BIJBELLEZINGEN
Ezechiël 9:3-4 NBV
3. De stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van de cherubs waarboven Hij troonde
naar de ingang van de tempel, en Hij riep de in linnen geklede man met de schrijverskoker bij zich.
4. De HEER zei tegen hem: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een merkteken op het voorhoofd
van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren.’
2 Korintiërs 1:21-22 HSV
En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en
het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.
Openbaring 22:3b-4 NBV
Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd.
---------PREEK

ETERNAL †NK: tatau—tav—tau

Dienst 3 – Avondmaal – 9 april 2017

{Bij de titel: als je aan het eind van de preek de titel begrijpt, dan heb ik mijn doel behaald! 😊}
Het is lente in Sesamstraat! En dat geeft mensen een kans om hun lichaam te showen. Ik denk hier
vooral aan body art (‘lichaamskunst’). Piercings, body painting (het beschilderen van je lichaam) en natuurlijk tattoos.
Sorry voor de Engelse termen! Het gaat hier om internationale trends waarvoor nauwelijks Nederlandse
woorden beschikbaar zijn. Al geldt dit gelukkig wel voor het woord tattoo = tatoeage. Vroeger waren
tatoeages iets voor (zeg) zeelui of Hell’s Angels. Nu zie je ook moeders in rok met een getatoeëerde vlinder op hun schouder. Meisjes met vlechten en een draak op hun onderrug. En jongens met oosterse tekens op hun enkel.
Ook in christelijke kring zie je steeds meer tatoeages. Ik ken verschillende hippe jonge gasten die een
Keltisch kruis hebben laten zetten, of een Hebreeuwse spreuk. In Amerika is er zelfs een vereniging van
christelijke tattoo-zetters, met de fraaie naam Eternal Ink (eeuwige inkt)!
Wat beweegt mensen om een tatoeage te nemen? Ik laat een kort filmpje zien waarin Brenda uitlegt
wat de tatoeage die zij heeft laten zetten voor haar betekent.
{FILMPJE 50 sec.}
Misschien denk je bij jezelf: ‘Wat een monsterlijke tatoeage!’ Inderdaad. Maar wat mij vooral treft, is
het gedeelte waarin Brenda zegt dat de tattoo haar sterker heeft gemaakt. ‘Ik heb een beschermer,
daardoor voel ik me krachtiger en durf ik gewoon in het leven te staan.’ De tattoo is een deel geworden
van haar identiteit, van wie zij is en wil zijn. Voor zichzelf, en ook voor de buitenwereld.
Dit is ook de strekking van de tentoonstelling Body Art die momenteel in het
Tropenmuseum is te zien. “Body Art laat zien dat ieder versierd mens, hoe extreem het ook lijkt, daarmee uiting geeft aan zijn of haar identiteit. En die behoefte zit onder ieders huid!” https://tropenmuseum.nl/nl/tentoonstellingBodyArt
Ons woord ‘tatoeëren’ gaat terug op tatau, een woord uit Polynesië. Dat is de
regio waar Hawaii en andere eilanden liggen en waar mensen sinds mensenheugenis tattoos zetten. Tatau betekent ‘markeren’.
Komen we in de Bijbel ook tegen dat mensen worden gemarkeerd? Dat is het
thema van deze preek – wat je vast al had gedacht!
We lazen zonet twee verzen uit het Bijbelboek Ezechiël. Heb je dit boek weleens
helemaal doorgelezen? Aparte ervaring, niet? Je proeft de heilige passie van God voor zijn volk Israël.

Tegelijk is er veel moeilijk te begrijpen. Vandaar dat in Joodse kring vroeger werd aangeraden om Ezechiël pas te gaan lezen als je dertig jaar oud was! Het boek is genoemd naar een profeet die zelf waarschijnlijk dertig jaar oud is wanneer hij zijn eerste visioen ontvangt (een visioen is een soort wonderlijke droom).
In dit visioen ziet hij iets van de ontzagwekkende grootheid en
heiligheid van God. Hij is omgeven door engelen die er heel
vreemd uitzien. Een kunstenaar heeft dit geprobeerd uit te beelden – maar eigenlijk is dat niet te doen. Je moet het thuis maar
eens lezen: het begint gelijk, in hoofdstuk 1.
Daarna volgen er nog veel meer visioenen. In hoofdstuk 9:3 dat we zonet lazen, ziet Ezechiël opnieuw
‘de stralende verschijning van de God van Israël’. Hij hoort hoe God een man met een schrijverskoker bij
zich roept. 4. De HEER zei tegen hem [dus tegen die man]: ‘Maak een ronde door Jeruzalem, en zet een
merkteken [tav] op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er
in de stad gebeuren.’
Wat is er hier aan de hand? Het oordeel van God hangt in de lucht. In de stad Jeruzalem, de heilige stad van God, zijn mensen vol overgave bezig met dingen die God
heel verkeerd vindt. Er gebeuren gruwelijke dingen. Zo zijn er in de tempel mannen
die God letterlijk de rug toekeren, om de zon te aanbidden (8:16). Dit onder het
motto: ‘God ziet ons niet’ (8:12).
Maar er zijn ook inwoners van Jeruzalem die het heel erg vinden wat er gebeurt. Ze
jammeren en klagen. Een man met een schrijverskoker krijgt van God de opdracht om deze groep, die
lijdt onder de afgoderij en het onrecht, te markeren.
Met inkt krijgen ze een merkteken op hun voorhoofd, een soort tattoo.
Welk merkteken was dit? Het antwoord is verrassend. Het Hebreeuwse
woord voor ‘merkteken’ is: tav. En de laatste letter van het Hebreeuwse
alfabet is ook: tav. Dat is natuurlijk geen toeval! We weten nu het merkteken dat deze mensen kregen, namelijk de tav.
Voor Joodse lezers, inclusief Joden die in Jezus als de Messias geloven,
heeft dit een diepe betekenis. De laatste letter (de tav) verwijst namelijk naar de toekomst. Specifieker:
naar de Laatste Dag. Dat klinkt wel logisch: laatste letter > laatste dag. In het Oude Testament wordt
deze dag ‘de dag van de HEER’ genoemd. Het is op die dag dat God zijn oordeel uitspreekt over de mensen.
In de tijd van de profeet Ezechiël werd de letter tav als volgt geschreven: X. Vandaar dat een Engelse
vertaling Ezechiël 9:4 als volgt weergeeft: ‘Mark with an X the foreheads of the people…’. Zet een X op
hun voorhoofd. Deze X lijkt sprekend op de Griekse letter chi: . En dat is de eerste letter van CHristos!
(= de gezalfde, de Messias) Dus hoe denk jij dat christenen in de vroege kerk Ezechiël 9:4 interpreteerden? Dat voel je wel aan! Iedereen met het merkteken van Jezus Christus (X) op zijn of haar voorhoofd,
zou gespaard blijven voor Gods oordeel – inclusief Zijn oordeel op de Laatste Dag.
Hierbij dacht men ook aan wat er staat in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Dit boek
staat vol visioenen, net zoals het boek Ezechiël. Ook visioenen waarin er voorhoofden zijn gemarkeerd.
We beperken ons tot één vers, uit het laatste hoofdstuk = 22:3b-4. Hierin lezen we: Zijn dienaren zullen
Hem [God] vereren en Hem met eigen ogen zien, en Zijn naam staat op hun voorhoofd. De dienaren
van God zullen Hem niet alleen vereren, maar Hem zelfs met hun eigen ogen zien. Dus niet meer indirect, via een visioen (zoals Ezechiël, en de schrijver van Openbaring) maar rechtstreeks! Dat voorrecht
krijg je als je een markering draagt. Als de naam van God op je voorhoofd staat geschreven.

De eerste christenen zagen nóg een verwijzing in de geschreven tav (X; of ook: ) uit Ezechiël 9:4. Het
merkteken van de Messias (Hebreeuws: tav; Grieks: chi) heeft niet alleen de vorm van een letter, maar
ook de vorm van een kruis. De rechtvaardigen in het verdorven Jeruzalem werden gespaard omdat zij
het kruisteken droegen. Ze droegen een kruisvormige ‘tatoeage’ op hun voorhoofd!
Staat dit nu echt zo heel duidelijk in de tekst (9:4)? Laat ik het zo zeggen: het staat niet in de tekst getatoeëerd 😊. Maar we kunnen ons wel goed voorstellen dat christenen uit de eerste eeuwen dit merkteken uit Ezechiël wel zo interpreteerden. Het is ook in lijn met een rode draad in de Bijbel. Er komt een
Laatste Dag, een dag dat God zal rechtspreken. Dan zal iedereen die is verzegeld met het bloed van
Christus worden vrijgesproken. Dat gedenken we zo direct bij het Avondmaal.
Onder koptische christenen (gelovigen uit
Egypte) bestaat er een heel oude traditie om een
kruisje op je pols te tatoeëren. De Kopt hiernaast
heeft er zelfs een op zijn kop staan! Koptische
christenen zijn eraan gewend om een minderheid te vormen in een omgeving waar de islam domineert. In de loop van de geschiedenis zijn ze vaak vervolgd, en hebben ze veel geleden, en nog steeds is dat vaak het geval. Nog dit
weekend kwamen meer dan veertig Kopten om bij een aanslag. Het merkteken van het kruis helpt hen
om zich te realiseren dat zij (prachtige uitdrukking!) in Gods handpalmen staan gegrift (Jesaja 49:16).
Dat ze zijn gekocht door het bloed van het Lam (Openbaring 5:9b).
En nu wij. Dragen jij en ik ook een merkteken? De tattoo van het kruis – zichtbaar dan wel onzichtbaar?
Laten we kijken naar wat Paulus schrijft in 2 Korintiërs 1:21-22a (HSV). En Hij Die ons met u bevestigt in
Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in
onze harten gegeven heeft. Paulus schrijft aan de christenen in de Griekse stad Korinte dat zij ‘in Christus’ zijn. Simpel gezegd, ze zijn verbonden met Jezus. Net zoals Paulus dat ook is. Ook zijn Paulus en de
Korintiërs ‘verzegeld’ door God. Het is alsof God zijn zegel op hen heeft gedrukt. Denk aan een zegelring
die in een zacht stuk was wordt gedrukt. Of aan een tatoeage: in de oudheid werden soldaten en slaven
vaak getatoeëerd. Zij kregen de naam van hun eigenaar ingegraveerd.
De Korintiërs dragen dus de markering van God, Zijn zegel. Paulus gebruikt dit woord ‘zegel’ ook in zijn
brief aan de Romeinen. In Romeinen 4 vers 11 noemt Paulus de besnijdenis van Abraham een zegel. Een
markering in zijn lichaam (body modification – geen body art!) die nooit meer ongedaan gemaakt kon
worden. Daarmee zei God tegen Abraham: ‘Ik zal trouw blijven aan wat Ik jou heb beloofd. Aan het verbond dat Ik met jou heb gesloten.’
De betekenis van de doop lijkt op die van de besnijdenis van Abraham. In de gereformeerde traditie
wordt de christelijke doop ook een ‘zegel’ genoemd. Alsof God tegen de dopeling zegt: ‘Ik wil Mijzelf aan
jou verbinden, er voor jou zijn. Ik heb zelfs Mijn Zoon gestuurd om voor jou te sterven. Geloof je dat?’
Bij de zuigelingendoop zegt een baby natuurlijk nog geen ‘ja’ op die vraag. Dat gelovige ‘ja’ klinkt wel in
de belijdenis, als ze zijn opgegroeid. Over twee weken is er een doop- en belijdenisdienst. En op 11 juni
zullen er tieners worden gedoopt. Deze tieners worden gedoopt na hun geloofsbelijdenis, dat is dus een
geloofsdoop. Ook erg mooi, ik zie ernaar uit!
Terug naar de tekst uit 2 Korintiërs – waar zou Paulus op doelen als hij
schrijft dat de Korintiërs door God zijn ‘verzegeld’? Ik denk dat dit te maken heeft met twee dingen. Dat de Heilige Geest in hen werkt (het ‘onderpand van de Geest’), en dat ze zijn gedoopt. Op hun voorhoofd is
met water de naam van de drie-enige God geschreven. Je wordt immers
gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Je kunt
het ook zo zeggen: iemand die wordt gedoopt, ontvangt met onzichtbare inkt de tattoo van het kruis.

Deze uitleg is in lijn met die van de vroege kerk. In de eerste eeuwen
van het christendom sprak men vaak over ‘zegel’ (sphragis). Men bedoelde dan: ‘doop’. De gedachte is deze: Wie is gedoopt, heeft het
zegel, de markering van het kruis ontvangen.
Net zoals een schaap een brandmerk krijgt. Als gedoopte behoor je
bij de kudde van de goede Herder. Voortaan hoor je bij Christus, je
bent zijn eigendom. Niemand kan jou uit Zijn hand roven.
Tegelijk betekent gedoopt worden ook: in dienst genomen worden. De doop is ook het merkteken van
rekruten in het leger van Christus. Van ‘dienstplichtigen’. Christus is niet alleen de goede Herder, Hij is
ook de Koning. Als christen ben je een soldaat in het ‘leger des heils’!
Wat betekent dit voor ons?
Denk weer even terug aan waar we mee begonnen. Met de link tussen tatoeages en identiteit. Ik zeg het
even heel simpel: als je bent gedoopt, dan hoef je geen tattoo te laten zetten. Want die heb je al! Je
bent al gemarkeerd, verzegeld, eigendom van God. Ten diepste bepaalt dat je identiteit (denk even terug aan Brenda). Elke dag mag je bedenken: God is trouw. En Hij houdt mij vast. Ook in mijn ziekte, of in
andere moeilijkheden. Zelfs de dood kan mij niet scheiden van Zijn liefde (Rom. 8:35).
Dit laatste – dat niets je kan scheiden van Gods liefde – geldt trouwens ook als je niet (of: nog niet) bent
gedoopt. Het is niet zo dat je redding afhangt van de doop. Wat God vraagt, is gelóóf. Dus die kant zit er
zeker ook aan. Gedoopt zijn betekent niet dat je ‘automatisch’ in de hemel komt. God vraagt om jouw
hart, om overgave. Een duidelijke keus van jouw kant om Hem te vertrouwen. Geloof ik dat Jezus ook
voor mijn zonden is gestorven aan het kruis? Wil ik mijn hele leven aan Hem overgeven – met alles erop
en eraan? Wil ik mij laten leiden door de Heilige Geest? Dat zijn heel belangrijke vragen. Misschien heb
je hier jaren geleden al ‘ja’ tegen gezegd. Maar soms is het nodig om je opnieuw toe te wijden aan God.
Hierbij kan het mooi en helpend zijn om ook aan de doop te denken. Als een markering, een zegel, een
onzichtbare stempel van God op je voorhoofd. En daarmee op je hele leven.
Tot slot wil ik daar nog iets over zeggen, over die
stempel op je leven. Dat doe ik aan de hand van
deze foto. In het gras zie je een teken gemaakt van
paarse bloemetjes. Het gaat om een kruisteken dat
lijkt op een hoofdletter T.
Ik heb deze foto genomen in
Assisi, in Italië.
Assisi is de stad van de beroemde Franciscus uit de 13e eeuw. Voor hem was dit
kruisteken heel erg belangrijk. Het deed hem denken aan de tav uit Ezechiël 9:4 –
het merkteken op het voorhoofd.
Dit kruisteken was het persoonlijke logo van Franciscus.
Je vindt het trouwens ook terug bij franciscanen in onze
tijd. Dit kruisteken – ook wel tau genoemd (= Griekse letter
t/T) – is hét symbool van de franciscaanse spiritualiteit.
Franciscus zelf ondertekende zijn brieven ermee. Zijn gebeden deed hij in een kruisvorm (de armen in T-vorm).
Zelfs de kleding die hij droeg had de vorm van een kruis!

Franciscus wilde boven alles een leven leiden dat gestempeld was door het kruis. Elke dag stond hij erbij
stil dat Jezus voor zijn zonden was gestorven, en hem met zijn eigen bloed had gekocht en betaald.
En ook: dat hij, Franciscus, daarom niet meer alleen voor zichzelf wilde leven. Praktisch betekende dit
dat Franciscus ervoor koos naar anderen om te zien.

In het bijzonder naar arme mensen, zieken – stinkende melaatsen zelfs.
Ook legde hij zich erop toe om een heilig leven te leiden, in de kracht
van de Heilige Geest. En Franciscus was een vredestichter.
Midden in de tijd van de kruistochten zocht hij moslims op.
Niet om ze de tanden uit de
mond te slaan, maar om het gesprek met ze aan te gaan!
Op deze en andere manieren probeerde Franciscus te laten zien
wat het betekent dat God hem had gemarkeerd. Dat hij bij God hoorde. Dat hij de tattoo van het kruis
op zijn voorhoofd droeg. ETERNAL †NK.
Ik vind dit geweldig inspirerend! Jij ook? Kijk jij ook zo naar jezelf als iemand die is ‘gestempeld’ door
God? Dat Jezus voor jou is gestorven, en dat jij voor eeuwig bij Hem hoort? En kijk jij ook zo naar je
broers en zussen hier in de gemeente? Wil jij er ook voor kiezen om niet maar passief, maar actief te
dienen in het ‘leger des heils’? Ook als dit offers vraagt en moeite kost? – denk aan wat Paulus schrijft
aan Timoteüs: “Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus” (2 Tim. 2:3). Zelf zie ik er niet
naar uit om te lijden, om nou eerlijk te zijn – maar ik wil er ook niet voor weglopen. Zullen we elkaar
hierin aanmoedigen? Niet uit eigen kracht, maar in afhankelijkheid van de Heilige Geest, die ons verbindt aan Jezus Christus, onze Heer.
Amen
AVONDMAAL (toelichting)
Het kan helpen om je doop te zien als een markering. Dat je in Gods handpalmen staat gegrift. Maar wat
als jij ergens in je leven bent getekend door een negatieve markering? Wat als je negatief bent gestempeld door wat jou is aangedaan? Jaren geleden, of misschien nog maar kort geleden? Wat als je littekens
hebt opgelopen die nog steeds pijn doen? Het Avondmaal is een uitnodiging om met je littekens bij Jezus
te komen. Bij zijn kruis. (Dat kan ook letterlijk: ministry-gebed). Hierbij mag je bedenken dat de handen
van Jezus ook littekens hebben. Hij weet wat je hebt meegemaakt, of nog steeds doormaakt. In zijn beschadigde handen is heling en zegen te vinden. Vertrouw je aan Hem toe.

