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ls de meís een robol? [en deelvan
de technologische g€meenscfi aÍ
vooÍspelt dat we oÍnstreeks 2030
machines f i  el kunstmatige
intêl l igentie zul len kunnen Ínaken,
waardooí de meís r i i Í  uniekheid zal
verl iezeÍ. ZulleI we uitei idel i jk
ontdelkeí dat de mens niets andeÍs
is daÍ een nechánisch sanengesteld
geheel?

et is €€n geda.hr€ di€.ns
enerziids fas.ineert getui ge
de vele to€kohstlàmasieën

in scicDc€f ic l ior  boek€n, n!ms €n
.aÍoors -l!.iar and.ziids berausl
hel ons ook, $'ant dln zal de nens
/ i in gchr im ler l i€zcn. wàr is dan
nog de zin vàn her nr€ns-?i jn l  rn 

's
cr  drn no8 plaars loor g€Loor €D
iiefd(! lD €€n rvereld in de houd

6r.€p lan lT cn big bLtsin€$ vriEen
í.eds neer mensen zi .h airwre
ben ik. í  c isenl i jk i  !€n ik al le€f
niir e.n taar onbeduid€.de drtr
in d. computeri E€n ciif.nie in d€
pr)duclieÍarisdek€Dl ten voor8e
pr)gramm€cíle roborl Wie zi.h
c.n ziclloos nuDr'!er!o€ll, vo.lt
zrch Daàmloos, Èen t{€zen Tonder
uni.kheid cn €igen idenril€it Nàr is
Jc meDsi Wi€ ben iki

lD Openb.r ing 2:17 $ordl  cen
b.lofte iin de g€m€rnre in P€r
gimum g.gc!eD, die prc.ies op d€7e
!'igen ingaal "Wid dtru{rr di. ai
ll: Ser.n u't het rdbar\d nthnd, en
Ih al h.n1 em ttitk slcen s?ref et1 0p
dia staen ..n niaNe nnnn gerh.?!.n
n'.lha ni.mdflà tueet, hn .ii. hen anl
Írisr." Wit \'às er aan de hàDd m€t
dere geme€nte dat Jezus u(8i'rek€nd
aàn hrn deze b€loit'g€efil ledervan
de zevcn gemeenten die €eD hrief
onlvangi sPÍeekl flijinden aan ln

ran iedere g€meenk 8Èeft Hiie€d
ànder€ belofte 

^àD 
rDh.ze Eeex Htl

de belofte dàtzijzull€n e1en 
"n 

de

ho.m des lèlers En ann Plrila'l€f

phia dai zi'een zÍilin hei huis lan

(lod zullen ziin s1eeds sY rDolen

voordáI wàrloor dt( Semeerte ner

m€est biizo'lder en nod18 rs

Maar aan PerSanrum 8eeÍl Hiide

belofie vin €en l{itte steen md een

hopíeën maar oiginelefl
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naam eroP waàroÍnt Dar l€zen we
direct in de aehefvan de bnd: "ft
ueNr uMt gíj uoont, dMt uadÍ áe
troon tdn de saÍan stad.r
We weten dar persàmum he1 cen
trum was %r de keizerolrus in dar
deel vaD Xlein Azjë. p€rganum had
op e€n berg midden in de íad een
enom kmp.lcomplq, allereent
gewiid aan Z€us, maar roen
Augusrus 'de Vehsene' aan de
machi kwam, werd dit tempelcom-

Woor Jerus verurhiint ...
dmr zien we een non
die werkf rnet individuen.

- plersewijd aan de keize.. Va
heinde en v.r lrokk€n de mensen
Daar deze tempelg€bouwen om
daar de keieÍ offers re br€n8en.
D€ keiz€rohus was geen vritbtii
vend, onshuldis bedrijf. De keizer
beloofd€ zijn burgers d€ r'ax
Romana, de Romeiíse vrede
bescherming en w€lean.
Maardan noesren zij h€m wel god
delijke hulde beitzen, hun rijheid
opgeven €n z'ch Seheel en al onder-
weDen aàn zijn totalitaÍe màcht.
Zo w€rd€n zij een v€rlensstuk van
di€ totalitài.e machr, pionnen oD
het schaakbord van d; keizer. E;n
pionis naamloos. Miss(hien dal u
nu begrijpt waaroo Je?,us juisr dee
bri€fmet dee belofre afsluil.

(Jreral wáar e€n totalilaire maót
dè mens in zijn creep kijgt, ofh€t
nu Saat om e€n despoiische vade,
een doSmatische kerk of€€n poli,
lek ma.b&pparaa! dad voelr de
mens zrch niets anders dan een
radeÍj€ in een ma.hin€, €en naam-

Bij Àddse machl is voortdurend d€
dr€i8ing auwezig dat her eiSene
van de m€ns nordt uhg€wisl. In he(
njkvan Caesarwordr d€ m€ns een
d'n& €en gebniknnik€I. Dez. brief
Íelr hel rijk van Jezus Christus 

'nscherp contra$ regenover her rijk
van Caesar. Direct in de aanhef v€È
schijnl le^s met her rwesnijdeDde,
scherpe maard, he1 symbool vo
Àu8usrus. 

^uguÍus 
wordt akiid

afSebeeld met dwaÍs over ziin lijf
een eDorm lans Meesnijdend
scberp zwaard, her k€izerlijke artn
butit. Jezus v€rschijnt hier aan dez€
Semeenre mel zo'n zelfde eaard.
l,.oeft u d€ ironiei Álsof rrij wil
zegg€n: Ik b€n d€ €chc k€izer, in
m:cht ga Ik Àugustus v€r re boven.
waar Hij aan de andere semeent€s
veNchijnl als sleuteldrager Soede
herder en advocaat, daar versrhiinr
I{ij aan PerSanun als de machriSe

Maàr Jezus present€eí 
"ich 

ak d€
keizr die ieder van de zijnen bij
name keDl. Hiizegt: 'll s€ef €en
i€der die volhoudt een witre Íeen
mel een naam erop, ieder m€t €en
eig€n en udek€ naam.'lezus heefi
heI vokte rechr om in due wereld
1e versóijnen als de Ileer waaroor
alles baan moer haken. Zo v€È
mchuen de roden Ilem ook. Zii
dachlen dat Hii d€snoods een teAer
op de been áu br€ns€n en zo d;
dingen radi@l naaÍZijn hand zou
ztteD. Maarwaar lezus !ên.hijnr
daar gebeuí pre.ies h€r omge-
ke€rde. Daarzien we een m& die
w€r|1 m€t individuen. Iwaalf
menserl traint Hij. lriiverblijR €en
nacht md Nicodemus en Hiigàat
€ten mel Zàcheiis. Hij doorstaat de
hite vaÍ de dag bijde bron nd de

aato0t tx [E',ll ftft!

Samarilaanse uouw In al die con-
tacten leren we lezu-s' Beheim
ken.en, namelijk dat mensen in
Zijn nabijheid zichzelf dumn te
ziin. Mask6 vallen wes en de
s@i€rd€ pr€diker NicodenN blijk
ineens in zijn han een twiifelaar re
zijn, een zoeker. De keiharde belas-
tingaÍnbtenaar Zacheis bliik
op€ens e€n €eDaam mÀn. D€
Samàritaans€ rouw komt tot ware
z€lfk€nnis. je s is een keizer die
zijn m€nsen niet màssal beheen
€n b€sÍuur! maardie me. iederêen
persoonlijk contacl zoeh. zijn
hooSheid gebruikt Hijom ieder nn
de ziinen lerug te voeren naar hun
ware ideoliten. h Zi,n aanw€zig
heid duNen de Ínensen hun eiseD
dechtheid onder ogm le zieD,
omdal ze weten dat ze dwars door
all€s he€n gedÍageD word€n €n ni€t
veMorp€n. En t€s€lijkertijd dury€n
ze hun eig€n gav€n te onderkenn€n
en in te zett€n. MindeË en meerder-
waardigheidscomplexen vallen we8
en mensen komen tot zi.hz€ll

IÍn€.liike kacht
In het v€rlenSd€ hieryàn ligt de
dubbele belofte aan hel eindmn d€
brieaaan Pergamum: 'wie volhardt,
h€m zal lk gevên h€t verboÍgen
mannÀ en de witte Íeen.'Beide
beelden gaan teru8 naar I$aëls
woestiintiid. Her verboBen manna
kre€g Israël toen het ondeseg was
nàar het b€loofde land. Dagelijks
ontving hel op deze woBtitntocht
de voeding, dê kacht die nodi8 was
om v€rder t hnnen gaan. Hier
zêgl lezus: Ik beloofaan u ieder
persoonlijk her leóorgen manna.'
Verbo8en, want h€t sp€elt zicn van
binnen at. Er zit i€ts intiems in dit
beeld. llij belooft ons Zijn nabij
h€id, die ons uit de moei.e opheft
en ons opnieuw kmcht g€eft om

voon t  gàaD.I I i i is  oMe Ke'zet
die voor ied€r en de ziinen in de
gaten houdt war hij ofzij da8€lijks
nodig h*ft. Wiêvoor Christus kiesl
en volhoud! kijst ondeM€g
bemoediging.

En op h€t €ind van zijn weg ont
vÀngt hij €en wiue ste€n. Ook dit
beeld stàmt uit de wo€stijmijd, roen
cod aan Mozes de bdchrijvinggaf
hoe de hogepriesteÍ €ruil moesr
zien. Hij moest een boFlplaal
dragen met lwaalf ed€ht€nen mer
daarop de iwaalfnamen van de
stammen van Israë|. Di€ moesr hij
op zijn han drag€n als hii di€nst
de€d in d€ t€mp€I. Twaalf stenen
m€t lwaalf nam€n. Die nÀmen
wàr€n ni€t domw€B €tik€tten zoals
ona trÀnen. Ieder€ naÀn had een
inhoud en betek€nis. In de Biibel is

d
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ten nmn in de Slibel
duidt in é{n pennenstreel om

wot ienoÍdÍ wezen ir.

-
Als i€nand biions\4ser heer dan
zàl nienand denken dat hijvis.er
is. Als in de Eijbel iemand Viser
h€êt, dan kun ie €Mn op aan dal
hij visser is. Een naam duidt in één

Pennenstreek aan wat i€mánds
wezen is. DaaÍon v€randden de

memen van naam als ze dooÍ een

diepe verandeÍins ziin henSeSaan

Naomi, d€ liefliike, agt als ze

zonder nan en zonoer rcnen uu

Moab ieÍugkeeí: noem me niei

me€r Naomi, noem me Mara, de
veóitterd€. 8€n naam onthuk
i€Ínands laensgeheim. Zoals de
hogQn€ster in het Oude v€Íbond

I
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de Dàmt1i vaD d. (waatf í:rmmen
vin lsrai,l op h.r han droes biizij^
di.nsl in d€ l.hpel, zo dÍaigr J.zus
als d€ hogeprieíer vàn hcr Ni.uw€
verbond d€ nameD op zijn hàn vaD
de talloze schafe, de 141 oo0, de
lllaall slannen !àn Israèt veme
nigvuldigd nrer her werk van twaatí
apoÍelen Hij dÍaa8t z. nier àk em
Dàihloze massa, maàr | I i jkenl  zc
iedeÍ bijnànre, tot i| her diepÍe
!:ln hun we,en. ID aurdse rijken
woRlen nanen uirgewist, mair in

Wie Jeru: leed kennen,
merkt dot hii door de omgcng

dse 2ak sre€p er dàarun €€n íecn
haàkl€ lrisr dat dit zijn lot beze
selde. rn war cen ong(looflijke
eNannS wis dir loor d€gene die uiL
de zàk de witle íe€n pàkre en s,isr
dit bel lev€D voor hem hg. De
wllle ste€n is de steen van ilier die
8r.rie krij8en Clratie door her krun

Maaf dirirn€e stopr het niet, op
d€ze willc sleer konr e.n naam
Len Daam, die niemand w€er dad
wre hem oDrlang lD dat is voor
ni)hetmooií€ deel in de Bi jbel .  Er
zal een dag komen waarop Hij het
verbor€eD ik v.in iedtJ van de
zinen zal ontsluiren Op die ste€n
no.dt €eD .aam gesch.e!en di€ oDs
Ior 

'n 
onz. di€pste k€m weer t€

rrelfen. Dàr wat niedand neet €n
war we ook z€lflaak ailecn maar
blj benàdenns vernoeden, oDs
iu€rinriemsre levrnsgeheim. Een
naanr, di€ allee. llii begriipr die
ons g€naakL heeft €D hij die hem
oDrvangl ro inri€D en peroonlijk
leidt de Her€ ons lol i)nze best€m-
ming. r-n ik maak mc Íerk dat als
Hij die naam opgeschre!€n heefi,
rlij een pas leru8doet €D 

^lzeg8en:zo is het 8oed, zo was je b€doetd,
zo hàd Ik i€ gêdachr 'a iod cr . i ien
seeD kopietn, maar orisinel(-n
ledcre st€eD, i€dcr ni-ns àp,tí zal
zrch opseDonen weren i. her gror.
orkesrvan Cods nit'u{e mensheid
C€cn lwe€ inírum€nrer gclilk
Alldr uniek om ro se,ameDiiik her
nrngrstrate conccÍ ÀaD te hrffeD
iviarmee wc cod zullen friizen. Zo
rijk €rv€€lklerlris i, cod di€ de
n€Ds schiep naar rijn be€ld. Hij sàl
atleD een naam en aan i€d$ een
aDd.r. lvie Jezus roehat in ziiD
le!€n, die $'ordl nie( van zijn p€r
soonlijkheid bi'vrli.l ma.r Daar zijn

net ChÍi5tur p05 woÍdl wie fiii eigenliik is,

- her rijk van Chriíus lvo t her
meesr €rgene van de mens eruir
eehaald. Wie Jezus leert kennen,
merk dar hi idoor de omsàng mcr
chrislus f,s wordl wie hij eigenljk
is Lil. BaliD.k zeSr bii dir e.deehe:
'Je^s niv.lk'eft nier, maàr Hij rcge
nerc.n Hij maakr m€nsen nitt iol
numnlets, J lij mà.rkr nunrnjers tor
menseD. I)iaNoof is een witte Íeen

GÍarie
Ien wifie sre.n \!it is d€ kleur van
lerg€ving leBr ho.t h€l vuil
worden nrgew.sscD Wir ls d€ kleur
r.rn de rechtva.rdigiDg door her
8flool: I)itb€ckl van de wite srcen
hid ook een hants.happetjjke à.h-
r.Ísrond. Soms $eÍd i| her
RoDiclDse Rijk gÍàrie verleen.l aun
r€r dood veroo e€lden. De keizer
xer din op voor Iem kerm€rkeDde
w1,,e e.. onpersoo.tilk€ zak tund.
gaan, w.rà.in n€geD zsine sten(n
zaren €D ean wilte ste€n LéD op de
iien kon vritstnaik krij$n. Wie in

GtIooI Ix EEIETIN

eiB€Dl i jke p€^oonl i ikheid toe

Beled Hi iv€r l j€svi j .  oLlde raan
en krijgL er een nid'wc voor in de
plaars. rien naaDr die ons onszelf
do€lk€Dnen zoah $'e Du reeds dooÍ
IIen s€k€nd ,iin

wie is de meN? Ziin $'ij mense.
robots, oDbetekenend, naamloosl
Als ie ler ót de CàesàB van d.z€
w€reld, dan 

^Í 
je her so'ns saan

wezen. Nlair je Íro.t àllee.letten
op wat Cod va. je denkr. Wat CoLl
van ons d€nk! heeft leuus duid€liil(
genraak m€l dil b€eld van d€ will€
sleen m€t €en naam €rop. In dal
beeld zal ook een Íil^{ijgend
ippèI.àD de g€meente van
Perg.mum:volg de Ca€sar niel na,
1iiL,c nier impor€ren, maarvols
Jc^1s Chrisrus na. Dewer€ld is vol
ca$as wàar zij sevolsd wordcn,

Maarwie ki.í voor lezus, ma8
wet€n dat er iemànd is di€ niel rusl
loo al llii ieder laD ons h€ei rc(

s€vodd naar dar uireind€lijk€
scheppingswerk dat cod in on!
.llen Í'il volDik€n, loldal lve z'in
geworden h€l kooníuk van 7'ir

Eewerking,
ds MiÍleen I Ien8ehir Rook ààker

Bijb€lleessuggcsties:
q)enb.r ing 2:12 l7
I  Cor iDrhiatrs 13: l2b

0m over na te denken / gespíeksvragen:
I Heefi u zich wel€ens een

nummer Ssoeldl \,Vanneeri
2. Rii Chrisrus màgu wolden $'i. u

iv.rkelijk beDr Kunt Lr dir!àrlrit
ui! eige. leven b€am€n?

3. Is €chle grcei er verand€rirg
moscl i j l { l  r loel

6R0t laaRcat lc 2000 r lR 3 I

IED
DRS !1/ C, R]EIKTRI(IS NEDÉRLÀIiDS GÉREfORMTTRO PRTOI.
Í,1Ni I UrRrrHr fll NIIR|IAT]oNAÀI V00RZU1ÉR tÀí
fa3Rr, íEr n 1955 000Ê DR. FRÀfrcrs sc$atfftR 0PGt-
R CHrt iflrlLRr{ YAI SrU0rEGrirÉtNSC]]APPEl{. l]l] S 001(
scNRllvER VAr{ 0 M lt tr1u qar i^ KÓfi caarÊ ÍN
l,Í,4Ídf,0P rífG 00Í r;YtRKIt rlll irEE AAN PtAuAtl31t Dt

Bi{rÉil(0RT vtRscNu\tN ',rf írrvir íÁ
vooR|]otvt 81 fi 0rrl0 31t llovÀPRFs

,v.trens d. Bitbel z jfl we nnn à. at knnl tudnrL1erclle nordt li. inaÍ hel

he.U tun ( :od genddht zijn .n d.h Ac nntln kdnl rciorcn zonArars di. Ddllet

ttnlet het dotd.el lidfl Got1. wii .\i .ouel prcLluct nn de s.heprnry dts rdn de

anàdd. l)at is Ae N1 k1ór tnn an ? 
"vns.lijhh.id

''\\'iihunn fl pds een Sezo d !.ht lin eigenuaatde o'tttt'iklel'n nl\ tue

okouLn,lrt we uidatuL.,at zijk No Cótl ( ) Het ktu$ nn chíistus i h?t

btu1j: un /ijlt ttfde toot Dn

I)r llat nelLs ans ttnnn LtRn. AÊr( B0Er(tl AMSiÊRDAM


