke leiders, want juist zij zouden dat onderscheid moeten kunnen verstaan en dui-
den. Willen wij dus wel verstaan wat Jezus’ ‘macht’ inhoudt, dan moeten wij dus durven kijken 
‘van hemel uit’.

Hoe doen we dat? Daarvoor vertelt Jezus de gelijkenis van de twee kinderen en de wijngaard. Let  
op: er staat echt ‘kinderen’ en niet ‘zonen’. In de vroege kerk was ‘kind’ ook een verwijzing naar de  
geloofsleerlingen die nog aan het begin van hun leerweg stonden. Het eerste kind in de gelijkenis  
zegt het verkeerde antwoord, maar doet het goede. Het tweede kind zegt het goede antwoord, 
maar doet het niet. De eerste komt tot inkeer en doet omkeer, de tweede doet gewoon niets.

Kleine tekstkritische kwestie: een aantal handschriften leest in Mt. 21,31 ‘de tweede’ of ‘de  
laatste’. De getuigen zijn niet zwaar genoeg om deze variant ook in de tekst te laten belanden.  
Wie hier toch ‘de laatste’ wil lezen, verandert de boodschap van de gelijkenis. In plaats van te  
benadrukken dat het doen van het goede voorop moet gaan en dat omkeer altijd mogelijk is,  
lees je de tekst dan als een waarschuwing tegen ongehoorzaamheid. Want het tweede kind  
zegt immers braaf ‘Ja’…

Als Jezus vraagt wie nu ‘de wil van de vader’ gedaan heeft (pas hier op met het gebruik van hoofd-
letters), vraagt hij in feite wie ‘van hemel uit’ gehandeld heeft. Jezus vraagt niet naar wie het goede 
antwoord gaf, maar naar wie het goede dééd. Want het gaat uiteraard om het handelen (vgl. Ex. 
24,3.7). In hun antwoord laten de priesters en oudsten zien dat zij dat ook begrepen hebben. Maar 
toch handelen ze er niet naar want ze erkennen Jezus’ ‘volmacht’ niet. Ze zijn als het tweede kind  
dat wel het goede antwoord geeft, maar daar niet naar handelt.

Kortom, wie ‘van hemel uit’ naar Jezus hoort en kijkt, komt tot handelen, met name langs de weg  
van inkeer en omkeer. Maar wie ‘van mensen uit’ reageert, komt daar niet toe. En de ‘macht’ van  
Jezus staat in dàt perspectief. Dat is inderdaad iets wezenlijk anders dan de macht die opgelegd of 
tegen je gebruikt kan worden, de dunamis van de krachtpatsers of de kratos van de machthebbers. 
Wie ‘van hemel uit’ durven handelen vinden de exousia om dat machtsdenken te ondermijnen, te 
omzeilen, belachelijk te maken of gewoon te negeren. Kortom, de ‘macht’ om zonder macht te 
leven. Lees het vervolg van Matteüs, want dat gaat regelrecht naar het lijdensverhaal waarin de 
machten van deze eeuw en de macht van God tegenover elkaar staan.
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In zijn schijnbaar ontwijkende antwoord komt Jezus dus precies tot de kern van de zaak als het gaat 
om de vraag naar zijn ‘volmacht’.

Onze theologische concepten

Algemeen bekend (maar toch gemakkelijk ‘vergeten’): we lezen altijd met een bepaalde bril op en  
daarvan moeten we ons bewust (willen) zijn. De traditionele christelijke bril heeft een set vaste 
voorstellingen, begrippen en ideeën. Maar ik denk dat je te veel vraagt van de tekst om daarin 
deze theologische concepten,  zoals  ‘verzoening met God’,  zomaar  terug te  vinden.  Het  brengt 
sowieso de nodige risico’s met zich mee om theologische concepten van later eeuwen – of dat nu 
de  4e eeuw is,  de  12e of  de  16e –  zonder  meer  terug  te  willen  vinden in  de  veel  oudere  en 
veelkleuriger  teksten  van  de  heilige  Schrift.  Het  lijkt  mij  belangrijker,  en  ook  bijbelser,  om  de 
woorden zelf te laten spreken, goed daarnaar te luisteren en dan te proberen concreet te worden.  
Niet om de ‘toepassing’ vooral praktisch te houden, maar juist om dat wat woorden als exousia, ex  
ouranou of  ex  anthroopoon oproepen  te  verbinden  met  eigen  levenservaringen.  ‘Concreet’ 
betekent immers: verbonden met het geleefde leven. En alle concrete uitleg van mensen komt bij  
elkaar in de altijd voortgaande traditie van het samen leren.

De vraag daarbij moet zeker ook zijn wat we wel of niet doen. Maar dat loopt niet een-op-een uit  
de tekst van de bijbel weg. Net zo min als wij de woorden van profeten simpelweg kunnen ‘toepas-
sen’ op historische feiten. In de gelijkenis houdt Jezus ons twee wegen voor, zoals ook Ezechiël het  
volk twee wegen toont, namelijk de weg van inkeer en omkeer, of de weg van doormodderen met 
het kwade.

Wellicht moeten die twee wegen in het verband van het evangelie worden geïnterpreteerd in een 
apokalyptisch kader, zoals de onderzoekers van het Henoch-project benadrukken (Gabriele Boccac-
cini c.s.), maar dat kunnen wij in onze tijd niet zonder meer blijven herhalen. Want wij leven twee-
duizend jaar later en de kerk was zeker wijs in het wantrouwen van alle apokalyptici die er de eeu-
wen door zijn geweest. Maar ieder voor ons en samen als gemeente moeten we toch eerlijk dur -
ven kijken ‘van hemel uit’ om te verstaan welke weg voor ons richting koninkrijk voert en welke 
niet.

Nou, daar kan de preek dan wel over gaan. Een inspirerende Israëlzondag gewenst!

Zuidlaren, 5 september 2017
Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Noord
http://kerkenisraelgroningendrenthe.nl

ds. Marien Grashoff <contact@marnel.org.uk>
https://www.marnel.org.uk
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