Al Uw baren en golven
door: Kris Tavernier
‘Watervloed (t’ howm) roept tot watervloed (t’ howm) bij het gebruis Uwer stromen (tsinnuwr); al Uw baren
(mishbar) en golven (gal) slaan over Mij heen’.

Psalm 42:8
Baren (Mishbar)

Watervloed (t’howm)

Dat de wateren soms als beeld van oordeel dienen,
wordt geïllustreerd in Jesaja 8:7-8. Het Hebreeuwse
woord dat in Psalm 42 is vertaald met ‘baren’ komt
slechts 5 keer voor in het Oude Testament (2 Sam.
22:5; Ps. 42:8; 88:8; 93:4 en Jona 2:3). Drie ervan
passen bij elkaar. Het bovenstaande vers is er een van.
‘Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door al uw baren
drukt Gij mij neder’ (Ps. 88:8), is het tweede vers. Het
beeld van de baren wordt hier gebruikt om de
grimmigheid van God en de gevolgen daarvan voor te
stellen. Het derde is: ‘Voorwaar, baren des doods
hadden mij omvangen en stromen van verderf hadden
mij overvallen’ (2 Sam. 22:5). Het Hebreeuwse woord
voor baren betekent ‘branding (van de zee)’. In Jesaja
5:30 wordt hetzelfde beeld gebruikt voor het oordeel
van God dat over zijn volk komt: ‘het zal klinken als
een bulderende zee’. De branding is niet bij een rustige
zee met een zachte wind. We mogen hier denken aan
vele tsunami’s tezamen.

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met
‘watervloed’ komt nog menigmaal voor in het O.T.
Meestal gaat het over de oerwateren (Gen. 1:2), of over
diepe, ondergrondse wateren (bijv. Job 38:16, Ps.
77:16). Anderzijds is er vaak een duidelijk verband met
oordeel. In Exodus 15:5 wordt dit woord gebruikt om
de ondergang van farao en zijn leger aan te duiden. Ze
worden overdekt door watervloeden en zinken weg in
de diepte (vgl. vs. 10). Ze verdwijnen volledig van het
toneel, een totaal einde.

De storm van Gods oordeel kwam over de Heer Jezus
op Golgotha, hoewel Hij als Heer de storm op het meer
stilde en zo zijn gezag toonde over de natuurelementen,
en hoewel Hij in Psalm 93:4 wordt voorgesteld als de
Heer die verheven is boven de 'mishbar'. Naar mijn
overtuiging wordt in Psalm 42:8 hetzelfde beeld
gebruikt om iets te tonen van het gebeuren op
Golgotha. Op Golgotha zien wij Hem niet in zijn
sterkte en kracht, maar in zijn vernedering, als de door
God geslagene en verdrukte (Jes. 53:4). Op Golgotha
zien wij Hem als Degene die onze zonden op Zich
nam, waarover Gods toorn uitgestort werd. Het beeld
van overweldigende baren laat iets proeven van hoe
verschrikkelijk het voor Hem moet zijn geweest.
Hij nam de straf op Zich die ons de vrede aanbrengt
(Jes. 53:5). We mogen bovendien bedenken dat het
oordeel door God, zoals het voorgesteld wordt met
overweldigende waterkracht, een idee geeft van wat
ons eigenlijk te wachten stond toen wij nog onder Gods
oordeel lagen (Joh. 3:36). Maar Hij ging in onze plaats
staan. Laat dat ons hart opnieuw vervullen met
dankbaarheid.

In Psalm 107:26 worden de waterdiepten tegenover de
hemel geplaatst. Voor de hemel moet je omhoog, in de
waterdiepten zink je neer (vgl. het vorige vers in Ex.
15:5). Het idee van twee onmetelijk ver van elkaar
verwijderde plaatsen wordt hier aangegeven. Nog
duidelijker wordt het wanneer we zien dat dit woord
gebruikt wordt om het oordeel van de zondvloed aan te
duiden, ‘kolken der (grote) waterdiepte(n)’ (Gen. 7:11;
8:2). Dit wordt genoemd samen met ‘de sluizen des
hemels’. Opnieuw het idee van twee ver van elkaar
verwijderde plaatsen (hier voorgesteld als bronnen van
water). Maar vooral, het gaat hier niet over een woelige
zee of over een storm op een meer. Het idee is hier dat
van de oerwateren die met volle kracht en
overdonderend geweld losbreken om het oordeel van
God uit te voeren.
Psalm 36:7 zegt: ‘Uw gerechtigheid is als de bergen
Gods, uw gericht is een geweldige watervloed’. Als de
Heer Jezus in onze plaats wilde staan, dan moest Hij de
gerechtigheid van God ondergaan. Als een geweldige
watervloed kwam Gods oordeel over Hem. Dat is heel
ernstig, maar God zij dank niet het einde! Ook dat
toont een vers, namelijk Psalm 71:20, waarin opnieuw
datzelfde woord voorkomt: ‘Gij, die mij vele
benauwdheden en rampen hebt doen zien, zult mij
weder levend maken, mij uit de kolken der aarde
weder doen opstijgen’.
Hij overwon de dood, Hij is opgestaan, Hij leeft!
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