De Torah is een weg van eer en dienstbetoon aan onze
Koning
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1 TOEGEWEZEN EER
“Toegewezen eer is de sociale aanspraak op status die iemand heeft

verkregen door geboorte of afstamming. Gewoonlijk wordt die eer bij de
geboorte verkregen voornamelijk vanwege afstamming. Omdat
familiebanden van het hoogste belang waren in de oudheid, betekende
geboorte in een ‘adellijke’ familie onmiddellijke status in de ogen van de
vrienden van de familie; de familie maakte aanspraak op bepaald aanzien
voor de nakomelingen, en dat kwam vooral tot uiting bij het arrangeren van
een huwelijk. Binnen de familie hebben broers en zussen verschillende
gradaties in toegewezen eer.”DE EER VAN DE OUDERS BEWAKEN—DEUTERONOMIUM 21.18-21*
Anselm C. Hagedorn

1 TOEGEWEZEN EER
“Daarom is het goed te begrijpen waarom de mensen van toen

zich voorstelden als ‘de zoon van’. Vanzelfsprekend moet die
toegewezen eer zorgvuldig worden beschermd; ook al kun je
het niet verliezen, je kunt je familie wel beschamen als je
gedrag respectloos en beschamend is. Daarom moet de eer
van de familie of groep worden gerespecteerd en beschermd”
BEWAKEN VAN DE EER VAN DE OUDERS—DEUTERONOMIUM 21.18-21*
Anselm C. Hagedorn
DE AFSTAMMING VAN MENSEN WORDT DAARMEE HUN UITGANGSPUNT
VAN EER

2. VERWORVEN EER
“Verworven eer is het aanzien dat mensen hebben opgebouwd
tijdens hun leven. Een militaire overwinning of sociale interactie met
‘uitdagen en riposteren’ of goede daden zijn terreinen waarop
iemand eer kan verwerven. Een militaire overwinning en
liefdadigheid waren alleen mogelijk voor de elite; De niet-elite,
tenminste 90% van de toenmalige bevolking, kon gewoonlijk alleen
aanzien verwerven door agonistisch gedrag dat vanuit de
maatschappij werd opgelegd door een spel van duwen en
opdringen (‘uitdagen en riposteren’). Iedereen die in een dorp of
buurt bijzonder respect probeerde af te dwingen, op basis van een
prestatie, werd vervolgens door anderen uitgedaagd omdat je maar
beperkte tijd ‘goed’ was.”

DOOR HET OPBOUWEN VAN EEN
NAAM/ REPUTATIE VERMEERDERT
DE EER DIE IS VERWORVEN DOOR
DADEN.

3 UITDAGEN EN RIPOSTEREN
”Uitdagen

en riposteren is eigenlijk een poging om eer te
verwerven ten koste van een ander, door een publieke
uitdaging voor te stellen die niet kan worden beantwoord. Als
de uitdaging wordt voorgelegd, moet de uitgedaagde daar op
de een of andere manier op reageren (waarbij geen antwoord
ook als antwoord wordt gezien). De omstanders bepalen
vervolgens of de uitgedaagde persoon zijn (ja, gewoonlijk
“zijn”) eer al dan niet succesvol heeft verdedigd.”
-David Desilva “Eer, Minzame Bejegening & Zuiverheid"

HET ANTWOORD OP DE UITDAGING
BESTAAT UIT ZOWEL DE WAARHEID
ALS DE DADEN.
NIET SLECHTS WOORDEN.

EER

4. EERLIJKHEID DOOR MIDDEL VAN EEN EED
Daarom is een eed zo belangrijk in relatie tot eer. Het eerbiedigt de eer
van degene die zweert zoals ‘gekruiste vingers' hem vrijzetten, en
voorkomt belangenverstrengeling in zijn ware intenties. Door iets in te
brengen wat heilig is voor hem – zijn God, de beenderen van heiligen,
zijn loyaliteit aan zijn meerdere, de gezondheid van zijn moeder of
simpelweg zijn eigen eer – legt hij zichzelf impliciet een vloek op als hij
faalt om zijn eed in te lossen, en het zorgt er in ieder geval voor dat zijn
eer hem in het openbaar kan worden ontnomen. Hij kan zich niet
beroepen op de eer van degene bij wie hij heeft gezworen als die hem
bedriegt. Die persoon treft geen blaam als hij liegt. Als hij ongelijk krijgt,
komt de schande alleen hem toe; vergelding wordt overgelaten aan de
publieke opinie of aan de goden".
-Julian Pitt Rivers
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ROM 10:8-11 MAAR WAT ZEGT ZIJ? “DICHT BIJ U
IS HET WOORD, IN UW MOND EN IN UW HART” DIT IS HET WOORD VAN HET GELOOF, DAT WIJ
PREDIKEN: (9) ALS U MET UW MOND DE HEERE
JEZUS BELIJDT EN MET UW HART GELOOFT DAT
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BIJBELVERZEN DIE CONTEXT
GEVEN AAN EER-SCHAAMTE
1 Petrus 2:
6 Daarom staat er in de Schrift: “Zie, Ik leg in Sion een
hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem
gelooft, zal niet beschaamd worden."
7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de
ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen
hebben, die is de hoeksteen geworden,"

Romeinen 10
9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
10 Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt
met tot zaligheid.
11 Want de Schrift zegt, “Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden."
12 Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Eén en
dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.
13 Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden."

Psalm 62:8 – “In God is mijn heil en mijn eer.”
Johannes 12:26 – “En als iemand Mij dient, zal de vader hem eren.”
Johannes 12:43 – De Farizeeën “hadden de eer van de mensen meer lief dan de
eer die van God.”
Johannes 17:22 – “Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn.”

Romeinen 8:16-18 – Wij zijn “kinderen van God…mede-erfgenamen van de
Messias, wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt
worden.”
2 Thessalonicenzen 2:13-14 – “Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie
om de heerlijkheid van onze Heere Jesjoea de Messias.”
Kolossenzen 3:4 – “Wanneer de Messias geopenbaard zal worden,Die ons leven
is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”
Jesaja 54:4-6 – “Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; wordt
niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden; Ja, u zult de
schande van uw jeugd vergeten.”

Hebreeën 2:9-10 – “Jesjoea, met heerlijkheid en eer gekroond, (bracht) vele
kinderen tot heerlijkheid.”
Hebreeën 12:2 – Jesjoea “verdroeg het kruis, verachtte de schande, en zit nu
aan de rechterhand van troon van de God.
Filippenzen 2:4-10 – “heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden,
tot de dood,…Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en Hem een
Naam geschonken boven alle naam.”
Efeze 2:12-19 – “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers van de heiligen ...”
1 Samuël 2:30 – “want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij verachten, zullen
zelf veracht worden.”

Gebeden tot God om persoonlijke zaken
van eer en schaamte aan te pakken
•

8 – God heeft genadig eer en waardigheid geschonken aan de
mensheid

•

44 – God smeken om onverdiende schande te laten zien en weg te doen

•

49 – Dood wist alle aanspraak op status en macht uit

•

75 – God is de enige Rechter inzake eer

•

89 – De huidige schande, na de beloofde verheerlijking van het
Koningschap van David

•

96/97 – God zit op de troon als de meest Eerbiedwaardige

•

109 – God aanroepen om de vijanden te beschamen

•

113 – Oproep om te eren wie ere toekomt en de Heer te eren

•

129 – God keert de beschamende verdrukking om

•

146 – Oproep om op de Heer te vertrouwen Die de beschaamden zal helpen

Voorbeelden van hoe God de mindere,
en de in ongenade geraakte, verhoogt
•

Genesis 1:26-2 (Adam en Eva)

•

Genesis 12:1-3 (Abraham)

•

Genesis 37-41 (Jozef)

•

Exodus 2-4 (Mozes)

•

Deuteronomium 6-7 (Israel)

•

1 Samuël 2 (Hannah)

•

1 Samuël 17; 2 Samuël 7 (David)

•

2 Samuël 9 (Mefiboseth)

•

Ruth (Ruth)

•

Esther (Esther, Mordechai, en Joden)

•

Job 1-2, 42 (Job)

•

Daniël 1-6 (Daniël en de Israëlieten)

•

Markus 5 (bezeten, gestorven, bloedende vrouw)

•

Lukas 15:11-32 (de verloren zoon)

•

Hand 2:22-36; Filippenzen 2:4-10 (Jesjoea)

•

Hand 10-11, 15 (Cornelius en de Heidenen)

HTTP://HONORSHAME.COM/TOP-10-VERSES-ON-HONORSHAME/

HERSTEL

Status en eer

“Eerherstel” is een belangrijk motief in
het Woord van God—Gods Verhaal.
DEFINITIE
Ommekeer in eerstatus 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

Levels van eer
en schaamte

Hoogste
eer

Laagste
schaamte

Eer naar schaamte
naar eer

Schaamte
naar eer

Schaamte naar
eer naar schaamte

Eer naar
schaamte

De vernedering en verhoging van Christus

Eeuwige Heerlijkheid

Vroegere
heerlijkheid

Toekomstige
heerschappij

Vernedering

Tweede komst
Menswording
Zittende aan Gods
Rechterhand

Verhoging

Aardse
leven

Hemelvaart

Opstanding
Kruisiging
Kruisiging

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) Het eerherstel van Jezus Christus- van 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).

Reiniging en inwijding van de Tempel
1 Makkabeeën 4

36 Nu zeiden Judas en zijn broers: ‘Onze vijanden zijn
verslagen: laten we dus optrekken om het heiligdom te
zuiveren en het weer in te wijden.’ 37 Heel het leger
verzamelde zich en trok op naar de berg Sion. 38 Toen ze
de verlatenheid van het heiligdom zagen met het ontwijde
brandofferaltaar, met de door brand verwoeste poorten, met
het struikgewas in de voorhoven even dicht als in een bos
of op een berg, met de vernielde zalen,
39 scheurden ze hun kleren, hieven een luide weeklacht
aan, bestrooiden zich met as

40 en wierpen zich plat op de grond; en op het signaal van de
trompetten riepen ze luid naar de hemel. 41 Vervolgens wees
Judas mannen aan die degenen die in de burcht waren moesten
bevechten, zolang de reiniging van het heiligdom duurde. 42
Verder koos hij priesters uit van onbesproken gedrag, die trouw
waren aan de leer, 43 om het heiligdom te zuiveren, en de
stenen die het ontwijd hadden naar een onreine plaats af te
voeren. 44 Overleggend wat ze met het ontwijde brandofferaltaar moesten doen, 45 kwamen ze op de goede gedachte het
af te breken; dan zou het altaar dat door de naties was ontwijd
nooit een reden kunnen zijn om de spot met hen te drijven. Ze
braken het dus af, 46 maar legden de stenen op een passende
plaats op de tempelberg, in afwachting van het optreden van een
profeet die daarover een uitspraak zou doen.

47 Daarna bouwden ze van ongehouwen stenen, zoals de leer dat
voorschrijft, een nieuw altaar naar het model van het vorige.
48 Zij herstelden het heiligdom en het inwendige van het tempelhuis
en heiligden de voorhoven. 49 Zij vervaardigden nieuwe heilige
vaten en plaatsten de luchter, het reukofferaltaar en de tafel voor de
toonbroden in de tempel. 50 Daarna brandden ze wierook op het
reukofferaltaar en ontstaken ze de lampen op de luchter om de
tempel te verlichten;
51 ze plaatsten de broden op de tafel en hingen de gordijnen op;
daarmee was het werk dat ze ondernomen hadden voltooid.

… 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)

… 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)
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