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Thema: Die trouw is tot in eeuwigheid 
 
Op deze Eeuwigheidszondag kijken we om hoe het was; en met wie we 
onderweg waren. En die ons nu toch ten diepste vooruit zijn gegaan; dus nu vóór 
ons, in wat voor ons nog komen moet. En zo voert deze dag ons bijna ongemerkt 
de Advent in. We kijken ook vooruit en we hebben nog iets te verwachten. En 
dan bedoel ik niet de dood, maar de messiaanse toekomst die beloofd is. 
'Troost, troost mijn volk'. De Messiah van Händel zal weer klinken en opent met 
de woorden van Jesaja tot de Joden in ballingschap. Er komen andere tijden. 
Kort daarna klinkt in die muziek ook nog een andere toon en stem: 'Doch wer 
wird ertragen den Tag seiner Ankunft?' Dat is de stem van Maleachi. En de 
haftara bij de Sidra Toledoth brengt ons vanavond die stem in herinnering. 
 
Deze stem klinkt in ongeveer het jaar 460 voor Christus. 
Het Babylonische rijk, waar de Joden in ballingschap zaten, is in het jaar 539 v. 
Chr. opgeslokt door het Perzische rijk. Dat was het werk van de beroemde 
koning Cyrus, die in de Bijbel ook wel Gods knecht wordt genoemd. Cyrus 
proclameerde direct dat de Joodse ballingen terug mochten naar Jeruzalem om 
daar hun eigen godsdienst weer uit te oefenen. Dat was de Perzische strategie: 
alle overwonnen volken kregen ruimte voor hun eigen identiteit en nationale 
recht; mits uiteraard 'de wet van Meden en Perzen' werd gerespecteerd; dat 
gezegde kennen we vandaag nog. 
Koning Cyrus werd opgevolgd door achtereenvolgens Cambyses, Darius I, Xerxes 
(bij ons uit de Bijbel bekend als Ahasveros), en ten tijde van Maleachi regeert 
Artaxerxes I.  
Jeruzalem en Juda zijn onooglijke stukjes grond in het Perzisch imperium. Stel je 
even voor, 'de wet van Meden en Perzen' schiep rechtsorde in de wereld vanaf 
India in het Oosten tot Macedonië en Lybië in het Westen; van de Kaukasus in 
het Noorden tot Thebe diep in Egypte. 
 
Net zoals andere steden kreeg ook Jeruzalem een Perzische stadhouder. Ten 
tijde van Darius I was dat Zerubbabel, een Babyloniër met Joodse wortels. Onder 
zijn stadhouderschap vindt de herbouw van de tempel plaats. Die herbouw was 
echter een godsdienstige aangelegenheid; dat liet hij over aan de hogepriester, 
in zijn tijd een zekere Joshua. Naast de politieke, wereldse regering, is de 
hogepriester principieel de leider van het volk; de bewaker van de godsdienstige 
identiteit. 
 
Juda heeft dus na de Babylonische ballingschap geen eigen koningen meer. 
Het heeft geen politieke macht. Het vormt een geestelijke macht. Het volk wordt 
geleid door hogepriesters die op hun beurt verantwoording afleggen aan en op 
goede voet proberen te blijven met de stadhouders. 
 
Tijdens dit Perzisch Imperium klinkt in het kleine Juda dus rond het jaar 460 een 
stem. We horen zometeen de eerste woorden. 
 
Een draaglast, een woord van de ENE tot Israel, door de hand van Maleachi - 
mijn bode. 
 
  



Goed. Dit is de situatie. De eerste ballingen zijn teruggekeerd. 'Als God ons 
thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.' Wat zullen die 
ballingen daarnaar verlangd hebben; een droom die werkelijkheid wordt: weer 
hun eigen eredienst op eigen grond. En al die prachtige profetieën van Jesaja 
hoe God zijn volk zou troosten. Een nieuwe wereld zou dat worden, vol vrede en 
gerechtigheid.  
In het jaar 515 v. Chr. is de tempel hersteld en ingewijd. De droom vervuld. Het 
nieuwe leven kan beginnen. 
En dan gebeurt er: niets. 
 
Nou ja, het is je in het zweet werken voor je onderhoud en er is veel ruzie met 
de buren, de buurtvolken die de terugkomst van de Joden met lede ogen aanzien 
en proberen te frustreren. Maar de droom die men voor ogen had, nee, bepaald 
niet. De decennia rijgen zich aaneen. Alles wordt weer zoals het al was of nog 
slechter. Er is niets verheffends te beleven. 
Ik moest zelf denken aan al die mensen die uit een oorlogssituatie kwamen. Wat 
een vreugde om weer vrijheid te proeven, een nieuw bestaan op te bouwen; je 
ideeën uit te werken over hoe je die nieuwe wereld na de bevrijding zou gaan 
inrichten. Maar als je een paar decennia verder bent, wat heeft de bevrijding dan 
aan verheffends gebracht? 
'Sorry', zei mijn vader ooit tegen mij, 'we hebben na de oorlog verschrikkelijk 
hard gewerkt om welvaart te bereiken; en dat is ook gelukt; maar we hebben 
welzijn vergeten. Materieel, aan de buitenkant, werd alles gemakkelijker. Maar 
innerlijk is deze maatschappij elk decennium holler en leger geworden.' 
Ad den Besten schreef daarover een indrukwekkend gedicht (NLB 709), over na 
de WO II: 
 
De winter leek voorgoed voorbij 
en vóór ons lag de volle zomer; 
de macht was eindelijk aan de dromer; 
de nieuwe mens, zo droomden wij, 
verbrak de slavernij. 
 
Maar winters werd het in dit land; 
‘t is kil rondom en in ons midden, 
in onze mond verstart het bidden, 
doodskou gaat uit van onze hand 
naar mens en dier en plant. 
 
Onder druk ontstaan de beste ideeën. Onder druk wordt er gevloekt, maar ook 
serieuzer nagedacht, gemediteerd, gebeden. Maar wat blijft daarvan over als de 
druk voorbij is? Zullen ook wij, na deze corona-tijd, onze identiteit echt opnieuw 
uitvinden en ons innerlijk vernieuwen? Of gaan we uiteindelijk gewoon verder 
waar we waren en gaat de geestelijke uitholling verder? Gaat doodskou uit van 
onze hand? 
 
Die geestelijke uitholling zou nu juist de teruggekeerde Joden niet moeten 
overkomen.  
De Joden van vandaag niet; na een ballingschap van bijna twee millennia nu zo'n 
zeven decennia weer beschikkend over een eigen land.  



Maar toch zeker de Joden niet na de Babylonische ballingschap in die 6e eeuw 
voor Christus. Want ze worden nu toch geleid door de hogepriester; en door al 
die priesters en Levieten die in de nieuwe tempel dienstdoen.  
En in Babel waren de beste ideeën ontstaan. Daar is het grootste deel van de 
Bijbel zoals wij die kennen ontstaan; alle bijbelverhalen zijn daar bediscussieerd, 
geredigeerd en opgeschreven. Die woorden worden dan toch rond de nieuwe 
tempel het centrum van heel het leven? 
Maar het tegendeel is waar. 
Er wordt nog wel geofferd; maar de offers zijn van de minste soort. Sabbats-
gebruiken zijn in de vergetelheid geraakt. Veel mannen zijn getrouwd met niet-
Joodse vrouwen. Is dat dan zo erg? Ja, wel als de geloofsopvoeding van hun 
kinderen verwatert; en die opvoeding ligt - zoals zo vaak - vooral in handen van 
de moeders. Als die moeders niet bij de Torah leven, zal het nageslacht van de 
ballingen oplossen in assimilatie met de omringende volken. 
 
En dan is het rond 460 voor Christus. 
En daar is: 'een bode'. Mal'ak - in het Hebreeuws. In het Grieks is dat vertaald 
met angelos - in het Nederlands werd dat 'een engel'. Die boden in het Oude 
Testament konden werkelijk engelen uit de hemel zijn. Maar het kon ook slaan 
op een profeet. 
Hier lijkt het in eerste instantie om een profeet te gaan. mal'ak-i - Mijn bode, 
wordt hij genoemd. 
Een draaglast, een woord van de ENE tot Israel, door de hand van Mal'ak-i. 
Wie is deze bode? Die tegelijk ook de laatste profeet zal zijn! Er zal in Israel na 
hem, dus nu al zo'n 2500 jaar, geen profeet meer opstaan in Israel! Daar 
moeten we straks nog wel even op terugkomen; hoe men daar in Joodse kring 
over denkt en mee omgaat. 
Maar: wie is deze bode? 
Precies in het laatste vers van deze haftara - misschien viel het u al op - valt dat  
woord 'bode' nog eens. Want de lippen van een priester moeten kennis bewaren, 
en onderricht zoeken ze uit zijn mond; want een bode van de ENE, de 
Omschaarde, is hij. Een priester is dus bedoeld als een engel, een bode des 
HEREN; iemand die door de mensen gezocht wordt, want de woorden van de 
HERE God komen uit zijn mond. 
Oké, maar die hele haftara is nu juist tegen de priesters gericht omdat ze die 
woorden niet spreken, en omdat ze het altaar besmeuren met wat bedorven, 
blind, kreupel en ziek is. God mag het doen met wat voor de mensen toch al 
onbruikbaar was. Men is ver van de Levitische voorschriften dat je aan God - 
uiteraard - het beste en het mooiste offert; en offer anders helemaal geen dier, 
want Hij verplicht je daar immers ook niet toe. 
 
Dus er lijkt in deze haftara een bode te zijn, die misschien een priester is (of een 
engel of een profeet), maar die nu precies doet en zegt wat alle priesters in zijn 
tijd nalaten of zelfs tot het tegenovergestelde hebben gemaakt. 
Wie is deze bode c.q. priester en in elk geval allerlaatste profeet? In de Joodse 
traditie houden velen het voor een eigennaam; dus gewoon Maleachi; over wie 
we verder niets weten. Maar in de Talmoed en in de Targoem wordt ook gezegd: 
nee, je moet hier letterlijk denken aan mijn bode, mijn engel. En daarmee wordt 
bedoeld die bijzondere mens die in het jaar 458 v. Chr. door de Perzische koning 
Artaxerxes I naar Jeruzalem werd gestuurd. Met een grote groep Joden en met 
speciale volmachten om daar rechters en ambtenaren aan te stellen; én ervoor 
te zorgen dat de voorschriften van de Torah zouden worden nageleefd. En dat 



alles beschreven en vastgelegd als een wet van Meden en Perzen zodat ook de 
buurtvolkeren zich hierbij hebben neer te leggen. 
Dertien jaar na deze bijzondere mens stuurt Artaxerxes I ook nog de hoveling 
Nehemia naar Jeruzalem; met volmachten om de muren van de stad Jeruzalem 
te herbouwen. En samen met die eerste bode begint dan een grote reformatie 
die de geestelijke uitholling moet stoppen; door Gods Torah werkelijk tot het 
centrum van het leven te maken. 
U begrijpt waarschijnlijk al op welke bijzondere man Targoem en Talmoed 
doelen: Ezra, de zoon van Seraja, de zoon van Azarja, de zoon van Hilkia, de 
zoon van Sallum, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amarja, 
de zoon van Azarja, de zoon van Merajoth, de zoon van Zerahja, de zoon van 
Uzzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinehas, de zoon van 
Eleazar, de zoon van Aäron, de hogepriester. 
Ik ga er vanavond eens vanuit dat Ezra deze mal'ak-i is.  
Het woord van deze bode heeft dan een enorm mandaat. Hij voert een wet van 
Meden en Perzen uit. Hij stamt rechtstreeks af van de hogepriester Aäron. En er 
komt kennis, onderricht uit zijn mond dat werkelijk rechtstreeks van God komt. 
Zo klinkt het ook direct en zo valt de HERE God als het ware met de deur in huis: 
Ik heb u liefgehad! heeft gezegd: de ENE.  
En lieve mensen, met dit optreden van deze Ezra begint een reformatie die het 
Joodse leven tot de dag van vandaag zal bepalen. De voorschriften en 
organisatievormen van Ezra en Nehemia beschermen de Joodse identiteit nu al 
zo'n 2500 jaar. 
 
De eerste woorden van deze bode zijn de reden waarom deze haftara is 
verbonden met de Sidra Toledoth, over Jakob en Ezau. 
Ik heb u liefgehad! - heeft de ENE gezegd, en gij hebt gezegd: waarin hebt gij 
ons liefgehad? Was Esau niet de broer boven Jakob?, is de tijding van de ENE, 
maar Jakob wilde ik liefhebben, en Esau heb ik gehaat; van zijn bergen maakte 
ik een woestenij... 
Die lijn tussen haftara en sidra is dun. Want in de Sidra in Genesis zijn Jakob en 
Ezau mensen van vlees en bloed. En niets menselijks is hen vreemd. En als je 
dat verhaal leest kan je sympathie nu eens naar Ezau en dan weer naar Jakob 
uitgaan. Dat verhaal wordt ook verteld vanuit een menselijk perspectief; de hele 
worsteling om op deze aarde te geloven in de beloften van God. 
Hoe anders is dat in deze haftara. Hier gaat het niet meer om de personen Jakob 
en Ezau, hier gaat het, bijna 1500 jaar later, over de volken, de culturen, de 
principes die vanuit een goddelijk perspectief gezien tegenover elkaar staan. 
Jakob staat hier voor Israel, dat al sinds de dagen van Abraham met God en zijn 
Torah onderweg is. En Ezau staat hier voor Edom, het broedervolk van Israel dat 
zich zo laf en verraderlijk ten opzichte van Israel heeft gedragen. 
De Edomieten stonden te juichen toen de Babylonische legers Jeruzalem 
verwoestten. Ze vingen de vluchtende Joden niet op maar ze leverden hen uit of 
erger. Ze maakten zich vervolgens meester van de verlaten Joodse bezittingen, 
hun huizen en grond. Prima als niets je meer aan het bestaan van die Joden 
herinnerde. 
 
Dat zet ook even stil bij onze eigen geschiedenis, de geschiedenis van deze stad. 
Daar maakten Joden deel vanuit. En zeker, velen van hen in de loop der tijd 
geassimileerd, door de druk van buitenaf op hun identiteit of uit verwatering. 
Maar ook Joden wier identiteit toch zichtbaar bleef. Na de grote verwoesting van 
het Joodse leven in Europa hadden we hier helaas alleen nog de tekenen van dat 



Joodse verleden: de leegstaande synagoge, en de Joodse begraafplaats aan de 
Eerste Ebbingestraat. Maar al kort na WO II was zelfs dat verleden niet meer te 
zien. Wat is dat toch, ook in het zo christelijke Kampen? En zo ging het op zoveel 
plaatsen. Brachten de wetten van Meden en Perzen meer bescherming aan Gods 
volk dan een kerkelijk Europa? Deze maand bekende onze landelijke kerk schuld 
aan de behandeling van Joden, ook na de oorlog. Zo mag het nooit weer 
gebeuren. 
 
Wat Edom deed was verschrikkelijk. In Psalm 137 hoor je de ervaring van de 
ballingen nog altijd terug: 
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend en dachten aan Sion... 
Gedenk, HEER, de dag van Jeruzalems val, toen het volk van Edom zei: 'Neer 
met die stad, neer, maak haar met de grond gelijk!' 'Gelukkig is hij die jouw 
kinderen grijpt en op de rotsen verplettert'. 
 
De bode spreekt woorden Gods tot de priesters en het volk dat zijn identiteit 
verzaakt. 
'Ik heb jullie toch altijd liefgehad? Waarom hebben jullie mijn wegen verlaten?', 
vraagt God. 'Kijk hoe Ik met Edom ben omgegaan; zijn land ligt nu voor altijd in 
puin. Maar jullie heb Ik nooit verlaten. En Ik zal jullie ook nooit verlaten, want 
dat is mijn belofte van trouw, gezworen aan Abraham en talloze malen herhaald. 
Mijn trouw is tot in eeuwigheid!  
Dus hoe bestaat het dat mijn tempel gevuld wordt met afdankertjes? Waarom 
sluit niet iemand daar de deuren, zodat die beledigingen aan mijn adres 
ophouden? Dat heft de handen maar op en zegent het volk... Ik ga die 
zegeningen in vloek veranderen. Ik maak een einde aan deze gang van zaken. Er 
komt een reformatie. Ik had mijn verbond met Levi en Ik houd mijn verbond met 
Levi. Ik zal er zelf voor zorgen dat mijn verbond herleeft! Maar met jullie ben Ik 
klaar; je heet wel 'van Jakob', maar de praktijk van jullie handelen geeft aan dat 
je 'van Ezau' bent.' 
 
Zoals gezegd, met deze bode, deze Ezra, begon een grote reformatie. Vooral 
inhoudelijk. Dat wordt onder woorden gebracht in Psalm 36, de psalm die bij 
deze haftara wordt gelezen. Edom en Jakob, van-God-los en aan-God-verkleefd, 
worden daarin tegenover elkaar gezet.  
Ps. 36:1 - De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart - angst voor God 
kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap - geen besef van schuld, geen 
afkeer van het kwaad. 
Zo niet de gelovige. Ps. 36:8 - Hoe kostbaar is uw liefde, God! Dat is wel even 
een andere reactie op Gods woord: 'Ik heb u liefgehad' dan een reactie als: 
'Waarin dan wel?!'. Nee, hier is het Hoe kostbaar is uw liefde, God. En dan 
volgen die woorden: in de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, want 
bij U is de bron van het leven. 
En altijd zul je dan in de synagoge zien dat de Joodse mannen bij deze woorden 
in Psalm 36 hun talliet omslaan, en hoe ze die nog even over hun hoofd heen 
houden: in de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. 
 
En dan ben ik gelijk ook bij de uiterlijke reformatie die Ezra tot stand bracht. Ik 
noemde opnieuw het woord synagoge. En al eerder zei ik: waarom zijn er na 
Maleachi geen andere profeten meer opgestaan? 
De Joodse traditie stelt: vanaf de tijd van Ezra is de stem van de profetie niet 
meer nodig omdat vanaf toen de hele Joodse gemeenschap voortdurend 



deelkreeg aan de uitleg van de Torah. Er kwamen namelijk synagogen, scholen. 
En er kwamen Torah-geleerden die in de sjoel het volk voortdurend meenamen 
naar de Sinaï en de Torah die daar klonk. En er werden richtlijnen opgesteld voor 
de hele Joodse levenswandel, de zogenaamde zes pijlers: de Toroth, de 
misjpatiem, de chockiem, de mitsvot, de edot en de avoda. Daar kan ik nu niet 
verder op in gaan.  
Maar al kwamen er nu nog duizend profeten, zo zegt men, dan wegen de 
beslissingen van duizend-en-één Torahgeleerden zwaarder.  
Er komt nog maar één keer een profeet, zegt mal'ak-i: en dat is de terugkomst 
van de profeet Elia. 'Maar zijn wij op die komst wel voorbereid?' is dan de vraag. 
'Doch wer wird ertragen den Tag seiner Ankunft?' zingt de Messiah Maleachi na. 
Zijn wij wel rijp voor de messiaanse tijd die met de terugkomst van Elia begint? 
 
We zijn 2500 jaar verder. En nog altijd waken de inzettingen van Ezra over de 
Joodse identiteit; God zelf waakt over hen; zijn trouw is tot in eeuwigheid. 
Wij, niet-Joden, zijn erbijgekomen; bij die getrouwe God. Goddank. 
Erbijgekomen door die ene bode-priester in Israel, zegt de Hebreeënbrief, wiens 
priesterwerk door Israel heen naar heel de wereld uitstroomt: de Zoon van 
Godzelf. En Elia ging voor Hem uit, zeggen de evangeliën. 
Hoe gaat Hij, Jezus, ons vinden in de advent, in onze messiaanse verwachting. 
Kijken wij er met heel ons hart naar uit? 
Is Israel zover?  
Zijn wij zover? Kunnen we met heel ons hart bidden om de komst van de grote 
bode, de wederkomst van onze redder: Jezus, Messias? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


