
 

‘Op weg naar een Nieuwe Aarde’ 

 

DE WERELD VAN HET MAKEN 
We zitten nog steeds in de Olam Ha-Assia 

 
Het eind van de Bijbel, de dag des oordeels geheten, hoeft niet het eind van de wereld 
te betekenen. Het is enkel het laatste hoofdstuk van een belangrijke episode en het 
eind van de wereld zoals wij die thans kennen. Het is ongetwijfeld die existentiële angst 
dat de wereld wél zal vergaan, die velen ertoe drijft een letterlijke uitleg van het Vrede-
rijk af te wijzen. Een radiopriester in Nederland durfde het geloven daarin zelfs een 
zonde tegen de Heilige Geest te noemen, een onvergeeflijke zonde. Hij vervloekte mij 
naar de Hel. Wat is toch mis met die priesters? Ze moeten zegenen!! 
 
HUBERT LUNS 
 
1 – Ons Judaïsch Erfgoed 
De Christelijke kerk is de voortzetting van de Synagoge. Het doet dan ook een beetje 
vreemd aan dat bij de zo belangrijke kwestie als de eindtijdprofetieën hele theorieën 
worden opgedist zonder een enkele verwijzing naar ons Judaïsch erfgoed. Alsof er 
in Israël geen eschatologische verwachtingen bestaan! Brad Young vertrouwt ons 
toe in het eerste hoofdstuk van zijn boek “Paulus de Joodse Theoloog”: “Als Christen 
hebben wij soms Paulus onderwijzingen over Jezus aanvaard terwijl wij niet alleen 
zijn liefde voor de Hebreeuwse Bijbel maar ook zijn Judaïsch erfgoed hebben afge-
wezen.” Een onfortuinlijke benadering, want wij kunnen veilig stellen dat er niets in 
Paulus’ leer is dat niet strookt met zijn authentiek Judaïsme. Paulus’ onbewust 
getuigenis van de overheersende rol van de Joodse cultuur binnen de Kerk is ook 
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goed aangestipt door professor Brandon in “De Val van Jeruzalem en de Christelijke 
Kerk” waarin hij uitlegt (pp. 21-22): 

«« Alhoewel Paulus zich zo levendig bewust is van zijn taak als apostel 
voor de onbesnedenen en alhoewel zijn Epistels duidelijk gericht zijn op 
die gemeenschappen die overwegend uit de heidenen zijn, past hij met een 
vanzelfsprekend elan opvattingen en voorbeelden toe die door en door Joods 
zijn. Duidelijk anders dan bij de latere schrijvers van de Evangeliën, tracht 
hij met het noemen van een of ander citaat uit het Oude Testament zijn 
lezers te instrueren, aan te sporen, of van iets te overtuigen, wat op zuiver 
rabbijnse leest is geschoeid zonder dat hij zich geroepen voelt dat nader 
uit te leggen. (…) Ongeacht de vroegere status van de bekeerde Christenen 
uit de ‘heidenen’ – of zij nu uit de Joodse diaspora kwamen, of alleen 
maar godvrezend waren geweest of totaal heidens – hun toetreding tot de 
Christelijke Kerk bracht hen onmiddellijk binnen het Joods-theologisch 
gedachtengoed. Zij werden door hun leermeesters in een vastomlijnde 
en indrukwekkende corpus van geloof en praktijk binnengeleid dat hun 
waardering en respect afdwong. »» 

 
Volgens Brandon betekende de val van Jeruzalem het keerpunt dat wegleidde van 
een typisch Judaïsch-Christelijke interpretatie van de Schrift, welke verwijdering 
mijns inziens pas beslissend werd met de verwerping van Origenes zo’n 150 jaar 
later. Origenes (ca. 185 - 253/254) was een groot kenner van het Joodse gedachten-
goed, maar beging de fout dat hij te veel wilde uitleggen. Voor het overige is hij een 
uiterst waardevol apologeet (geloofsverdediger) geweest en zijn geschriften zijn nog 
steeds de moeite waard. 
 

2 – De Wereld van het Maken 
Centraal in het Joodse denken, over onze wereld die op zijn eindtijd afstormt, is de 
opvatting van de Olam Assia. Wij zitten nu in de “wereld van het maken”, niet 
zomaar een maken, maar een creatief maken. Een zeker rabbijn Bemporad besluit 
zijn commentaar op de dialoog van Job met zijn vrienden: 

««  De wereld is onvoltooid en de mens moet er naar streven zich te verheffen 
want hij vormt nog niet zijn centrum. Alleen in een onvoltooid heelal, in staat 
van wording, in een heelal dat nog niet voor God en de mens is gewonnen, 
alleen dan kan de mens inderdaad een taak en een funktie hebben. Toch lijden 
de goeden en besten het meest, want het is de heilige en ware en rechtvaardige 
die de taak op zich neemt om rechtvaardigheid en waarheid in de wereld te 
brengen. (…) De vrienden loochenen de eigenlijke taak van de mens.  
 Voor hen heeft de mens geen boven zichzelf uitstijgende natuur-
omvormende historische taak. Zij ontkennen daarmee wat de kern uit-
maakt van de profetische opvatting van de mens, dat hij het werktuig is 
ter verwezenlijking van het messiaanse heil. Zij maken al het lijden en de 
doodsangsten tevergeefs; tevergeefs het tragische lot dat de rechtvaardige 
ondergaat die de bewerker is voor de totstandkoming van het goede. De 
vrienden willen dat God het werk van de mens doet en daarom hebben zij 
niet correct gesproken, zoals Job deed die onrechtvaardigheid herkende maar 
desondanks trouw blijft aan zijn roeping en ideaal en dat ondanks uitzinnige 
kwelling en het meest intense lijden. Job is bij uitstek de dienaar Gods en 
hij vertegenwoordigt voor ons de historische veranderingen die de natuur en 
de mens moeten volbrengen opdat Gods wereld te voorschijn kome, in het 
aanzijn worde geroepen. »» 
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Dit is heel aardig geformuleerd. Indien men aanneemt dat de mens een actief element 
in het veranderingsproces is, een partner in het scheppingsgebeuren, vloeit dit voort 
uit een onafhankelijke beslissing van God. (Jesaja 43:7-10) Zo kunnen wij staven dat 
God de mens nodig heeft voor de totstandkoming van het messiaanse heil, een heil 
dat voortschreidt in de “wereld van het maken” of “olam assia”. Men zou ook kunnen 
zeggen dat God de mens wíl nodig hebben. Hij wil ons, mensen, inschakelen in Zijn 
heilsplan, alhoewel Hij het ook zonder ons zou kunnen doen. Dit gezegd hebbende, 
moeten wij waken voor gewilde trots wat heel gevaarlijk is omdat dit voor de mens 
de noodzaak ontzegt om Gods hulp te ontvangen. Ieder soort trots is dodelijk voor 
de totstandkoming van het messiaanse heil. Dit wordt in het Aleïnu gebed onder-
kend, driemaal daags aan het einde van de Joodse gebedsdienst, dat Gods hulp af-
smeekt ter voltooiing van de wereld. Ik ben het slechts gedeeltelijk met Rabbijn 
Bemporad eens als hij zegt dat “de mens alleen in een onvoltooid heelal een taak en 
een funktie heeft.”, want het is voorstelbaar dat de mens in een ‘voltooid’ heelal – 
op de achtste dag misschien? – optreedt als een soort rentmeester, een bewering die 
de rabbijn, lijkt mij, niet zal willen tegenspreken. Het zou beter zijn om te zeggen 
dat “in een onvoltooid heelal het bestaan van de mens alleen kan worden verklaard 
indien hij inderdaad een taak en een funktie heeft.” Anders zou de zin van het leven 
slechts ontleend worden aan een egoïstische eigengerichtheid. De innerlijke speur-
tocht naar vrede en perfectie zou dan zijn enige bestaansgrond zijn. 
 

3 – Een Nieuwe Bedeling 
Wat is nu de Bijbelse grondslag voor deze benadering? Dit kan in Genesis 2:2-3 
worden gevonden. Volgens een courante interpretatie van de grondtekst eindigt 
Genesis 2:3 met: [in de 6 voorgaande dagen] “schiep God om te kunnen maken” [in 
de 7e die nog steeds bezig is]. Deze verzen kunnen voluit worden weergegeven, 
volgens de Statenvertaling: “Als nu God op de zevende dag zijn werk (malachah) 
had volbracht dat Hij gemaakt had, heeft Hij op de zevende dag van al zijn werk 
(malachah) gerust dat Hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend, en 
die geheiligd, omdat Hij op die dag van al zijn werk (malachah) heeft gerust, hetwelk 
God had geschapen om te maken.” Deze laatste woorden zijn raadselachtig. Heeft 
God geschapen om te scheppen? (asher-bara Elohim la’asot) Door wie te laten 
scheppen? Waarlijk, ‘ons’ doel in deze wereld is om de schepping te vervolmaken, 
die de almachtige God had volbracht. Wij zijn Gods partners in het scheppings-
proces! De Almachtige heeft opzettelijk geen voltooid universum geschapen, wat 
wil zeggen dat de schepping volgens het teleologisch princiep afstevent op een 
vooraf gesteld doel. Hij schiep een perfect maar geen geperfectioneerd universum 
om zo lediggang te vermijden. Anders zou de wereld niet meer ‘perfect’ zijn. 
 
De verzameling Bijbelrollen, nu, gaat over de 7e dag of “wereld van het maken (te-
gen)”, het maken tegen de ontluistering, wat in de Joodse manier van spreken ‘de’ 
“Olam Assia” heet. Daarna zal er een andere dag zijn, de 8e of 50e (7x7 plus 1). De 
wekelijkse megacyclus is nog steeds met zijn eerste omgang bezig. Er bestaan 3 op 
elkaar inwerkende cycli: de wekelijkse of maancyclus en de op de zon gerichte 
jaarlijkse cyclus en tenslotte de oogstcyclus. Iedere inbreuk op Gods scheppend han-
delen waarbij zijn scheppingswerk wordt vervloekt, aangerand en vernietigd, is een 
inbreuk op de heiliging van de zevende dag. Op de dag des oordeels zal zijn heiliging 
voltooid zijn. Dan is ons tijdsbestek tot een eindpunt gekomen, in het Grieks 
“sunteleia tou ayonos” geheten, en vandaar zal een nieuw tijdperk van start gaan 
(ayon is hetzelfde als het Hebreeuwse olam en beide betekenen tijdsbestek, periode, 
tijdperk, eeuw of wereld). Deze Griekse uitdrukking wordt vijf keer in het Evangelie 
van Mattheüs gebruikt (Mt. 13:39, 40, 49; 24:3; 28:20) en nog eenmaal in Hebreën 
9:26. De laatste vermelding is interessant omdat daar de voleinding op de Kruisiging 
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wordt volbracht, scharnierpunt aller tijden. Dit was zeker niet het einde van onze 
materiële wereld, maar het begin van een nieuwe bedeling. Daarom doet de zevende-
dags-Sabbat aan de toekomende wereld denken onder een nieuwe bedeling als het 
volk van God in groene weiden neerligt aan de wateren van rust / menuhot (Ps. 23:1), 
wat wederom niét gelijk staat aan ledigheid. Er is dan werk aan de winkel, zelfs op 
die dag, maar op een ander niveau. 
 

4 – De Mensheid is ‘nog niet’ in zijn Rust binnengegaan 
Een interpretatie is dat het scheppingsverhaal is gegeven om het sabbatsideaal te 
doen uitkomen. Het vertelt ons in symbolische taal dat toen de hoogste wezens – 
Adam en Adamah – tot het leven waren geroepen, dat toen de schepping van de 
wereld was gedaan en dat vanaf dat moment de Schepper zijn eigen millennia du-
rende sabbat mocht vieren. Toen ook ving de menselijke werkdag aan van de 
verwerkelijking van de geschiedenis. Zoals reeds opgemerkt: “Job is bij uitstek de 
dienaar Gods en hij vertegenwoordigt voor ons de historische veranderingen die de 
mens moet volbrengen opdat Gods wereld te voorschijn komt, wordt verwezenlijkt.” 
Ik wens te benadrukken dat de sabbatsverordening, toen bij de Horeb, volstrekt 
nieuw was en niet in Israël en de omliggende culturen uit die tijd gebruikelijk was, 
en dat het dus als een kostbaar geschenk van God aan de mensheid mag worden 
beschouwd, een voorproef van iets groters, Hij die deze verordening niet voor zich-
zelf maar voor ons heeft gemaakt. (Mk. 2:27) Aryeh Kaplan legt in een boekje over 
de Sabbat uit, dat veel gelezen wordt: 1) 

««  Het Judaïsme kent veel rituele wetten, die erop gericht zijn om de relatie 
tussen G-d en de mens te versterken. Deze betreffen de vrije dagen, de 
kashrutwetten [reinheidswetten] en zulke dingen als [de ornamenten van] 
tallis, tefillin en de mezuzah. Voor het merendeel zetten deze het Judaïsme 
apart van al de andere ethische systemen. Onder de vele rituelen van het 
Judaïsme treffen we een ritueel aan dat boven al het andere uitsteekt. Dat is 
‘shabbos’ – de Joodse sabbat. (…) Sta daar eens bij stil. Van de menigvuldig 
Joodse rituelen wordt slechts één in de Tien Geboden genoemd. (…) Zolang 
het Judaïsme als een energieke vitale kracht bestaat, blijft de sabbat de 
vooraanstaande rituele praktijk. »» 

 
Menuha is rust, het grondthema van de Sabbat, hetwelk van een intrinsiek positieve 
eis uitgaat waaruit vreugde, vrede en volmaaktheid ontspringen, om kort te gaan 
heiligheid. Zijn vervolmaking is in de toekomende wereld, “want de mensheid is nog 
niet in zijn rust binnengegaan en rust nog niet uit van zijn werk zoals God van het 
Zijne uitrust; indien het volk van Israël in het beloofde land reeds had kunnen rusten, 
zou God later niet over een andere dag hebben gesproken” (Hebr. 4:8-10). Omdat 
God op de 7e rustte mocht Israël iedere 7e dag rusten toen het eenmaal in de arbeid 
ter vervolmaking van deze wereld Gods ‘slaaf’ was geworden. Toen God Israël uit 
de slavernij in Egypte bevrijdde, werden zij aan God onderhorig, die hen vanuit de 
hand van farao, hun vroegere eigenaar, gestolen had (Deut. 5:15), en dit geeft aan 
waarom de wettelijke basis van de sabbatsrust uit die periode stamt, terwijl zijn 
theologische basis in een zogenaamde prolepsis2) veel verder teruggaat en gezocht 
moet worden in Genesis 2:2 waar geschreven staat: “en God beëindigde Zijn schep-

 
1) “SABBATH - Day of Eternity” by Rabbi Aryeh Kaplan - National Conference of 
Synagogue Youth and the Union of Orthodox Jewish Congregations # 1984 (ch. 1). 
2) Prolepsis is de vertegenwoordiging van iets in de toekomst alsof het reeds bestond 
of was gebeurd. Een voorbeeld hiervan is dat de vrouw van Adam ‘Eva’ wordt genoemd 
omdat ze de moeder van alle levenden is, terwijl haar eerste kind toen nog niet bestond. 
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pingswerk en rustte op de zevende dag”. Evenwel hield het werk der schepping toen 
nog niet op: het werd van God aan de mens overgedragen en middels een verbond 
met de mens op de Berg Horeb bezegeld. 

Toch is het niet zo dat God van ‘al’ zijn werken rustte. Hij rustte van het werk (ma-
lacha) dat een ‘creatief’ handelen inhoudt. En het is ook op die manier dat de mens 
de zevende dag behoort te respecteren. Maar God rustte geenszins van zijn werken 
van barmhartigheid, verzoening, heiligmaking en gerechtigheid en Hij is ook nooit 
gestopt met zijn werk voor de instandhouding van het volbrachte scheppingswerk. 
Een stoel is een menselijk scheppingswerk; Gods scheppingswerk is het universum 
en al het leven. Zonder zijn dragende Liefde in affiniteit en overeenkomst zou deze 
niet kunnen blijven bestaan. Pas als de mensheid zijn rustdag zal zijn binnengegaan, 
allegorisch de 8e dag, zal het eindelijk de betekenis van de werken van barmhar-
tigheid hebben begrepen en daarin samen met God kunnen blijven bestaan. 
 
De conclusie over het soort werk dat God op zijn sabbatsrust uitvoert, past bij de 
Midrash Genesis Rabbah 11:5 en 10, hier geciteerd uit de vertaling van rabbijn H. 
Freedman en Maurice Simon (1939): 

«« Toen ging hij terug naar Rabbi Akiba en zei tegen hem: Indien het waar 
is, zoals u zegt, dat de Heilige, Hij zij geprezen, de Sabbat eert, dan zou Hij 
de winden niet aansturen of het op die dag laten regenen. (…) R. Phinehas 
zei in R. Oshaya’s naam: Alhoewel er staat geschreven: OMDAT HIJ 
TOEN VAN AL ZIJN WERK HEEFT GERUST, HETWELK GOD HAD 
GESCHAPEN OM TE MAKEN, rustte Hij van het werk van [het scheppen 
van] Zijn wereld, maar niet van het werk van de kwade en het werk van de 
rechtvaardige, want Hij werkt zowel met de eerste als met de laatste. »» 

 

5 – Het Tegen-Scheppen 
De vervolmaking van de wereld is geen neutrale bezigheid. Het gaat met strijd ge-
paard tegen hen die niets willen weten van het koninkrijk Gods op aarde en geen 
genoegen nemen met het rentmeesterschap, zich titels toeëigenend die alleen de 
eigenaar, onze Heer en Meester, toekomen. De symbolische vertegenwoordiger van 
deze godslasterlijke praktijk is Ezau, de harige stoere doener, de braller. Hoe lijkt 
die naam op Asa! Daarom zegt God (Mal. 1:2): “Jakob heb ik liefgehad maar Ezau 
heb Ik gehaat.” dat kan worden omgezet in “Hoe haat Ik dit maken.” Dit haten is 
hetzelfde woord dat elders kan worden vertaald met minder liefgehad, zoals in 
Genesis 29:31 (Willibrord vertaling): “Toen God zag dat Lea minder bemind werd, 
opende Hij haar schoot.” (de Statenvertaling zegt gehaat). In waarheid kan God niet 
haten. Iedere ziel is even kostbaar in Gods ogen als alle zielen bij elkaar opgeteld, 
zo gaat het gezegde. 
 
De ons bekende verzameling Bijbelrollen gaat over het zozeer door God gehate 
scheppen en maken (asa/ezau) van de mysteriediensten met als tegenactie de vervol-
making van de wereld, door mij het ‘tegen-scheppen’ genoemd, in de aan ons 
toebedeelde zevende scheppingsdag. Alleen in dit licht kunnen wij de boodschap 
goed verstaan. De Bijbel gaat over de lotgevallen van de kinderen van het licht, 
erfgenamen van Adam en Eva. Het eind van de Bijbel, de dag des oordeels geheten, 
hoeft dus niet het eind van de wereld te betekenen. Het is enkel het laatste hoofdstuk 
van een belangrijke episode en het eind van de wereld zoals wij die thans kennen. 
‘Wereld’ kan verstaan worden als een morele eenheid of als een materiële samen-
stelling. De betekenis van de tweede Petrus brief 3:10-12 komt dan in een ander licht 
te staan: 
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«« De dag des Heeren zal komen waarbij de hemelen met gedruis zullen 
voorbijgaan en de elementen brandende vergaan waarbij de aarde en haar 
werken zullen verbranden. (…) [Waarbij de heiligen verlangend] uitzien naar 
de dag van God en haar trachten te bespoedigen, in welke dag de hemelen 
door vuur ontstoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen 
versmelten. »» 

Deze opzet vinden we terug bij Openbaring 21: 
«« Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde want het oude was niet meer. 
Ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalende vanuit de hemel. Gods tabernakel is 
bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En alle 
tranen werden gewist. »» 

 
Aldus zal de eerste wereld vergaan, maar de tweede blijft om in de binnenkamer te 
worden getooid tot schoner bruid als ooit. En dan, in de morgenstond van de achtste 
dag, verschijnt blinkende de K’bod Hashem (de Glorie Gods) …en een vlam gaat uit 
van zijn vurig aanschijn en verteert het lofoffer in de heerlijkheid van ons heiligdom. 
Daar komt Hij! Hij komt met de wens om zijn permanente verblijfplaats in de Beit 
ha-Mikdash (Tempel) te kiezen: in de gereinigde heiligheid van onze zielen. Dáár 
komt Hij, onze dorst lessend als dauw op lentegroen. 
 
Wij moeten niet verbaasd zijn alsof hier een totaal nieuwe theologie uiteen wordt gezet, 
want reeds Origenes (185-252/254),3) in zijn tijd de grootste leermeester op Christelijk 
gebied, verlangde naar een vurig oordeel dat de mensen op de drempel van de komende 
wereld zouden moeten doorstaan. Hij was van mening dat ieder die reeds met water en 
de Geest is gedoopt door de Heer Jezus in een rivier van vuur gedoopt moet worden om 
aldus gezuiverd het paradijs binnen te gaan. Ongetwijfeld had hij uit eigen ervaring dit 
zuiveringsvuur ondergaan.4) Hoe anders zou hij hierover hebben kunnen spreken? Hij 
keek in die zin uit naar een (geestelijke) uitslaande wereldbrand, waardoor alle zielen 
die zo’n correctie nodig hebben ‘onmiddellijk’ zouden worden getuchtigd en genezen. 
Op van de hoogte van Tabor naar de hoogte van Golgotha! En van Golgotha naar de 
hoogten van Pinksteren! 
 

g 
 

 
3) Origenes staat in de ons bekende geschriften nergens stil bij de leer van Chris-
tus’ wederkomst, welk aspect toendertijd in de meeste schema’s van het Christelijk 
geloof een prominente plaats innam. Hij behandelt Christus’ komst in heerlijkheid 
als de geestelijke openbaring van zijn ware natuur, alhoewel hij zegt dat hij “de tweede 
presentie van Gods Zoon in zijn eenvoudiger betekenis” geenszins uitsluit. 
4) De theologische term voor dit zuiveringsvuur is transverberatie. Deze term komt 
vanuit het Latijnse ‘transverberare’ en betekent doorboren of doorsteken. In de mystieke 
literatuur is het ook wel gekend als ‘ferita’, een Italiaans woord dat ‘wonde’ of ‘hartzeer’ 
betekent. Het wordt dikwijls aangeduid als de serafijnse aanval omdat het gewoonlijk 
vergezeld gaat van een visioen van een engel die de wonde toebrengt – een liefdewond 
die de ziel met liefde voor God ontbrandt. Gelijkertijd is het een uitzuivering, wat de pijn 
veroorzaakt, want anders zou de ziel niet tot die bijzondere staat van vereniging met 
God kunnen worden verheven. Er is het wereldberoemde marmeren standbeeld van 
Gian Lorenzo Bernini in de Cornaro Kapel te Rome waarbij de Heilige Theresia van 
Avila de transverberatie ondergaat. De transverberatie laat de eigen zondigheid met 
Gods ogen zien zodat zelfs onze dagelijkse zogenaamd onbetekende zonden tot groot 
hartzeer leiden en een overstelpend gevoel van een groot te kort schieten, waaronder 
belangrijke heiligen zoals Pater Pio tijdens hun hele leven veel geleden hebben. 


