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Weer een dagboek? Maar er staan er al zoveel in mijn kast…

Rudi Hakvoort durfde het aan, ondanks de boekenkast. En om met de deur in huis te vallen: 
die poging is meer dan geslaagd. De kracht van dit dagboek is dat hij teksten heel nauwkeurig 
in hun historische context leest. Of die nu het Jodendom uit de eerste eeuw is, of de Grieks-
Romeinse cultuur. En daarna laat hij de tekst oplichten in onze eigen wereld, met vaak ver-
rassende vergezichten. Daarnaast schrijft Hakvoort creatief en uitdagend. En laat hij op een 
inspirerende manier de kracht van de tekst voor onze eigen levenssituatie zien.

De stukjes zijn kort en sprekend. Passend bij een cultuur van tweets en mailtjes.
Aanbevolen dus.

Andries Knevel

Voorwoord
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Er is iets merkwaardigs met wijsheid. In alle 
gevallen dat mensen zeggen die te hebben, 
bezitten ze die niet. Alleen diegenen die er 
niet over reppen, blijken er soms over te 
beschikken. Er is dan ook een overvloed aan 
kennis, maar wijsheid is schaars. Behalve bij 
de Heer Jezus, want in Hem zijn alle schatten 
van wijsheid en kennis verborgen (Kolos-
senzen 2:3).

Spreuken 8 is een lofdicht op wijsheid. Niet 
zomaar wijsheid, maar Wijsheid met een 
hoofdletter W. Het gaat namelijk om wijs-
heid als een persoon. Een persoon die er al 
was voordat de aarde werd gemaakt. Zulke 
personificatie is ook vanuit andere teksten uit 
het oude Midden-Oosten bekend. ‘Gerechtig-
heid’ en ‘recht’ representeren in Akkadische 
bronnen de zonnegod. In de Soemerische 
literatuur openbaart het goddelijke woord 

zich in de vorm van wind. En bij de oude 
Egyptenaren vormt Ma-at de personificatie 
van de scheppingsorde. 

Allemaal heel fraai natuurlijk, maar dat zijn 
gewoon door mensen bedachte goden. De 
schrijver van Spreuken heeft het over de 
Heer Jezus en die bestaat echt. Voordat Hij 
in Betlehem geboren werd, bestond Hij al. 
Hij was toen bij God. Hij was Gods lieveling 
zogezegd. Nu is het bijbelboek Spreuken 
door koning Salomo geschreven en hij kan 
het weten, want niemand was wijzer dan hij. 
Behalve dan de Heer Jezus, de bron van al die 
wijsheid. Vandaar.

Ik was zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in 
zijn aanwezigheid. (Spreuken 8:30)

lieveling
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Vader, ik help u graag! Ik ben u namelijk 
bijzonder dankbaar. U hebt mij van al het 
nodige voorzien. Mijn natje en mijn droogje, 
zogezegd. En ook nog een Wii en een mo-
bieltje toe. Duizendmaal dank! Wat zegt u? 
Graag gedaan? Fijn om te horen, pa. Ook 
graag ontvangen, hoor! Haha!

Pa, zegt u het maar, hoor. U kunt altijd bij 
mij terecht! Wat? Zit u in de problemen? 
Baan verloren en nog te jong voor de AOW? 
Vreselijk zeg! Nou, in ieder geval fijn dat ik 
inmiddels uit huis ben… Dat scheelt weer 
in de kosten. Haha! Wat? U wilt wat geld 
van me lenen? Maar beste pa, moet u eens 
luisteren: Het leven van een tweeverdienende 
twintiger is zwaar hoor! Die auto slurpt 
benzine. De boodschappen kosten handen-
vol geld en vergeet m’n hypotheek niet! Dat 

wordt de komende jaren echt niet beter. 
Dalende huizenprijzen enzo, u weet wel. Nee 
pa, ’t zit er niet in vandaag…

Jammer dat we de rabbijnse truc niet meer 
kunnen toepassen. Dat spaart een hoop ge-
doe. Als je namelijk je bezittingen aan God 
toewijdt – het woord korban betekent dat – 
kun je het niet meer aan anderen weggeven. 
Spijtig maar helaas! Niet dat je het dan met-
een naar de tempel hoeft te brengen, hoor. 
Dat kan gewoon later, als het eens een keertje 
uitkomt. Maar in ieder geval ben je verlost 
van de plicht om het te delen, zelfs met je 
behoeftige ouders.

Dat waren nog eens tijden, zeg!

Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij 
is en voor u van nut had kunnen zijn is korban” (wat ‘offergave’ betekent), waarmee 
u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. (Marcus 7:11)

graag gedaan!
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Toren stort in – 18 doden!

Van onze verslaggever.

Jeruzalem. Omstreeks half drie stortte gis-
termiddag de toren bij Siloam in. Het bijna 
voltooide bouwwerk stond op de zuidelijke 
stadsmuur, daar waar het aquaduct Jeruza-
lem binnengaat. Achttien mensen zijn over-
leden, waaronder zeven kinderen. Daarnaast 
zijn er twintig gewonden, van wie drie zeer 
ernstig.

De heer Zacheüs van gemeente Jeruzalem 
spreekt van een ramp. “Het gebouw kon 
bijna in gebruik worden genomen. Het was 
een aanwinst voor de stad, dankzij de finan-
ciering door onze stadhouder.” Naar de oor-
zaak van de instorting wordt nog onderzoek 
gedaan, maar het lijkt op sabotage. De heer 

Zacheüs: “Dit soort gebouwen wordt tegen-
woordig overal neergezet, van Caesaréa tot 
Rome. Dit is de eerste die het begeeft.”

De heer Sicarius van het nabijgelegen han-
delshuis Zealots International is het niet 
met de gemeente eens. “Een onzalig plan, 
die toren. Er zijn al genoeg van die zinloze 
Romeinse bouwwerken. Wij hebben er geen 
behoefte aan. We investeren hoogstens in 
nieuwe ruïnes voor toekomstige toeristen. 
Bovendien wordt het gefinancierd met geld 
uit de tempel. Daarom ben ik altijd al tegen-
stander van het project geweest.”

Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij 
schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? (Lucas 13:4)

de gazet van galilea
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De Joodse leiders vervoegen zich bij Jezus. Ze 
hebben een vraag. Geen echte vraag – ze zit-
ten er niet mee of zo – maar een strikvraag. 
Net als bij een quiz. Ze willen de Heer Jezus 
ermee voor het blok te zetten. Ze vragen 
namelijk naar zijn papieren. “Wie heeft u 
gezegd dat u zomaar mag prediken? Ieder-
een kan zichzelf wel rabbi noemen, maar 
zo werkt dat niet. Wie heeft u in uw ambt 
bevestigd?”

Voor de scherpe lezer is onmiddellijk duide-
lijk dat er slechts één goed antwoord is. Al-
thans, in de ogen van de Joodse leiders. Alle 
gezag komt van God. En aangezien zij Gods 
vertegenwoordigers zijn – als priesters en 
wetgeleerden – kunnen alleen zij Jezus heb-
ben uitgezonden. Maar dat hebben ze niet 
gedaan. Dat weten ze zeker. Ze hebben het 

laatst nog bij Kajafas nagevraagd, maar die 
wist ook van niets.

De Heer Jezus geeft de Joodse leiders geen 
direct antwoord maar stelt een tegenvraag: 
“Als je wilt weten wie Ik ben, moet je naar 
mijn voorloper kijken. Wie is Johannes 
eigenlijk?” De schriftgeleerden lopen vast. 
Als ze Johannes een charlatan noemen, 
krijgen ze bonje met de mensen. Maar een 
Godsgezant zien ze nou ook weer niet in 
Hem. Want dat is slecht voor de business in 
de tempel.

Het antwoord is net zo onecht als de oor-
spronkelijke vraag: ‘We weten het niet.” 
Einde quiz. Helaas, ze zijn uit de race voor de 
hoofdprijs…

En Jezus zei tegen hen: ‘Dan zeg ik ook niet op grond van welke 
bevoegdheid ik die dingen doe.’ (Marcus 11:33)

Papieren
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