Eer en Schaamte
in de Bijbel

Eer en Schaamte
•

De cultuur van Noord-Amerika, Europa, en Australië is gebaseerd op
schuld en onschuld.

•

In de rest van de wereld is de cultuur (over het algemeen) gebaseerd op
eer en schaamte.

•

Bijvoorbeeld: Japanse mislukte business, Islamitische eerwraak.

•

De centrale waarden van de Romeinse, Griekse, en Joodse cultuur.

De Twee Vergelijken
Eer & Schaamte
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Nulsom Economie
•

Beperkte waarde

•

Als één lid van een groep meer eer krijgt, moeten een of alle anderen

minder eer krijgen
•
•

“Hij moet meer worden, ik echter minder” Joh 3:30

Jaloezie bij succes
•

Mat 27:18, Wijsheid 2:23, Kaïn en Abel (en andere broers)

•

Saul benijdde David om zijn tienduizenden (1 Sam 18:7-9)

Filippenzen 1:
20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in
geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle
vrijmoedigheid, zoals altijd, de Messias ook nu grootgemaakt zal
worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21 Want het leven is voor mij de Messias en het sterven is voor mij
winst.

Stijd om eer
•

Binnen de familie

•

Binnen de clan, gemeenschap, stad, religieuze sekte, of etniciteit.

•

Tussen de “goden”
•

“Mi Kamocha ba’elim Adonai” (Exo 15:11)

•

Plagen van Egypte gericht op de Egyptische Goden

•

Elia vs. Baäl (1 Kon 18:20-46)

•

Eer is het enige dat mensen echt aan God KUNNEN geven!
•

Tempel, offers, aanbidding, lofprijs, loyaliteit, gehoorzaamheid

HERSTEL

status en eer

“Eerherstel” is een belangrijk motief in
het Woord van God—Gods Verhaal.
DEFINITIE
Ommekeer in eer vindt plaats als een persoon, familie of volk met een zekere achting,
respect, privilege, macht of autoriteit in ogen van de maatschappij – volledig in aanzien
daalt. De eerstatus kan groot of klein zijn, of ergens daartussenin, van de laagste
eerstatus bij een melaatse of een slaaf – tot de allerhoogste eerstatus van een machtige
koning. Iedereen die in een eer/schaamtecultuur leeft, is bewust van zijn eerstatus in
relatie tot de rest van de gemeenschap.
Er zijn twee types van ommekeer in eerstatus.
1) Het leidt tot eer: Eer-naar-schaamte-naar-eer, of simpelweg, schaamte-naar-eer.
2) Het leidt tot schaamte: Schaamte-naar-eer-naar-schaamte, of simpelweg, eer-naarschaamte

1 Eindresultaat is eer

2 Eindresultaat is schaamte
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Figuur 2.28 vernedering en verhoging van
Christus als Eerherstel status

Filippenzen 2:
Eeuwige
De vernedering en verhoging van
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in
Heerlijkheid
Christus
Messias Jesjoea was,
6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet Vroegere
Toekomstige
heerlijkheid
Regering
als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
Vernedering
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van
Tweede
een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te
komst
Menswording
worden.
Zittende aan
8 En in de gedaante als een mens bevonden, heeft
Gods
Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden,
Rechterhand
Verhoging
tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Hemelvaart
Aardse
9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd leven
en heeft Hem een Naam geschonken boven alle
Opstanding
naam;
10 opdat in de nam van Jesjoea zich zou buigen elke
Kruisiging
knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en
die onder de aarde zijn,
Figuur 2.28 vernedering en verhoging van
11 en elke tong zou belijden dat Jesjoea de Messias
Christus als Eerherstel status
Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Adam en Eva werden “uit de hof van Eden verdreven” (Gen
3:24); zij verlieten de heerlijkheid en eer van het volmaakte
samenzijn met God en werden beschaamd door hun rebellie
(Gen 3:10-11) waardoor ze buiten de eervolle aanwezigheid van
God moesten leven. De eer van hun gemeenschap met God
werd omgekeerd tot een staat van permanent er buiten staanmet schande, schuld en angst.

Genesis 2:25
En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar
zij schaamden zich niet.

Abraham: Het verhaal van Abraham is een verhaal van een rijk man
die door God wordt geroepen om zijn identiteit af te leggen, en om de
enige bron van zijn eer te verlaten - zijn vader, zijn afstamming en zijn
thuisland: “…Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van
uw vader, naar een land dat ik u wijzen zal” (Gen 12:1). Maar
overweeg de enorme eer die God hem belooft:
“Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult
tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik
vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”
(Gen 12:2-3).
Eerherstel is de basis van het hele verhaal en de openbaring van de Schrift –
inclusief de wereldwijde opdracht van God.

Jozef: Het verhaal van Jozef beslaat een groot gedeelte van de Bijbel
(Genesis 37-50, 14 complete hoofdstukken). Jozef was de favoriete en
meest geëerde zoon van Jakob. Hij werd verkocht tot slavernij - een diepe
schande – vanwaar hij uiteindelijk opkwam en onderkoning van Egypte
werd. Het is een klassiek verhaal van eerherstel.
Mozes: Het verhaal van Mozes in Exodus is ook een verhaal van eerherstel.
Een baby die werd geboren bij de onderdrukte minderheid van de Hebreeën
wordt door farao´s dochter gevonden – en vervolgens opgevoed als een
prins aan het Koninklijke hof. Uiteindelijk leidt Mozes, in een door God
bekrachtigde gebeurtenis van enorme omvang, de onderdrukte Hebreeërs in
de Exodus uit de slavernij van Egypte naar het Beloofde Land.

Saul en David: De verhalen van Saul en David herinneren ons eraan, dat aan
de ene kant, een man met van mensen ontvangen eer, status en macht, Koning
Saul, door God geoordeeld wordt en zijn eer verliest. Aan de andere kant koos
God een onbelangrijke jongeman, die herder was en geloofde in de levende
God, en stelde hem aan om een machtige koning te worden, wiens eer in de
ogen van mensen de eer van de vorige koning ver oversteeg. David werd een
succesvolle eervolle koning, zodat Jezus Zelf vaak de Zoon van David wordt genoemd.

Esther: Het verhaal van Esther is ook een klassieker. Een prachtige
vrouw (Esther) uit de minderheidsgroep van de Joden klimt op in
status als ze wordt gekozen om de vrouw, ja zelfs de koningin, te
worden van de koning van Perzië. Als een kwaadaardig plan om de
Joden te vermoorden wordt uitgedacht door de slechte Haman,
vraagt Esthers oom Mordechai haar om op moedige wijze voor haar
haar volk te bemiddelen bij de koning. De ESV Studie Bijbel zegt: ”Het is duidelijk de bedoeling
dat de lezer zal lachen om de ijdelheid van Haman’ die er uiteindelijk toe leidt dat hij de man die
hij wilde doden Est 6:6-11), nu publiekelijk moet eren en zelf zal sterven aan de paal.

De gelijkenis van de verloren Zoon (Lukas 15:11-32) geldt als het
beste korte verhaal dat ooit is verteld door de meester-verhalenverteller
Jezus. De jongste van twee zonen heeft zich afgekeerd van zijn familie
en zijn vader. Hij komt terecht in een neerwaartse spiraal van schaamte,
en eindigt in de meest vernederende staat die mogelijk is, in een
hongersnood, om varkens te voeren, terwijl hij zelf verlangt om het
voedsel van de varkens te eten. Daarodoor komt hij tot zijn zinnen, en
besluit hij terug te gaan naar het huis van zijn vader. In plaats van afgewezen en
bespot te worden, begroet zijn vader hem met kussen en huilen. Hij geeft zijn
verloren zoon zijn kostbare mantel. Hij geeft hem sandalen aan zijn voeten en een
ring om zijn vinger, waarmee de eer een het gezag van de familie aan hem worden
teruggegeven. Vervolgens organiseert de vader een groots dorpsfeest om zijn
verloren zoon te verwelkomen. Is er een krachtiger voorbeeld van eerherstel in de
Bijbel?

Openbaring: In de Openbaring van God aan Johannes, wordt bij de hemelse strijd tussen God’s machtige
Koninkrijk en het kwaadaardige rijk van de duivel, God’s eindoordeel over het kwaad geopenbaard.

Fundamenteel in de overwinning van God is de naklinkende overwinning van het Lam
dat werd geslacht, en door Zijn opstanding de niets vrezende, triomfantelijke Leeuw
van de stam Juda is geworden. (Opb 5:6-7) De ommekeer in eer van Jezus Christusvan een gekruisigd Lam naar een overwinnend Lam – kan niet duidelijker zijn.
In Openbaring staat ook de ommekeer in eer van het machtige Babylon.
“En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een
woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een
schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels.” (Opb 18:2)
In Openbaring zien we nog veel meer voorbeelden van ommekeer van
eer. In hstk 3 worden de heiligen in Laodicea vermaand door de Heer:
“Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat
u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van
uw naaktheid niet openbaar wordt…”(Vs 18), en enkele verzen later,
in een bijna niet voor te stellen uitdrukking van verhoging, zegt de Heere Jezus: ”Wie overwint, zal
ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn vader op Zijn
troon gezet heb” (Vs 21). En ook de heiligen die gemarteld zijn, en eervol in het wit gekleed zijn
(6:11) … de eens zo glorieuze kwade slang, de duivel, is eindelijk overwonnen (20:1-10) … zelfs die
ooit zonder heerlijkheid was.

Eerherstel voor de Gelovige
Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het
vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het aanzienlijke van de
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is
teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen (1 Cor 1:26-29)
Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar
het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in
Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft
door Jezus Christus, en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. … Wij
zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt
(2 Cor 5:16-20).

… om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de
aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu omdat u
kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden
in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf
meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook
erfgenaam van God door Christus. (Gal 4:5-7)

Kruisiging als Beschaming
(Verachting van de schaamte aan het kruis: Eer en Schaamte in de Johannes Passion Verhaal van J. Neyrey)

•

Gebruikt voor slaven, bandieten, krijgsgevangenen, en politieke
revolutionairen.

•

Publieke terechtstelling diende als een rituele verlaging van status,
die de beschuldigde bestempelde als een schaamtevolle persoon.

•

Geselen en martelen, met name blind maken en bloedvergieten, waren
gewoonlijk onderdeel van de bestraffing. Dit werd aan alle kanten gedaan
terwijl de persoon naakt was, waarbij de persoon zich “bevuilde”.

•

De veroordeelde werd gedwongen om de dwarsbalk te dragen.

Kruisiging als Beschaming
(Verachten van de schaamte aan het kruis: Eer en Schaamte in de Johannes Passion Verhaald door J. Neyrey)

•

De eigendommen van het slachtoffer, gewoonlijk de kleren, werden in
beslag genomen om hem zo naakt te beschamen

•

Machtsverlies en dus eerverlies door het vastpinnen van de handen
en de armen met spijkers.

•

Executies waren publiekelijk vermaak waar de menigte de slachtoffers
bespotte. Soms werd de persoon op een vreemde en eigenaardige manier
vastgemaakt.

Kruisiging als Beschaming
(Verachten van de schaamte aan het kruis: Eer en Schaamte in de Johannes Passion Verhaald door J. Neyrey)

•

Langzame en trage dood. Machteloos slachtoffer ondergaat
lichamelijke vervormingen, verlies van controle over het lichaam en
uitrekking. Geen kans om wraak te nemen.

•

In veel gevallen werd de slachtoffers geen eervolle begrafenis gegund;
lichamen bleven hangen, om te worden verslonden door vogels en
wilde dieren.

•

Pijn was niet beschamend (want veel strijders ondergingen pijn). Maar
als het slachtoffer tijdens de marteling zweeg was dat een teken van eer

Kruisiging van Jesjoea
•

Bespuugden Hem (Mar 14:65 / Mat 26:67)

•

Sloegen Hem in het gezicht en op Zijn hoofd (Mar 14:65 / Mat 26:67)

•

Bespotten Hem (Mar 15:20, 31 / Mat 27:29, 31, 41)

•

Beledigden Hem (Mar 15:32, 34 / Mat 27:44)

•

Droeg Zijn dwarsbalk

•

Trokken Zijn kleding uit

•

Publiekelijke kruisiging

Eerherstel aan het Kruis
•

•

Mozes en de Profeten voorspelden het lijden en de daarop volgende
verheerlijking en verering van de Messias - Luk 24:26, vgl. Hand 7:52
De mensheid als veroorzaker van Jesjoea´s dood, God zal de Messias
doen opstaan
•

Hand 2:22-24, 36

•

Romeinen 4:24-25

•

Hand 3:13-18, 4:10, 27**

•

1 Cor 15:12-17

•

Hand 5:29-32, 10:39-43

•

Romeinen 10:9

•

Hand 13:28-33

•

Romeinen 3:21-26

… waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf
door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen
die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de
beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf
een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. (Hebr 10:32-34)
Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van
kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de
dag dat er naar hen omgezien wordt. … En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin
zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede
levenswandel in Christus belasteren. … Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u,
die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd
u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de
openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan
om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God
rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die
zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen lijdt, laat hij zich
daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. (1 Pet 2:12; 3:16; 4:12–16) De
Silva, D. A. (2000). Honor, patronage, kinship & purity: unlocking New Testament culture (pp. 4445). Downers Grove, IL: Inter

.

Toegeschreven Eer/Schaamte
•

•

Afstamming
•

Mat 1:1, Sirach 3:11, zakelijke verhandeling begint bij afkomst

•

“… uw vader de duivel (Joh 8:43)

Etniciteit
•

•

Samaritaan (Joh 8:48), Heiden

Familienaam, reputatie, en rijkdom
•

Eer betonen aan voorname mensen - Sirach 44:1-15

•

Is Hij niet de zoon van de timmerman? - Mat 13:55

Toegeschreven Eer/Schaamte
•

•

Adoptie in een eervolle familie
•

Aangenomen als zonen van God

•

Verwerpen van een zoon brengt schaamte

Je leraar of geestelijk vader
•

•

Paulus was onderwezen door Gamaliël (1 Cor 1:12)

Openbaar ambt
•

Belastinginner (schaamte)

•

Gouverneur, koning, priester, hogepriester, rabbi

•

Jesjoea wordt getoond met koningschap en eer (Dan 7:13-14)

Toegeschreven Eer/Schaamte
•

Rituele onreinheid was een bron van schande
•

Met name voor personen met een huidziekte omdat dit zichtbaar is
voor iedereen. Ook schande om verbannen te worden.

•

Gelijkenis van de Goede Samaritaan, kwestie van rituele onreinheid
- Luk 10:30-37

Verkregen Eer/Schaamte
•

Moet worden verkregen in een publieke omgeving

•

Uitdagen en ad rem antwoorden (riposteren) (Luk 13:10-17)
•

Eerclaim wordt gemaakt

•

De uitdaging voor die eer wordt gepresenteerd in de vorm van een
vraag

•

Riposteren is een snel, vaak geestig, antwoord op de vraag

•

Het publiek bepaalt wie eer toekomt en wie eer verliest

Verkregen Eer/Schaamte
•

•

Publieke lof en erkenning
•

“De naam” prijzen of heiligen, of de naam van iemand (of God) “bekend”
maken (Babel)

•

Godslasteren (lasteren) van de “naam”
•

Onze daden eren of beschamen God - Rom 2:24, Eze 36:20-23

•

Godslastering vs. bekering - Opb 16:9

In het openbaar berispen
•

Eer je moeder en je vader (openbaar)

•

In het openbaar spotten en belachelijk maken

Verkregen Eer/Schaamte
•

Geven van een geschenk als tegenprestatie
•

Bepaalde delen van de offers worden aan JHWH geofferd
om Hem te eren (1 Sam 2:29)

•

“Want wie Mij eren, zal Ik eren…” (vs 30)

•

Het offeren van een perfect offer - Mal 1:7-8

•

Sjelamiem voor volbrengen van een gelofte

Verkregen Eer/Schaamte - Fysiek Lichaam
Schaamte

Eer
•Kronen

of zalven van het hoofd

•Verhogen
•Beste

van het lichaam

plaatsen (stoelen)

•Naast

iemand zitten, in het
bijzonder aan de rechterhand
•Ontvangen
•Versiering

van eervolle kleding

met juwelen

•Tonen

van de geslachtsdelen (iemand
naakt uitkleden)
•Je

tegenstander “onder je voeten”
leggen (1 Cor 15:20-28)
•Afrukken

van de kleding

•Gevangenschap

of verbanning
(Liederen van Jesaja)
•Fysiek

misbruik en verminking - zie de
volgende dia

Verkregen Eer/Schaamte
•

Fysiek Misbruik
•

Slaag krijgen (Mat 5:39) (m. Baba Qamma 8.6)

•

Misvorming van baard en spugen - Jes 50:6-8

•

Geseling - Hand 5:40-41

•

Verminking - (1 Sam 17:51) (David onthoofdt Goliath) (EN slaven)

•

Beschamende dood, m.n. kruisiging - Hebreeën 12:2

Verkregen Eer/Schaamte
•

Eervolle daden
•

De strijd winnen, publieke werken bekostigen, donaties aan goede
doelen

•

Torah houden
•

Goed doen om gezien te worden door mensen - Mat 6:1-4

•

Tot Gods eer - Mat 5:16, 1 Petr 1:12

