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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
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Ga vooral door met die korte arti-
kelen in jullie blad. Ik geef regel-
matig korte meditaties aan een

groep mensen. En ik haal veel goe-
de ideeën uit zulke artikelen.

(een bezoeker op de studiedag)

Wat ik bijzonder waardeer is dat
jullie altijd weer de koppeling leg-
gen met het Oude Testament. Dat
vind ik elders veel te weinig.

(een bezoeker op de studiedag)

Ik wil u persoonlijk hartelijk dank zeggen voor
het toezenden van uw blad 'Met open Bijbel',
welke ik met genoegen lees. Juist het artikel
van Lucas sprak mij erg aan omdat ook ik met
hem bezig ben om te onderzoeken wat nu
werkelijk zijn bediening was in verband met
Israël. Daarom vraag ik u om dit artikel te mo-
gen gebruiken bij mijn verdere onderzoek en
inpassen bij mijn bevindingen.

(een lezer)
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Regelmatig bereiken ons vragen en reacties naar aanleiding van ons
geloof dat Jezus niet God was van den beginne, maar de Zoon van
God, 2000 jaar geleden verwekt uit de heilige Geest in Maria. Deze
keer daarom wat stof tot nadenken over deze kwestie die het Christen-
dom al meer dan 1600 jaar verdeeld doet zijn.

De woorden in Jesaja 9 worden vaak aangevoerd als ‘bewijs’ dat het
beloofde kind God Zelf is: “en men noemt hem: Wonderbare Raadsman,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst” (Jes. 9:5, NBG’51). Maar de
woorden even daarvoor: “Een kind is ons geboren, een zoon is ons ge-
geven” kunnen toch moeilijk betrekking hebben op Jahweh, de HERE.
Want zoals een zoon moet worden onderscheiden van een vader, moet
dit Kind worden onderscheiden van God de Vader. Het zou toch onrede-
lijk zijn van u te vragen dat u gelooft dat Jahweh, de HERE, de machtige
Schepper en God van Israël, de belofte deed dat Hij als Zoon (van Zich-
zelf?) zou verschijnen? Neen, er wordt de zoon uit de dynastie van Da-
vid bedoeld, die door geloof en gehoorzaamheid recht heeft op de troon
(Jes. 9:6; Ezech. 21:27; Luc. 1:32). Deze zoon wordt elders in Jesaja de
knecht of dienaar van Jahweh genoemd (Jes. 53:11). God en zijn
knecht worden duidelijk onderscheiden. Dat onderscheid maakt Jezus
zelf ook (Joh. 17:3). Jesaja noemt hem ‘Wonderbare raadsman, Godde-
lijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jes. 9:5 NBV). Jezus vertegen-
woordigt zijn God en mag in die zin ‘God’ of ‘Goddelijke Held’ worden
genoemd. Uiteraard niet in absolute zin, anders zou Jesaja in meerdere
Goden hebben geloofd – wat volledig indruist tegen zijn boodschap (zie
ook Jes. 45:5). De dienstknecht van God is gehoorzaam geweest tot de
dood aan het kruishout, en dat bewijst dat hij niet God was maar mens
(zie ook de prediking van Petrus en Paulus, Hand. 2:22,23,32; 17:31).
Jezus zal als een ‘vader’ zijn voor zijn volk. Hij heeft volmacht gekregen
om zijn volk te leiden. Zoals God de Herder is van zijn volk, heeft Jezus
macht ontvangen om herder te zijn van allen die in Hem geloven. Het
kwam vaker voor dat een koning ‘vader’ was voor Gods volk (Jes.
22:21). Een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn heer (Mal. 1:6). Uit-
eindelijk is er maar één God, één Vader (Jahweh). “Hebben wij niet alle-
maal dezelfde vader, heeft niet een en dezelfde God ons gescha-
pen?” (Mal. 2:10). Jezus is Gods zoon en zo schilderen alle nieuwtesta-
mentische schrijvers hem! Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Jezus
zich nooit ‘God’ heeft genoemd!
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Volle tanks en lege magen”

Bovenstaande kop stond recent boven een van de vele analyses van
de wereldwijde voedselsituatie. Deze bevatte een kaart van landen
waar sprake was van matige, serieuze, alarmerende of extreem alar-
merende honger. Alleen het rijke westen en Japan kennen op dit mo-
ment geen hongerprobleem. Het grootste deel van Azië, Afrika benoor-
den de Sahara plus de Republiek Zuid-Afrika verkeren (nog) in de
‘luxe situatie’ slechts matige honger te kennen, evenals een aantal
Oost-Europese staten. In Centraal Afrika en in het India-Pakistan sub-
continent varieert het voornamelijk van alarmerend tot extreem alar-
merend. Voedselprijzen stijgen momenteel met 25 % per kwartaal. De
voornaamste oorzaken zijn, naast de groei van de wereldbevolking, de
toenemende welvaart van India en China en de stijgende olieprijs, die
doorwerkt in de productie van kunstmest en het voedseltransport.
Toenemende welvaart leidt (ook in de probleemlanden zelf) tot hogere
vleesconsumptie, en voor het fokken van de dieren is per kilo een
veelvoud aan kilo’s graan nodig. Maar nog belangrijker is de toene-
mende productie van biobrandstoffen voor het wegverkeer. Dat wordt
‘verkocht’ als milieumaatregel, maar heeft in feite evenzeer te maken
met die gestegen olieprijzen. Vandaar die kop boven dat ene artikel.

Toch stellen deskundigen dat de wereldvoedselproductie nog vele
malen hoger kan worden dan nu. Maar de landbouw is in veel regio’s
ernstig verwaarloosd. De prijzen op de internationale markt waren
zodanig dat rijke landen hun eigen dure productie hebben geschrapt
om het goedkoper elders in te kopen. Maar internationale prijzen zijn
het gevolg van vraag en aanbod, en in het verleden behaalde resulta-
ten geven geen garantie voor de toekomst. Serieuzer is echter dat
stijgende prijzen nog geen garantie zijn voor een toenemend aanbod.
Omdat het geld niet terechtkomt bij de primaire producent, terwijl een
hogere opbrengst van bestaande productie wel leidt tot toenemende
kosten. Ook hebben overheden in minder rijke landen de sterke nei-
ging de binnenlandse voedselprijzen te willen reguleren (o.a. door hun
export af te remmen) om hun eigen bevolking te beschermen, met als
gevolg dat er enerzijds onvoldoende stimulans is om de eigen produc-
tie te verhogen terwijl anderzijds de schaarste op de internationale
markt alleen nog maar verder toeneemt. Anders gezegd: de crisis
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Nieuw

in het licht van de Bijbel

wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat het proces afhankelijk is
geworden van de internationale economie, terwijl anderzijds directe op-
lossingen worden geblokkeerd door de effecten van diezelfde econo-
mie. En dat wordt allemaal nog verergerd door de recente kredietcrisis
op de financiële markten en doordat er een competitie is ontstaan tus-
sen milieudoelstellingen (minder CO2-uitstoot) en voeding.

De constatering dat er geen principiële redenen zijn waarom de wereld
niet in staat zou zijn desnoods 3 à 4 maal zoveel mensen te voeden als
de huidige wereldbevolking, heeft maar weinig praktische betekenis
wanneer een kwart van de wereldbevolking te kampen heeft met acute
problemen en ca. 100 miljoen mensen direct in hun bestaan worden
bedreigd. De wereldbank heeft 800 miljoen dollar uitgetrokken en het
IMF heeft per direct gevraagd om nog eens 500 miljoen, maar ingewij-
den spreken van ‘een schijntje’. Alleen al om het probleem niet verder
te laten toenemen moet de productie binnen één generatie verdubbe-
len. En de toch al schaarse voedselhulp aan Darfoer is stopgezet omdat
zowel het voedsel als de vrachtwagens waarmee het vervoerd wordt,
worden gestolen en de chauffeurs vermoord, door groepen die daar,
door diezelfde hoge prijzen, belang bij hebben. De topman van het IMF
waarschuwt voor internationale spanningen of zelfs oorlog.

Geld is duidelijk de gemeenschappelijke factor in dit hele verhaal. Niet
zonder reden waren de betrokken krantartikelen te vinden in het econo-
miekatern of op de financiële pagina van de betrokken krant. Onze wes-
terse (nominaal christelijke) wereld is verslaafd aan geld, en probeert
dat ‘inzicht’ al heel lang te slijten aan de rest van de wereld. Want voor
geld is alles te koop; mits het er is natuurlijk. Citaat: “Vrijhandel is het
parool, dan komt het vanzelf wel goed. Maar voedsel is niet hetzelfde
als een tv-toestel, waar je best een tijdje zonder kan.” In de Evangeliën
heet dat ‘Mammon’ en het wordt beschreven als een afgod. En ja, het
mag waar zijn dat er ‘veel emotie in de markt zit’, zoals een financieel
deskundige terecht stelt, maar dat is nu eenmaal een eigenschap van
de internationale markt. En van elke religie. En economie is allang de
religie van onze moderne wereld. Wie daar een interessante beschou-
wing over wil lezen, zou eens het boekje moeten lezen ‘Geen beter le-
ven dan een goed leven – over de kwaliteit van het bestaan’ van de
Delftse emeritus-hoogleraar A. van de Beukel.
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Bij Lukas vinden we een tweetal uitspraken van Jezus, die op het eerste
gezicht volkomen met elkaar in tegenspraak lijken. De ene luidt:

Sta klaar, heb je gordel om en houd de lampen brandend, en wees
als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een
bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt.
Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik
verzeker jullie: hij zal zijn (eigen) gordel omdoen, hen aan tafel nodi-
gen en hen bedienen. (Luc. 12:35-37).

En de andere:
Wie van jullie die een knecht heeft … zou, als die van het land komt,
tegen hem zeggen: “Kom meteen bij mij aan tafel”? Zal hij niet veel
eerder tegen hem zeggen: “Maak iets te eten voor mij , doe je gordel
om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf wel
eten en drinken”? Zal hij die knecht soms bedanken omdat die ge-
daan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wan-
neer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan:
“Wij zijn maar ‘onnutte’ knechten, we hebben enkel onze plicht ge-
daan (Luc. 17:7-10, aangepast aan de NBG’51).

Maar Jezus weet natuurlijk heel goed wat Hij zegt, en juist dit contrast
kan ons veel leren.

De normale situatie

Laten we beginnen met de tweede uitspraak. Elke gelijkenis of uit-
spraak die begint met iets als ‘wie van u …’ bevat in feite een retorische
vraag: wie van u zou zoiets doen? Niemand toch? Of (in verband met
genezen op de sabbat): “Wie zou er onder u zijn, die een schaap heeft
en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit
trekken?” Dat zou iedereen toch doen? En dus is het ook geoorloofd
om op de sabbat een mens te genezen, want: ‘Hoeveel gaat niet een
mens een schaap te boven?’ (Matt. 12:11-12). Of: “Wie van deze drie is
volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?” (Luk
10:36). Uiteraard die Samaritaan, ook al kan die schriftgeleerde dat
woord niet echt over zijn lippen krijgen (‘Die hem barmhartigheid bewe-
zen heeft’). Maar hieruit volgt alvast onze eerste conclusie: wat Jezus
hier beschrijft is de normale situatie. Iedereen zou het er mee eens zijn
dat je zo zou handelen. Inderdaad, je gaat zo’n knecht toch niet speci-
aal bedanken voor het feit dat hij gewoon doet wat hij verplicht is te
doen! Ook dat was een retorische vraag.

Wie is dan de betrouwbare
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De onnutte slaaf
De hier beschreven dienaar is maar een ‘onnutte’ slaaf (NBG’51), en
dat geldt ook voor zijn gehoor. Maar pas op: ‘onnut’ betekent niet nut-
teloos (zoals in de NBV). Het duidt iemand aan die niet méér doet dan
van hem verwacht mag worden; niets speciaals, wel gewoon zijn taak.
En feitelijk staat dat er ook: ‘wij hebben enkel onze plicht gedaan’.
Zo’n ‘onnutte’ slaaf komen we in de Evangeliën nog een keer tegen; in
die gelijkenis van de talenten bij Matteüs:

Het (koninkrijk van God) zal zijn als een man die op reis ging, zijn
dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf
… Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun
rekenschap. (Matt. 25:14,19)

De eerste twee hebben goed hun best gedaan en krijgen te horen:
“Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je
betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal
ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van
je heer.” (vs 21).

De laatste heeft minder zijn best gedaan, en had daar zijn reden voor:
“Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt
gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik
uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” (vs 24-25)

Hij had het geld niet verkwist maar er echt wel goed zorg voor gedra-
gen. Maar eigenlijk vond hij het maar een corvee, en hij was dus ook
nooit van plan geweest zich er bijzonder voor in te spannen. Die baas
van hem kon de boom in: ‘man, je deugt van geen kant; hier heb je het
terug en verder niet zeuren’. En daar wordt hij vervolgens voor gestraft:
“Werp die onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis” (vs 30, NBG-
51). Ook dit is een ‘onnutte’ slaaf. Hij heeft alleen maar gedaan wat
minimaal van hem mocht worden verwacht, en echt niets méér. Maar
is dat nu echt ernstig genoeg voor zo’n zware straf?

Voor het antwoord hierop moeten we bedenken dat deze hoofdstuk-
ken van Matteüs allemaal gaan over Jezus’ wederkomst en het oor-
deel dat dan zal plaatsvinden. De Farizeeën en schriftgeleerden gin-
gen er prat op dat zij pijnlijk nauwkeurig de Wet hielden, en meenden
daarmee eeuwig leven te zullen verwerven. Maar het houden van de
Wet was niets bijzonders, dat was gewoon het minimum dat van ze
verwacht mocht worden. Juist in verband met de sabbat (zoals bij die

en verstandige dienaar … ?



genezing, waar we het hierboven over hadden) had Jezus ze verweten
dat ze tekort schoten in dat ‘extra’: ‘Als u begrepen had wat bedoeld
wordt met: “Barmhartigheid wil ik, geen offers” dan zou u geen onschul-
digen hebben veroordeeld’ (Matt. 12:7). Wie alleen maar het vereiste
minimum opbrengt, kan dat eeuwige leven wel vergeten. Het gaat niet
om het houden van geboden, maar om die barmhartigheid.

Trouw en ontrouw: geloof of ongeloof

Een hoofdstuk eerder in diezelfde reeks over wederkomst en oordeel
lezen we net zo’n dringende waarschuwing over de noodzaak waak-
zaam te blijven, als die waarmee we deze overdenking openden:

Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar [Grieks: doulos, slaaf
of dienaar] die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel …?
Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik
verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. (Matt.
24:44-47)

Deze uitspraak vinden we vrijwel letterlijk terug in Lucas 12, al spreekt
Jezus daar van een rentmeester. Tegenover betrouwbaar staat echter
trouweloos en we vinden ook aan dat adres een aankondiging:

Dan komt de heer van die dienaar [ook Lucas heeft hier doulos!] op
een dag waarop hij het niet verwacht ... en dan zal hij … hem het lot
van de trouwelozen doen ondergaan (Luc. 12:46).

Matteüs heeft hier ‘huichelaar’ i.p.v. trouweloze; het Griekse woord
daarvoor is hupokritos, wat eigenlijk een toneelspeler aanduidt, iemand
die alleen maar ‘doet alsof’.

De tegenstelling bestaat dus uit ‘trouw’ (getrouw, betrouwbaar) ener-
zijds en ‘ontrouw’ (trouweloos, onbetrouwbaar, etc.) anderzijds. Het ene
beschrijft een dienaar (slaaf) die oprecht is en in alle gevallen bedacht
op het belang van zijn heer. Het andere beschrijft zowel de dienaar die
wel doet wat hij verplicht is te doen maar niet met hart en ziel, als de
dienaar die alleen maar ‘doet alsof’. Het interessante is echter dat het
Grieks voor ‘trouw’ het woord pistis heeft, gewoonlijk vertaald met ge-
loof of gelovig, en voor ‘ontrouw’ apistis, ongelovig. Wie trouw is, gelooft
in zijn heer: hij acht zijn heer betrouwbaar, dat die zijn beloften voor de
toekomst waar zal maken. Hij vertrouwt daar onvoorwaardelijk op. Wie
ontrouw is, richt zich in de eerste plaats op dit leven. Wat later komt is
van later zorg. Misschien heeft hij er nog wel een soort vage verwach-
ting van, maar het leeft voor hem niet echt. Maar wanneer dat voor
hem niet echt realiteit is, komt dat per saldo toch neer op ongeloof: hij
heeft niet dat rotsvaste onwankelbare vertrouwen in die beloften voor
de toekomst of in het oordeel dat dan zal plaatsvinden. Of hij twijfelt
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aan de almacht van die heer: hij kan die best om de tuin leiden. Wan-
neer hij dat slim aanpakt zal zijn heer het niet merken. Daar kun je
mee wegkomen. Samengevat betekent dat, dat het niet in de eerste
plaats gaat om wat je precies doet, maar waarom je dat doet, je ge-
zindheid ten opzichte van je heer. Dat is het waarop je afgerekend gaat
worden. En per saldo is dat inderdaad een kwestie van geloof.

De dienende Heer

Terug naar die waakzaamheid. In Lucas 17 wijst Jezus zijn gehoor op
datgene wat onder mensen de normale situatie is. Maar wat God doet
is, naar gangbare menselijke maatstaven, absoluut niet normaal! En
dat is het wat we vinden in Lucas 12:

Sta klaar, heb je gordel om en houd de lampen brandend, en wees
als knechten die hun heer opwachten … Gelukkig de knechten die
de heer bij zijn komst wakend aantreft (Luc. 12:35-37).

En dan volgt die verbijsterende uitspraak:
Ik verzeker jullie: hij zal zijn (eigen) gordel omdoen, hen aan tafel
nodigen en hen bedienen (vs 37).

Maar deze situatie zal zich pas voordoen bij Jezus’ wederkomst en het
daarop volgende oordeel; geen dag eerder. Toch vinden we in de Evan-
geliën wel degelijk een situatie die we kunnen opvatten als een vooraf-
schaduwing daarvan. In Lucas 22 lezen we hoe Jezus in de bovenzaal
zijn gedrag daar contrasteert met die ‘normale’ gang van zaken:

Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene
die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie mid-
den als iemand die dient (Luc. 22:27).

Hier bij Lucas lezen we dat wellicht in algemene zin, van zijn verlos-
singswerk, maar Johannes vertelt ons wat daar gebeurde:

Jezus … stond [als een van hen die aanlag] tijdens de maaltijd op.
Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om [NBG’51: om-
gordde Zich daarmee] en goot water in een waskom. Hij begon [als
een dienaar] de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze
af met de doek die hij omgeslagen had (Joh. 13:3-5).

Maar het is wel weer Lucas waar we de les vinden, die in dit geval aan
zijn uitspraak voorafgaat in plaats van erop te volgen:

Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen vol-
ken, en wie macht heeft laat zich weldoener noemen. Laat dat bij
jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden
en de leider de dienaar (Luc. 22:26).

Wie nu, in dit leven, een trouwe dienaar is zal straks, in het Koninkrijk,
bediend worden, door de Heer zelf! Maar zo niet, dan niet.

R.C.R

De betrouwbare en verstandige dienaar (vervolg van pagina 6 en 7)
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Het Evangelie van Matteüs is, net als dat van Marcus, een van de drie synopti-
sche Evangeliën. Bijna alle gebeurtenissen die we bij Marcus vinden, vinden we
ook bij Matteüs. Maar Matteüs voegt er veel leer en gelijkenissen aan toe, die
we bij Marcus niet vinden. Het bevat daarmee ca. 60 % meer tekst dan dat van
Marcus. Het lijkt primair te zijn geschreven voor een Joods lezerspubliek. Som-
migen menen daarom dat het Evangelie zoals wij dat bezitten, net als dat van
Marcus, een vertaling is van een Aramees origineel. Maar daar zijn geen con-
crete aanwijzingen voor. En wanneer hij het heeft geschreven voor Grieks spre-
kende Joden, zoals anderen denken, zou dat ook niet logisch zijn.

Wie was Matteüs

Geen van de vier evangelisten noemt zelf zijn naam, anders dan bijv. de profe-
ten van het OT. We zullen de auteurs daarom op een andere manier moeten
identificeren. De traditie heeft altijd aangenomen dat de tollenaar Matteüs, die
Jezus in Matt. 9:9 oproept Hem te volgen, de auteur van dit Evangelie was. Het
is inderdaad opvallend dat deze apostel in de andere Evangeliën wordt aange-
duid met de naam Levi, terwijl alleen dit evangelie hem met de naam Matteüs
noemt. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat Joden naast hun Joodse ook
een Griekse naam hadden (hoewel Matteüs mogelijk alleen maar een vergriek-
sing is van Mattatias), maar het lijkt alsof juist de andere evangelisten zijn tol-
lenaarsverleden niet willen benadrukken, en dat pleit dan inderdaad voor de
tollenaar Levi/Matteüs zelf als auteur van dit Evangelie. Maar aangezien we
verder eigenlijk toch niet veel van Matteüs weten, is het antwoord op deze
vraag hier feitelijk minder belangrijk dan in het geval van de anderen.

Doel en opzet van het Evangelie

Matteüs geeft, anders dan de anderen, niet apart aan wat het doel is van zijn
verhaal, maar uit de opzet blijkt toch duidelijk genoeg dat het doel in principe
gelijk is aan dat van Marcus. Maar waar Marcus slechts eenmaal (in de aanhef
van zijn verhaal) in zoveel woorden naar een OT profeet verwijst, hoewel hij ze
wel regelmatig citeert, noemt Matteüs ze 13 maal bij name. Dat lijkt erop te
wijzen dat Matteüs minder parate schiftkennis bij zijn lezers verwacht, hoewel
ook hij met zijn Evangelie duidelijk wil aantonen dat hiermee ‘de profeten’ in
vervulling zijn gegaan. Een ander opvallend verschil is, zoals gezegd, dat hij
zich niet beperkt tot wat Jezus deed, maar ook uitgebreid ingaat op wat Hij leer-
de. En hij heeft sterk de neiging die beide zaken te koppelen. Kenmerkend is

Effectief Bijbellezen

10

3. Het Evangelie van Matteüs



de Evangeliën

11

bijv. dat hij de roeping van de twaalf (met de opsomming van hun namen) kop-
pelt met de passage in hoofdstuk 10 waar Jezus ze uitzendt om te prediken. En
dat koppelt hij weer met de instructies die Jezus hun daarvoor geeft, die op
hun beurt weer uitlopen op een reeks waarschuwingen die onmogelijk betrek-
king kunnen hebben op die prediking, en die we daarom wel moeten lezen als
van toepassing op de prediking na Jezus’ opstanding en hemelvaart. En dat
alles sluit hij af met de uitdrukking: “En het geschiedde, toen Jezus zijn bevelen
aan zijn twaalf discipelen ten einde had gebracht, dat Hij ...” (Matt. 11:1, NBG-
51). Een dergelijke afsluitende formule vinden we op nog vier andere plaatsen
in zijn Evangelie. Het besluit steeds een belangrijk stuk leer dat weliswaar
voortkomt uit de daar beschreven gebeurtenissen, maar waarvan de betekenis
niet beperkt blijft tot die situatie. En in bredere zin is zo’n koppeling tussen ge-
beurtenissen en leer ook elders in zijn Evangelie te vinden.

Hoofdthema

We moeten dus wel concluderen dat ook zijn Evangelie naar thema is geor-
dend, en dat we het niet moeten lezen als een chronologisch verslag. Het voor-
naamste thema lijkt dan te zijn dat Jezus de komende koning is. Matteüs be-
gint zijn verhaal met een geslachtsregister, dat wel dat van Jozef moet zijn. Het
tekent Jozef dan als de wettige troonpretendent uit het huis van David, en de
fungerende koning Herodes daarmee als een onwettige regeerder. En hij zal
daarmee willen aangeven dat ook Jozefs ‘aangenomen zoon’ Jezus daarmee
een wettige claim op die troon heeft. Voor de oppervlakkige lezer lijkt het ver-
volgens interessant dat hij wat gebeurtenissen noemt die zich afspelen rond
Jezus’ geboorte. Maar wat we daar in werkelijkheid zien, zet in feite het toneel
voor wat later zal volgen. We zagen al eerder dat in de profetie van Jesaja de
komst centraal staat van een Verlosser, die zijn volk zal bevrijden van zonde en
dood. Om het unieke karakter van die bevrijding te beschrijven, gebruikt God
daar het beeld van een machtige strijder die zijn volk zal bevrijden uit de bal-
lingschap waarin de machtige koning van Babylon dat volk zou voeren.

Bij de profeet Daniël vinden we later viermaal een confrontatie tussen die ko-
ning van Babel en de God van Israël, vertegenwoordigd door Daniël of zijn drie
vrienden. Daarbij zet de koning steeds weer al zijn wijzen en ‘magiërs’ in, maar
telkens moet hij erkennen dat die niet tegen Daniëls God zijn opgewassen. En
wanneer nu die grote Verlosser dan eindelijk is geboren, verschijnen uit dat



verre Mesopotamië de late afstammelingen van die magiërs (Matteüs gebruikt
hetzelfde woord) om Hem hulde te bewijzen. Terwijl zijn eigen volk Hem niet wil
erkennen en de man die in Jeruzalem op de troon zit onmiddellijk alles in het
werk stelt om Hem uit de weg te ruimen. Dat tekent Matteüs’ hoofdthema: de
confrontatie tussen de wereldse heersers en de man die God tot Koning heeft
benoemd, maar die vooral is gekomen om te bevrijden van zonde en dood. De
echo daarvan vinden we later, in symbolische taal, terug in het boek Openba-
ring (Op. 12:1-9). De consequentie van dit alles is echter dat Matteüs sommige
gebeurtenissen veel beknopter weergeeft dan Lucas of Marcus, om daarmee
des te meer nadruk te leggen op Jezus’ macht over de dood. Details die naar
zijn mening de aandacht daarvan zouden afleiden, laat hij heel gemakkelijk
weg, want hij heeft niet de bedoeling een historisch verslag te schrijven.

Het nieuwe Verbond

Een ander thema is dat van het Nieuwe Verbond dat Jezus, uit naam van zijn
Vader, sluit met zijn ware volk, d.w.z. diegenen die bereid zijn daartoe toe te
treden. Meteen in het begin van zijn Evangelie geeft hij drie hoofdstukken lang
een uitgebreide samenvatting van Jezus’ leer, in de bergrede, alsof hij hiermee
een parallel wil geven van de wetgeving te Sinaï, die voorafging aan de sluiting
van het Oude verbond. En zoals we bij Mozes later een verdere uitwerking vin-
den van die Wet, vinden we hier een hele serie gelijkenissen als leer voor die
ware volgelingen (Matt. 13), ook weer afgesloten met “En het geschiedde, toen
Jezus deze gelijkenissen ten einde had gebracht dat Hij …” (vs 53, NBG’51). En
zoals in Exodus de sluiting van dat Oude Verbond wordt gevolgd door de bouw
en oprichting (op Gods bevel) van de tabernakel, Gods heiligdom in de woes-
tijn, zo eindigt Matteüs’ Evangelie met Jezus’ bevel uit te gaan in de wereld en
die boodschap van Verlossing te prediken aan alle volken. Want de gemeente
zal de nieuwe tempel Gods zijn (zie bijv.: 1 Kor. 3:16 ev, 1 Pet. 2:5, Op. 3:12).

De genezingen van Joden

Het patroon van 12 genezingen van Joden en 1 van een heiden, dat we bij Mar-
cus zagen, vinden we ook bij Matteüs weer terug, maar in een wat aangepaste
vorm. We vinden in eerste instantie inderdaad 12 genezenen, gerangschikt in
een soortgelijk patroon als bij Marcus. Maar tweemaal betreft dat een tweetal
mensen samen, zodat we in feite maar 10 genezingen hebben. Dat vult hij dan
vervolgens, als in een soort ‘aanhangsel’, aan met twee extra genezingen, voor-
afgegaan door nog een extra genezing van een heiden. En ook daarvan betreft
de laatste een tweetal mensen tegelijk. De beide tweetallen in de basisserie
betreffen repectievelijk bezetenen en blinden; en op die blinden volgt een man
met maar liefst twee kwalen tegelijk: hij is zowel doofstom als bezeten. De aan-
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vulling betreft een bezetene en nogmaals een tweetal blinden, alsof Matteüs
er met extra nadruk onze aandacht op wil vestigen dat de kwalen van het volk
vooral lagen in een verkeerde denkwijze en in het doof en blind zijn voor hun
werkelijke situatie: een duidelijke echo van Jesaja 6.

Wanneer Petrus, kort voor Jezus’ intocht in Jeruzalem, vraagt ‘wat zal ons deel
zijn?’ (Matt. 19:27), vinden we bij Matteüs in Jezus’ antwoord iets dat Marcus
en Lucas ons niet vertellen: “Wanneer de Mensenzoon in majesteit zal zetelen
op zijn troon, zullen ook jullie plaatsnemen op twaalf tronen en rechtspreken
over de twaalf stammen van Israël” (vs 28). Dit sluit uiteraard aan op het eer-
dergenoemde ‘koningsthema’. Maar wanneer Jezus’ tante wat later bij Hem
komt om namens haar beide zoons te vragen of die daarbij een voorkeurspo-
sitie kunnen krijgen (Matt. 20:20-28), luidt het antwoord: “Wie van jullie de
belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eer-
ste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals ook de Mensenzoon niet ge-
komen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als
losgeld voor velen” (vs 26-28). Want ook bij Matteüs gaat de missie van ‘de
dienende Knecht’ vooraf aan het koningschap van ‘de gezalfde’; en die volgor-
de geldt ook voor wie met Hem willen regeren. Ook bij Matteüs gaat het niet
om bevrijding uit de overheersing door de Romeinen, maar om verlossing uit
zonde en dood. Dat moesten zij nog leren inzien, en het is dus geen toeval dat
de genezing van dat tweede paar blinden meteen op deze passage volgt.

De genezingen van heidenen

En waar de eerste genezing van een heiden ons het geloof toont van een Ro-
meinse centurio, een lid van de bezettingsmacht (die, volgens Luc. 7:5, ‘hun
volk liefhad’), betreft de tweede (in de aanvulling) het geloof van een lokale
heidense vrouw. Beiden vragen niet om genezing van henzelf, maar van ie-
mand anders. En beiden benadrukken dat zij de autoriteit van Jezus en de
voorrang van de Joden volledig erkennen. Marcus en Lucas noemen de vrouw
een Syro-Fenicische, maar Matteüs duidt haar aan als een ‘Kanaänitische’.
Feitelijk waren de Kanaänieten het volk dat het land bewoonde in de tijd van
de intocht onder Jozua. Om dan in de 1e eeuw te spreken over een Kanaäniti-
sche is zoiets als in onze tijd een Nederlander aan te duiden als een Batavier.
Hiermee tekent Matteüs haar als een op en top heidense die door de toenma-
lige orthodoxe Joden nog meer werd veracht dan die toch al zo gehate Romei-
nen. Ook daarmee vertelt hij zijn lezers dat zij verder moeten kijken dan zij
gewoon zijn: het gaat om geloof en niet om afkomst, om Verlossing en niet om
politiek. En het gaat vooral om genezing van de enige kwaal die hier ter zake
doet: die van de terminale ziekte die ‘zonde’ heet. Koningstronen ja, maar wel
heel anders dan zij dan nog denken. R.C.R.
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Nee, deze studie gaat niet over het Morse-alfabet, het gaat over taal.
Het NT is geschreven in het Grieks, en dat verschilt taalkundig nogal
van talen als ons Nederlands. Vertalers proberen dat uiteraard op te
vangen in hun vertaling, maar toch wil dat niet altijd goed lukken. Wat
velen niet zullen weten is bijv. dat het Grieks twee verschillende vor-
men kent voor het werkwoord. De ‘normale’ vorm geeft een voortdu-
rende handeling aan en de ‘alternatieve’ (de zgn. aoristus) een eenma-
lige handeling (eventueel een herhaalde handeling). Je kunt het eerste
illustreren met een doorgetrokken streep en het tweede met een punt
(of een stippellijn). De verleden tijd van ‘vluchten’ moet je dan vertalen
met: hij was op de vlucht, maar in de aoristus met: hij ontsnapte.

Bidden, zoeken, kloppen

Zo leert Jezus in de bergrede: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en u
zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden (Matt. 7:7). Omdat hier
niet de aoristus wordt gebruikt, moeten we bidden, zoeken en kloppen
hier opvatten als een continue actie, niet als een eenmalige handeling.
Jezus vertelt hier niet dat een eenmalig gebed voldoende is om te krij-
gen wat je wil hebben, maar dat wie verhoord wil worden, voortdurend
tot God moet smeken. Niet dat God anders niet zou luisteren, of niet
de moeite zou willen nemen op zo’n verzoek in te gaan. Maar door
voortdurend op de zaak terug te komen, toon je dat het je inderdaad
ter harte gaat, en je leert je ook af te vragen of je zelf de zaak echt wel
zo belangrijk vindt. Dat is ook de betekenis van zijn gelijkenis over de
‘onrechtvaardige rechter’ (Luc. 18:1-8). Ook daar gaat het om blijven
volharden en dag en nacht tot God roepen (zie het artikel op blz 24-25
voor dat ‘dag en nacht’). Evenzo is zoeken niet even rondkijken en dan
teleurgesteld constateren: sorry hoor, maar ik zie het niet. Het bete-
kent dat je net zolang blijft zoeken, tot je het gevonden hebt. Zoals de
herder in de gelijkenis van het verloren schaap (Luc 15). En dat klop-
pen is ook niet maar een bescheiden klopje op de deur, maar er net
zolang op blijven bonzen tot er eindelijk iemand open doet. Zoals Pe-
trus toen hij voor de deur stond en de slavin Rhode vergat hem binnen
te laten (Hand. 12:16), al gebruikt het Grieks hier juist een apart werk-
woord om dat bezig blijven uit te drukken (maar daarvan dan weer wel
die ‘continue’ vorm). Want wat op de ene plaats wordt aangeduid met
die werkwoordsvorm wordt op de andere (zoals hier) soms aangeduid
door een extra woord te gebruiken.

BijbelDe Taal van de
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Punt—streep

Blijven zondigen

Een plaats in de Bijbel waar die doorgaande actie moet worden afge-
leid uit de gebruikte werkwoordsvorm, en waar de vertalers dat daar-
om toch hebben aangegeven m.b.v. dat woord (bezig) ‘blijven’, vinden
we in Paulus’ brief aan de Romeinen. Daar lezen we:

Betekent dit nu

dat we moeten blijven zondigen
om de genade te laten toenemen? (Rom. 6:1)

En aan het begin van de volgende alinea, schijnbaar opnieuw: Bete-
kent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet
staan, maar onder de genade leven? (vs 15). Oppervlakkig lijkt het
alsof Paulus de vraag, in iets andere woorden, gewoon herhaalt, maar
dat is niet zo. De eerste keer gebruikt hij de continue vorm en de twee-
de keer een aoristus. In vs 1 heeft hij het over doorgaan met het lei-
den van een zondig leven (die doorgetrokken lijn), en in vs 15 over van
tijd tot tijd ongehoorzaam zijn (die stippellijn). En het is van belang dat
te weten, wanneer je zijn argument wil begrijpen.

Gewoon doorgaan, of af en toe even doen als voeger

Paulus betoogt dat de Wet niet kan redden, en daar ook nooit voor
bedoeld was. De Wet liet de Israëlieten zien dat ze tekortschoten. Red-
ding is er alleen door het verlossingswerk van Christus. Maar de apos-
tel is kennelijk voor de voeten geworpen dat zo’n standpunt er op neer
komt dat het dan helemaal niet meer uit zou maken hoe we leven;
wanneer we eenmaal verlost zijn, zouden we die hele Wet dan aan on-
ze laars kunnen lappen, en alles doen wat God verboden heeft. Dat is
uiteraard een drogreden, maar wel een verleidelijke, omdat de aard
van de denkfout niet onmiddellijk duidelijk is. Paulus geeft het ant-
woord in twee ‘etappen’, en juist daarin dienen we dat onderscheid
tussen de beide werkwoordsvormen goed voor ogen te hebben. Dat
laatste proberen we hier nu duidelijk te maken door de vertaling wat
vrijer, maar daarmee ook wat explicieter te maken.

Het argument van zijn tegenstanders was in feite dat je dan, door te
zondigen, God de kans zou geven des te meer genade te tonen. Dat
formuleert hij als volgt:
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Betekent dit nu dat we moeten doorgaan met zondigen om de ge-
nade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die
dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? (vs 1-2).

Hij legt dan uit dat de doop een symbolisch sterven met Christus is,
waar je als een volkomen nieuwe mens weer uit op dient te staan.
Wie dan maar doorgaat met zijn oude leven, is geen nieuwe mens,
en dus niet ‘in Christus’. En die oude mens was, en is, niet verlost.

Maar vervolgens gaat hij in op een minder ver strekkende suggestie:
OK, we kunnen niet doorgaan met ons oude leven, zelfs niet met als
argument dat we daarmee God de gelegenheid zouden geven meer
genade te betonen. Maar we zouden toch in elk geval niet zo ver-
schrikkelijk ons best hoeven te doen, want onze fouten worden ons
toch wel vergeven omdat we nu recht hebben op Gods genade:

Betekent dit nu dat we (zonder bezwaar) kunnen zondigen omdat
we (toch) niet onder de wet staan, maar onder de genade leven?
Absoluut niet (vs 15).

Dat, eveneens valse, argument bestrijdt hij door erop te wijzen dat
wij zijn als slaven die uit het eigendom van de ene meester (de zon-
de) zijn losgekocht, en zijn overgegaan in eigendom van een andere
meester (gehoorzaamheid) . En een slaaf is nu eenmaal verplicht zijn
huidige heer met alle loyaliteit te dienen. Hij kan zich niet permitte-
ren af en toe nog wat bij te klussen voor zijn vroegere meester: het is
alles of niets! In hoofdstuk 8 zal hij dan uitleggen waar het wel op
aankomt: op onze mentaliteit, die hij aanduidt als ‘de geest’ of ‘de
gezindheid’ van Christus.

Bewust zondigen of falen

We moeten ons er echter goed van bewust zijn dat het hier gaat om
het willens en wetens zondigen. Paulus zegt niet dat Gods genade
begrensd is, maar dat wij van onze kant wel de plicht hebben ons
best te doen. Wij kunnen niet maar onze gang gaan en vervolgens
een beroep doen op Gods genade. Dat was nu juist het argument van
zijn tegenstanders, althans in die zin dat zij hem die opvatting in de
schoenen schoven, om er dan vervolgens op te wijzen dat een derge-
lijke opvatting te zot voor woorden is, en dat die Paulus dus onzin
verkondigde. Wat Paulus in werkelijkheid bestreed, was de opvatting
dat je alleen behouden kon worden door het stipt in acht nemen van
de Wet, dus precies het tegenovergestelde. Maar zijn tegenstanders
proberen zijn leer tot in het belachelijke door te trekken, om die dan
als absurd ter zijde te kunnen schuiven. Paulus probeert hier niet de
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omvang van Gods genade in te perken, maar bestrijdt het valse argu-
ment dat je er dan zonder bezwaar op los zou kunnen leven.

Zoeken en vinden
Tot slot gaan we nog weer terug naar de bergrede. Na zijn uitspraak
over bidden, vinden en kloppen vermaant Jezus zijn gehoor:

Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg,
die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want
eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen
zijn er, die hem vinden (Matt. 7:13-14, NBG’51)

Wanneer we, met bovenstaande taalles in ons achterhoofd, eens
naar de werkwoordsvormen kijken, constateren we het volgende:
• ‘Gaat in’ is een aoristus, en dus eenmalig. Het beschrijft het einde

van hun levensweg, wanneer zij ingaan in hun uiteindelijke be-
stemming. En de gebiedende wijs is hier een dringende raadge-
ving: zorg ervoor dat het ook de juiste bestemming is.

• ‘Velen zijn er die daardoor ingaan’: dit ingaan is een continu pro-
ces, maar dat beschrijft niet de individu (die maar op één moment
ingaat), het beschrijft de voortdurende stroom die bezig is naar
binnen te gaan. En de nadruk ligt op dat ‘velen’, want letterlijk
staat er: ‘de daardoor ingaanden zijn velen’. Of in hedendaags Ne-
derlands: ze gaan daar ‘in drommen’ naar binnen.

• ‘Weinigen zijn er die hem vinden’: vinden is hier eveneens een
continu proces. Het beschrijft niet het uiteindelijke ontdekken er-
van, maar de speurtocht die daartoe leidt. Maar ook hier ligt de
nadruk op het aantal: ‘de vindenden zijn weinig’. Of misschien dus
beter: ‘de zoekenden zijn weinig’.

Even terug naar de eraan voorafgaande passage: Jezus had daar ge-
zegd ‘zoekt en u zult vinden’. Wat Hij hier, een handvol verzen verder-
op, doet is nog even wat verder ingaan op dat zoeken: wees daar con-
tinu, je hele leven, mee bezig, dan zul je aan het eind daarvan voor
de goede poort staan. En maak niet de fout achter de grote massa
aan te lopen, want die gaan met zijn allen juist door de verkeerde
poort naar binnen. De groep die bereid is serieus op zoek te gaan, zal
maar uit weinigen bestaan, dus wees je daar van bewust. Het argu-
ment ‘zoveel miljoenen die zich gelovigen noemen kunnen het toch
niet allemaal mis hebben’ is letterlijk levensgevaarlijk: het kan niet
alleen, het zal zelfs met zekerheid zo zijn, want Jezus vertelt ons dat
hier. Wij moeten voortdurend blijven zoeken. Maar dan zullen we ook
vinden. Want ook dat heeft Hij ons met nadruk verzekerd! R.C.R.
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Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e

Van jongs af aan was Jozua de trouwe dienaar van Mozes. Hij mocht
na de uittocht uit Egypte aan het hoofd van het volk gaan. Zijn eerste
opdracht was te strijden tegen de Amalekieten. Mozes liet met zijn
opgeheven handen zien, dat God voor het volk streed. Deze overwin-
ning moest Jozua worden ingeprent : “De HEER zei tegen Mozes: Leg
deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal
vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde
nog aan het volk van Amelek herinnert” (Ex. 17:14).
Zijn oorspronkelijke naam was Hosea, wat redding betekent. Mozes
gaf hem de naam Jozua, wat betekent: God redt, alsof hij hiermee
wilde zeggen dat niet Hosea redde maar God. God zou het volk red-
den van de vijanden en in het beloofde land brengen.
Jozua mocht als enige met Mozes de berg op klimmen. Mozes bleef
daar 40 dagen om de tien geboden in ontvangst te nemen. Jozua
bleef vol vertrouwen op Mozes wachten, maar het volk geloofde niet
in diens terugkeer en beging een grote zonde door een gouden god te
maken. Daarom werd de tent van samenkomst ver buiten de leger-
plaats gezet. Mozes ging regelmatig naar die bijzondere plaats, waar
hij de HEER ontmoette: “De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals
een mens met een ander mens spreekt ... maar zijn jonge dienaar
Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet” (Ex. 33:11). Jozua hield
de wacht, want deze heilige plaats mocht niet verontreinigd worden.
Mozes kreeg van de HEER de opdracht om het land Kanaän te ver-
kennen. “Stuur er een aantal mannen op uit om Kanaän, het land dat
ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam
één man, een familiehoofd … uit de stam Efraïm Hosea, de zoon van
Nun … (Num. 13:2,8 en 16). Na hun verslag was het volk ontmoedigd
en wilde terug naar Egypte. Alleen Jozua en Kaleb, een man uit de
stam Juda, vertrouwden er volledig op dat God Zijn belofte aan Abra-
ham – dat hij en zijn nageslacht het land Kanaän zouden bezitten -
zou waarmaken. Het volk verloochende echter de HEER en daarom
kregen zij een zware straf. Maar de belofte voor hen die wel geloof-
den was een bevestiging van Gods eerdere belofte. “Jullie zullen het
land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen, niet binnengaan,
met uitzondering van Kaleb … en Jozua …” (Num. 14:30).
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Jozua werd zichtbaar voor allen door de HEER aangewezen als opvol-
ger van Mozes. Vóór zijn sterven sprak Mozes hem nog eens toe:
“Wees vastberaden en standvastig, want jij zult het volk het land bin-
nenleiden dat de HEER onder ede aan hun voorouders had be-
loofd” (Deut. 31:7). Dezelfde woorden sprak de HEER, hem ernstig
vermanend, nadat Mozes gestorven was: “Leg dat wetboek geen mo-
ment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles
houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt
voorspoedig verlopen. Ik gebied je dus: wees vastberaden en stand-
vastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je
ook gaat, de HEER, je God, staat je bij ”(Joz.1:8-9). Wees vastbera-
den en standvastig. Tot drie maal toe zei de HEER hem dit (vers 6,7
en 9). Het volk beaamde deze woorden met een belofte aan Jozua:
“Zoals we naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luiste-
ren. Moge de HEER, uw God, u bijstaan, zoals hij Mozes heeft bijge-
staan. Iedereen die niet naar u luistert en zich tegen uw bevelen ver-
zet, tegen welk bevel dan ook, zal worden gedood. Wees vastbera-
den en standvastig” (Joz. 1: 17-18). Door een teken liet de HEER
zien dat Jozua de ware opvolger van Mozes was: “En de HEER zei
tegen Jozua: Vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten
hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan,
zoals ik Mozes heb bijgestaan” (Joz. 3:7). Zoals Mozes het volk door
de Rode zee naar de berg Sinaï leide, mocht Jozua het volk door de
Jordaan naar het beloofde land leiden en het land veroveren.

Jozua is een voorafschaduwing van de Messias. Het equivalent van
de naam Jozua in het Grieks is Jezus. Hij is de redder van zonde en
dood. Aan het eind van zijn leven sprak Jozua het volk vermanend
toe. “Dien alleen de Heer. In ieder geval zullen ik en mijn familie de
HEER dienen.” (Joz. 24:14,15). En lijkt dit niet sterk op wat Jezus, de
Knecht van God, zei: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen”.
Daarin moest Hij vastberaden en standvastig zijn, omdat Hij door zijn
dood, allen die in Hem zouden geloven naar de echte rust van eeu-
wig leven in Gods Koninkrijk zou leiden. Want “Was de rust hun al
door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere
dag hebben gesproken” (Hebr. 4:8). N.D.
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De drie feesten
Vakantietijd! Wij zien daar naar uit. Onze vakantiedagen zijn van oorsprong ontleend
aan het Christelijk geloof, en dat is grotendeels nog steeds zo. Voor de Israëlieten die
net uit de slavernij in Egypte bevrijd waren, zou het idee van vakantie, of vrije dagen,
echter helemaal nieuw zijn geweest. In zijn wijsheid bepaalde God toen dat elke ze-
vende dag een sabbat, of rustdag, moest zijn. Maar daarbovenop kwamen nog drie
bijzondere feesttijden: “Driemaal per jaar moeten jullie ter ere van mij feestvie-
ren” (Exodus 23:14). Deze drie grote feesten waren:

1. Pascha (Pesach) ter nagedachtenis aan hun bevrijding uit Egypte, met een week
lang het feest van ongezuurde (ongedesemde) broden. Qua tijd is ons Paasfeest
de Christelijke tegenhanger, maar eigenlijk is de avondmaalsviering ons Pesach
(1 Korintiërs 5:7).

2. Het Wekenfeest wanneer de gerst binnen was. Op de vijftigste dag na Pesach wer-
den de eerste garven geofferd. Ons Pinksterfeest komt daarmee overeen, want
vijftig dagen na Jezus’ lijden kwam de Heilige Geest op de apostelen en hebben
3000 mensen zich laten dopen – wat het begin was van de Christelijke gemeente.

3. Het Loofhuttenfeest, wanneer de gehele oogst binnen was (Exodus 23:14-17;
Leviticus 23).

De tweede en derde waren uiteraard pas van betekenis toen zij in het land Kanaän
gevestigd waren. Vooral het Loofhuttenfeest was bedoeld als vreugdevolle dankbetui-
ging voor al Gods zegeningen, en iedereen, rijk of arm, jong of oud, Israëliet of vreem-
deling, moest zeven dagen lang uitbundig feest vieren (Deuteronomium 16:13-15).

De ene plaats van eredienst.
Vlak voor zijn dood moest Mozes de wet, die God hem op de berg Sinai gegeven had,
herhalen voor de nieuwe generatie Israëlieten die het land Kanaän zou beërven. De-
ze ‘tweede wetgeving’ is voor ons bewaard gebleven in het boek Deuteronomium.
Één van de bepalingen daarin was dat het volk niet op elke willekeurige plaats offers
zou mogen brengen, maar alleen op de plaats die de HERE, hun God, zou verkiezen
om daar zijn naam te doen wonen (Deuteronomium12:1,5,10-12). En dat gold in het
bijzonder voor de grote feesten: “U mag de dieren voor het pesachoffer niet slachten
in elk van de steden die de HEER, uw God, u zal geven, maar u moet dat op de ene
plaats doen die Hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen” (Deuteronomium
16:5-6). Toch blijkt daar vierhonderd jaar lang weinig van terecht te zijn gekomen,
totdat David koning werd.

David was een man naar Gods hart, en een mooiere beschrijving van een gelovige
kun je je niet indenken. Hij nam zijn God serieus en het boek Deuteronomium zou hij,
naar wij mogen aannemen, op zijn duimpje gekend hebben, want daarin stond dat de
koning verplicht was zich dagelijks in Gods wet te verdiepen (Deuteronomium 17:18,
19). Toen God hem eenmaal rust van zijn vijanden had geschonken, regelde hij de

OpgaannaarJeruzalem
3. De grote feesten
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‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

hele eredienst, om te zorgen dat God op de juiste wijze zou worden aanbeden. Onge-
twijfeld had de oude profeet Samuel hem hierin aangemoedigd. De grote vraag was
echter: wáár zou God worden aanbeden? Wat was de plaats die Hij zich zou verkie-
zen om zijn naam daar te laten wonen? Pas toen David de stad Jeruzalem op de Je-
busieten had veroverd, en het tot zijn hoofdstad had gemaakt, raakte hij er van over-
tuigd dat hier het centrum van aanbidding moest komen. Hij haalde de ark van het
verbond, die jarenlang in het huis van Abinadab had vertoefd, naar Jeruzalem. En
onder veel gejubel van het hele volk werd deze in de tent geplaatst, die David daar-
voor had gereedgemaakt (2 Samuël 6). Later werd deze keuze bevestigd door een
engel. Als gevolg van een volkstelling die David niet had mogen houden, moest hij
offers brengen op de dorsvloer van een zekere Ornan die te Jeruzalem woonde. God
verhoorde David, de plaag hield op, en David verklaarde: “Dit is de verblijfplaats van
God, de HEER. Dit is voor Israel het brandofferaltaar” (1 Kronieken 22:1).

Een woonplaats voor God onder zijn volk.
Toch was David nog niet tevreden, want Gods aardse woonplaats moest Diens heer-
lijkheid weerspiegelen. Hij drukte dat verlangen tegenover de profeet Nathan zo uit:
“Zie toch, ik woon in een cederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder een tent-
kleed” (2 Samuel 7:2). David had een prachtige tempel voor ogen, waar het hele volk
zou kunnen aanbidden, offers brengen, en feest vieren. Dat God hem niet toeliet die
te bouwen, maar dat opdroeg aan zijn zoon Salomo, had meer te maken met zijn
achtergrond als veldheer dan dat God zijn voorstel als zodanig niet goedkeurde (1
Kronieken 22:6-10). David liet zich niet ontmoedigen maar deed alles wat in zijn ver-
mogen lag om voorbereidingen te treffen voor de tempelbouw. Het huis moest zo
groot zijn, “dat het de roem en pracht van alle landen te boven gaat” (1 Kronieken
22:5-6). Hij gaf zelf het goede voorbeeld; de buit die hij met al zijn overwinningen op
de omwonende volken verzameld had: goud, zilver, koper, ijzer en kostbaar gesteen-
te, werd nu in dit grote bouwproject gestoken. De mensen uit Tyrus en Sidon, die het
cederhout voor zijn eigen paleis geleverd en vervoerd hadden, werden opnieuw inge-
schakeld, en de vreemdelingen in Israël zouden de steenhouwers zijn.

Muzikale begeleiding.
Tegelijkertijd besefte David dat een tempel, hoe mooi ook, niet voldoende was. Als
alle mannelijke Israëlieten drie keer per jaar naar Jeruzalem zouden komen, dan
moest de eredienst tot in de kleinste details geregeld zijn. Er moesten genoeg pries-
ters en Levieten zijn om de offers te verzorgen, genoeg deurwachters om te zorgen
dat de deuren op tijd open en dicht gingen, genoeg zangers en muzikanten om de
lofprijzing te begeleiden. Kortom er lag een logistiek probleem van de grootste orde!
Nogmaals gaf David het goede voorbeeld; het gros van de psalmen kwam van zijn
hand, en als musicus kon hij de juiste mensen aanstellen om het hoogste niveau te
bereiken (1 Kronieken 16:4-6). Zie maar eens hoeveel van de Psalmen als opschrift
hebben: Voor de koorleider. Van David. Andere psalmen werden geschreven door de
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Korachieten, die deurwachters waren; weer andere door begaafde musici zoals He-
man, Asaf en Ethan, b.v. de psalmen 42-50, 73-89. En na verloop van tijd ontstond
er ook een verzameling liederen die werden gezongen door de bedevaartgangers die
op weg waren naar de feesten in Jeruzalem. Die kennen wij als de pelgrims- of bede-
vaartsliederen; zij staan in ons boek Psalmen als de nummers 120 t/m 134. Het feit
dat het er vijftien zijn heeft geleid tot het vermoeden dat zij zijn toegevoegd door ko-
ning Hizkia. Volgens deze verklaring heeft de koning deze psalmen (deels zelf ge-
schreven, deels verzameld) gezongen uit dankbaarheid voor de vijftien extra levens-
jaren die God hem na zijn ziekte had geschonken. Als voorbeeld kunnen wij Psalm
126 noemen, die zou kunnen slaan op de bevrijding van Jeruzalem uit de bedreiging
door het leger van de Assyrische koning Sanherib, ten tijde van de ziekte van Hizkia.

Bedevaartsliederen.
Opgaan naar Jeruzalem doe je niet slechts in geestelijke zin, maar ook letterlijk. Jeru-
zalem ligt namelijk op een berg en alleen de pelgrims die van de oostkant kwamen
zouden op de stad neer kunnen kijken wanneer zij de top van de Olijfberg hadden
bereikt. ‘Opgaan naar Jeruzalem’ werd een begrip en dat komt o.a. tot uiting in deze
pelgrimsliederen, b.v. Psalm 122:3-4: “Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel
samengevoegd is: waarheen de stammen opgaan, de stammen des HEREN.” (NBG
’51). Maar ook het feit dat Jeruzalem omringd is door bergen, was voor de vrome
Israeliet een beeld van Gods onwankelbare bescherming (Psalm 125:1-2). De reeks
leest als het verloop van een reis, voor sommigen beginnend in een ellendige omge-
ving: “Ach, dat ik moet wonen in Mesech, ver van huis bij de tenten van
Kedar” (Ps.120:5). Dan volgt de vertroosting dat, hoe lang de reis ook mag zijn, God
de wachter en behoeder is van de pelgrim (Ps.121). Daarna is er de vreugde om in
de stad te mogen zijn en God in zijn tempel te mogen aanbidden. Één van deze psal-
men (132) erkent de grote ijver van David om “een woning voor de machtige van
Jakob” te vinden (vers 5). De tweede helft van de psalm is dan een antwoord op zijn

Opgaan naar Jeruzalem

Psalmrol Qumran met transcriptie in het Hebreeuws
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gebed: “De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: ‘Dit is, voor altijd,
mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen’” (verzen 13-14). En eenmaal bij de tempel
aangekomen, zou de reiziger zich verheugen dat hij met zoveel anderen dat doel had
bereikt en met hen de Here kon lofprijzen: “Hoe goed is het, hoe heerlijk als broe-
ders bijeen te wonen!” (Psalm 133:1). Tot slot zou hij voor de Levieten bidden, die
dienst deden in en om de tempel, zowel overdag als ’s nachts (Psalm 134).

Heimwee naar Gods huis.
Vanaf de dagen van David en Salomo namen de stad Jeruzalem en de tempel een
bijzondere plek in, in de harten van de vromen onder Gods volk. Vooral toen zij in
ballingschap verkeerden zuchtten zij van verlangen naar de hoven van Gods woon-
plaats op aarde. Denk bijvoorbeeld aan deze woorden:

“Aan de rivieren van Babel,
daar zaten wij treurend en dachten aan Sion.

In de wilgen op de oever hingen wij onze lieren.

Daar durfden onze bewakers te vragen om een lied,
daar vroegen onze beulen:

‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’
Hoe kunnen wij zingen
Een lied van de HEER

Op vreemde grond?’

Als ik jou vergeet, Jeruzalem,
laat dan mijn hand de snaren vergeten.

Laat mijn tong aan mijn gehemelte kleven
als ik niet meer denk aan jou,

als ik Jeruzalem niet stel
boven alles wat mij verheugt.”

Psalm 137:1-6.

Maar zelfs na hun terugkeer uit Babel was er voor Jeruzalem geen blijvende vrede
weggelegd, want het hart van het volk was grotendeels gesloten voor Gods bood-
schap. Door de profeet Jesaja had Hij lang tevoren gezegd: “De hemel is mijn troon,
de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen?”
Om er dan op te laten volgen: “Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen
met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden” (Jesaja 66:1-2). In
de tijd van Jezus trokken nog steeds jaarlijks drommen mensen uit alle delen van
het Romeinse rijk naar Jeruzalem, om de feesten te vieren, maar het was maar een
minderheid die Jezus als Messias heeft aanvaard. Misschien moeten wij onszelf
daarom de vraag stellen: waarom ga ik naar een (kerk)dienst, wat motiveert mij?
Verlang ik naar een gebouw, mooie muziek, gezelschap? Of, verlang ik naar de leven-
de God, die mij heeft gemaakt en die alle lof en dankzegging waard is, en verheug ik
mij daar op? C.T.

3. De grote feesten (vervolg van pag. 21 en 22)

Lier



Hoe leest u ?
De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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Drie dagen en drie nachten

De vorige keer keken we naar die teksten met ‘de derde dag’ tegenover die
met ‘na drie dagen’. Maar er is nog die tekst in Matteüs: “Zoals Jona drie da-
gen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon
drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven” (Matt
12:40). In die andere teksten betekende ‘dag’ een etmaal (of een deel daar-
van), maar hier is ‘dag’ de periode tussen zonsopgang en zonsondergang; de
volgende 12 uur vormen de nacht. Maar van vrijdag voor zonsondergang tot
zondag voor zonsopgang heb je toch maar hooguit twee dagen en twee nach-
ten. Hoe zit dat dan? Allereerst moeten we constateren dat het ‘vervroegen’
van de kruisiging naar een donderdag geen oplossing brengt, omdat de zon-
dag dan de vierde dag zou zijn geweest en niet de derde, zoals we de vorige
keer al zagen. En als je de opstanding stelt na zonsopgang, heb je hooguit
drie ‘dagen’, maar nog steeds maar twee nachten.

Het tijdstip van de opstanding

Wat weten we eigenlijk van het tijdstip van de opstanding? Marcus vertelt ons
dat de vrouwen op de eerste dag van de week rond zonsopgang bij het graf
kwamen en het leeg vonden. Lucas spreekt van ‘vroeg in de morgenstond’. De
uitdrukking die hij gebruikt betekent ‘zeer vroeg’, dus heel kort na zonsop-
gang. Johannes schrijft (van Maria van Magdala) dat zij ging ‘terwijl het nog
donker was’. Gecombineerd betekent dit dat de vrouwen, waaronder Maria,
op weg gingen toen het nog donker was, en bij het graf aankwamen toen het
net licht werd of was. Voor het overige weten we alleen dat Jezus toen reeds
was opgestaan. Matteüs spreekt eveneens van een gaan ‘tegen het aanbre-
ken van de morgen’, maar noemt dan iets dat we bij de anderen niet vinden:

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daal-
de af uit de hemel, liep naar het graf en rolde de steen weg. (Matt. 28:2).

De bewakers vluchten, terwijl de engel aan de vrouwen vertelt dat Jezus zich
niet meer in het graf bevindt omdat Hij is opgestaan. Eigenlijk weten we dan
nog steeds niet wanneer die opstanding precies plaats vond, maar dit lijkt ons
te willen vertellen dat het toen was, dus inderdaad rond zonsopgang.

“Christus is gestorven voor onze zonden,
en Hij is begraven



‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

Wat leest u ?

25

Dag en nacht

Laten we eens kijken naar die ‘dagen en nachten’. De uitdrukking ‘dag en
nacht’ komt 15 maal voor in het OT, en nog eens 15 maal in het NT. In al die
gevallen betekent het: voortdurend. Soms volkomen letterlijk (Hand. 9:24: Ze
bewaakten dag en nacht de stadspoorten om hem te kunnen doden), soms
wat algemener (Neh. 1:6: Zie hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten be-
hoeve van uw dienaren). Maar altijd legt het nadruk op de continuïteit. En die
betekenisnuance vinden we ook wanneer er een getal wordt genoemd voor
het aantal dagen, terwijl er niet wordt volstaan met simpelweg x dagen, maar
dat wordt weergegeven als ‘x dagen en x nachten’. Zo vinden we een periode
van 40 dagen aangeduid als ‘veertig dagen en veertig nachten’ voor de regen
die de zondvloed brengt, voor de beide keren dat Mozes op de berg was, en
voor de tocht van Elia naar de Sinaï (waarvan je je toch wel kunt afvragen of
hij echt dag en nacht doorging). Jobs vrienden zaten zeven dagen en zeven
nachten bij hem voor ze hun gesprek begonnen, de Egyptenaar die David in-
lichtte over de overval op Ziklag had drie dagen en drie nachten niet gegeten,
en Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van de vis. In het NT bracht
Jezus veertig dagen en veertig nachten zonder eten door in de woestijn. Dat
spreekt allemaal van continuïteit. De uitdrukking ‘x dagen en x nachten’ is dus
een Joodse zegswijze die nadruk legt, maar geen letterlijke beschrijving geeft,
ongeveer zoals de populaire uitdrukking ‘nu niet en nooit niet’ bij ons. Wan-
neer Hij dan zegt dat Hij ‘drie dagen en drie nachten’ in het graf zou liggen, zal
die nadruk dus slaan op het feit dat Hij niet, zoals bijv. het dochtertje van
Jaïrus, al weer kort na zijn sterven uit de dood zou worden opgewekt, maar
dat Hij daadwerkelijk dagenlang in het graf zou liggen (hoewel ook weer niet
zo lang als Lazarus, omdat zijn vlees niet tot ontbinding zou overgaan). Maar
vooral op de overeenkomst met Jona. Die moest hun duidelijk maken dat de
heidenen van Ninevé zich wel hadden bekeerd toen Jona hun vertelde dat
hun stad na veertig dagen zou worden verwoest wanneer zij dat niet deden,
terwijl de Joden zich niet zouden bekeren toen de ‘grotere dan Jona’ hun ver-
telde dat hun stad na veertig jaar zou worden verwoest wanneer zij dat niet
deden. Want dat was de eigenlijke boodschap. R.C.R.

naar de Schriften
en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften” (2)
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Christus in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

In deze serie over Christus in de psalmen hebben we verschillende vor-
men van profetie gezien. Sommige psalmen kunnen uitsluitend worden
gelezen als profetie over Jezus. Andere beschrijven de situatie waarin
de psalmist zelf zich bevindt, maar waar we Jezus in soortgelijke om-
standigheden zien, en waarvan de schrijvers van het Nieuwe Testa-
ment sommige verzen dan ook op Jezus toepassen. Weer andere psal-
men beschrijven een situatie die verder gaat dan van toepassing zou
zijn op de psalmist. Deze laatste categorie krijgt pas een volledige, ver-
vulling in Jezus. Een voorbeeld van een dergelijke psalm is Psalm 18.

Psalm 18 en de toepassing op David

De psalm begint met een situatieschets. “Hij sprak de woorden van dit
lied tot de HEER toen de HEER hem aan de greep van zijn vijanden had
ontrukt, ook aan die van Saul” (Psalm 18:1). De titel noemt dus twee
verlossingen: een verlossing van de achtervolgingen door Saul, en een
verlossing van al zijn vijanden rondom. Pas bij nauwkeurige lezing van
de psalm valt het op dat er inderdaad van deze twee verlossingen spra-
ke is. De eerste vindt plaats als hij door Samuël tot opvolger van koning
Saul is benoemd en tot koning gezalfd. Saul achtervolgt hem regelma-
tig, en probeert hem te doden. Maar God verlost hem een aantal malen
op wonderbaarlijke wijze. Daarna lezen we van een tweede verlossing,
in de periode waarin hij koning is, als God hem verlost van al zijn vijan-
den. Dat laatste lezen we met zoveel woorden in 2 Samuël 7: “Toen …
de HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlos-
sen …”. Dit beschrijft het hoogtepunt van Davids leven, als hij te ken-
nen geeft de tempel te willen bouwen. Zijn fout met Batseba, en de
daaropvolgende jaren van problemen, liggen dan nog in de toekomst.

De eerste verlossing, van Saul, zien we in de verzen 2-20. Die is in
beeldtaal beschreven. De eerste paar verzen beschrijven David in
doodsgevaar. Hij roept tot God: “In mijn nood riep ik tot de HEER, ik
schreeuwde naar mijn God om hulp.” (vs. 7). De volgende verzen vertel-
len ons hoe God optreedt om hem te verlossen. Het is beeldtaal, maar
het beschrijft de almachtige God die David redt. “Hij bood hulp van om-
hoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren, ontrukte mij
aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan
ik” (Psalm 18:17-18). In Davids leven zijn deze woorden inderdaad het
meest van toepassing op de periode waarin hij steeds op de vlucht is
voor Saul, en een aantal malen wonderlijk wordt gered.
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in de boekrol staat van mij geschreven”

De Psalmen (9)

Een tweede serie vijanden vinden we in de verzen 38-49. Hier is sprake
van David als overwinnende koning: “Ik achtervolgde mijn vijanden,
haalde hen in en keerde niet terug voor ik hen had vernietigd, ik ver-
pletterde hen, ze stonden niet meer op, dood lagen ze onder mijn voe-
ten” (Ps. 18:38-39). De psalm laat ons vervolgens zien hoe David over
Israëls vroegere vijanden heerst. Zoals gezegd, dit beschrijft de periode
waarin hij als koning afrekent met alle volken die Israël daarvoor ge-
knecht hebben. We zien dat ondermeer beschreven in 2 Samuël 8.

Tussen deze twee verlossingen in vinden we verzen die ons Davids ver-
trouwen op God tonen. De manier waarop God hem steeds redt, en de
manier waarop God hem laat zien dat hij Saul niet hoeft te vrezen,
heeft zijn geloof verder opgebouwd, tot hij kan zeggen: “U bent het die
mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis, met
u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste
muur” (Psalm 18:29-30). Deze verzen beschrijven ook de zegeningen
die God hem gegeven heeft en de redenen daarvoor: “De HEER heeft
mijn onschuld vergolden, mij beloond voor mijn reine handen: ik volgde
de wegen die de HEER had gewezen en werd mijn God niet ontrouw, zijn
voorschriften hield ik voor ogen, zijn wetten wees ik nooit af. Ik was
hem volkomen toegewijd en hoedde mij steeds voor het kwaad, daar-
om heeft de HEER mijn onschuld beloond, hij zag mijn reine han-
den” (Psalm 18:21-25).

Hiermee geeft deze psalm een soort samenvatting van Davids vertrou-
wen op God, en hoe dat hem in verschillende fasen van zijn leven van
zijn vijanden heeft gered. Wellicht is dat de reden dat we deze psalm
ook vinden in 2 Samuël 22, aan het eind van Davids leven, als een
soort overzicht daarvan. Hij wordt daar, in 2 Samuël 23, gevolgd door
een heel andere psalm waarin David meer bedachtzaam tot uitdrukking
brengt hoe goed God is, ondanks het falen van de mens.

Waarom als profetie van de Messias?

Waarom zou een psalm als deze, die volgens het opschrift hoort bij het
leven van David, gezien kunnen worden als een profetie over Christus?
Een eerste goede reden is dat de schrijvers van het Nieuwe Testament
dat doen. Vers 50 wordt direct geciteerd in de brief aan de Romeinen
(15:9) en ook op andere plaatsen wordt er naar verwezen. Een tweede
reden is echter dat de beschrijving verder lijkt te gaan dan van toepas-



28

Christus in Profetie

sing zou zijn op David. Hierboven staat al een citaat van de verzen 21-
25 met een beschrijving hoe God zijn onschuld heeft beloond, en deze
woorden spreken eigenlijk van iemand die nimmer gezondigd heeft.
Maar ook in verzen verderop in de psalm zien we meer de situatie on-
der Jezus dan die onder David: "U bevrijdde mij van een opstandig volk,
stelde mij aan tot hoofd van de naties. Een volk dat ik niet kende, on-
derwierp zich, gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelin-
gen toonden zich onderdanig, vreemde volken verloren hun kracht, be-
vend kwamen zij uit hun burchten" (Psalm 18:44-46). De NBV zet alle
werkwoorden in de verleden tijd, maar vertalers zijn het hier niet over
eens. De Naardense Bijbel zet bijvoorbeeld ook veel in de toekomende
tijd “een gemeenschap die ik niet kende zal mij dienen”.

Als we nog eens naar de psalm kijken in het licht van Jezus, dan heb-
ben we met dezelfde indeling te maken, een eerste verlossing toen Hij
wel tot koning aangesteld was, maar niet werkelijk heerste, dan een
blijk van zijn vertrouwen op God, gevolgd door een verlossing van alle
vijanden, als alle volken Hem onderworpen zijn. In het licht van Psalm 2
is het gemakkelijk om de laatste verzen toe te passen op Jezus. Ook in
Psalm 110 zien we hoe God alle vijanden onderwerpt aan Jezus: "Aldus
luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voe-
ten" (Psalm 110:1, NBG’51). Deze beide Psalmen waren het onderwerp
van eerdere artikelen in deze reeks, waarbij duidelijk werd dat beide
uitsluitend op Jezus kunnen slaan en geen andere achtergrond hebben.

Maar hoe zit het dan met de eerste verlossing, van Saul. Het is opval-
lend dat in het Hebreeuws de naam Saul (lett.: sha’uwl) dezelfde mede-
klinkers heeft als het woord sheol (eigenlijk: sha’owl), dat dodenrijk be-
tekent – het geschreven Hebreeuws kende geen klinkers. In deze
woordspeling zien we in de psalm een vergelijking van de verlossing
van David uit de macht van Saul, met de verlossing van Jezus uit de
macht van het dodenrijk. Petrus gebruikt de Griekse vertaling van de
“banden van de dood” (vs. 6) in zijn toespraak op de Pinksterdag, in de
NBV vertaald als ‘last’ (“God heeft hem echter tot leven gewekt en de
last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht
over hem niet behouden”, Hand. 2:24). Het roepen om verlossing zou
op twee gelegenheden kunnen slaan: Op zijn strijd in Getsemane, maar
ook op zijn woorden aan het kruis "Mijn God, mijn God, waarom hebt u
mij verlaten?". Dit laatste lijkt dichter aan te sluiten bij Gods antwoord
in de psalm.
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De Psalmen (9) (vervolg van pagina 26 en 27)

De structuur van de Psalm

De Psalm kent dus een structuur die zowel op David als op Christus toe-
pasbaar is. Hij is als volgt opgebouwd:

Het moeilijkste deel van de psalm wordt gevormd door de verzen 8-20,
maar dan vooral in zijn toepassing op de situatie van David. We zien
sommige verzen aangehaald worden in verband met Jezus. Vergelijk de
woorden van de psalm “Toen schudde en schokte de aarde, de bergen
trilden op hun grondvesten, beefden omdat hij vlamde van woede”, met
de woorden uit Matteüs: “Op dat moment scheurde in de tempel het
voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de
rotsen spleten”. In de psalm wordt ook herhaaldelijk gezegd hoe God
afdaalt in duisternis, donkerheid, dichte wolken en daarmee contraste-
rend vuur, bliksem, en lichtglans. Bij de kruisiging zien we drie uur van
duisternis als God Zijn zoon wegneemt van de hoon van de omstanders.

De psalm vervolgt: “Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit gro-
te wateren. Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand” (Psalm 18:16-17).
Water is in de Schrift vaak een beeld van de dood; dat wordt ook in de
doop gesymboliseerd. De dood was ook de grote vijand waar dit gedeel-
te over ging (sheol). God heeft Hem opgewekt uit de doden, en verhoogd
tot Zijn rechterhand. Maar daar blijft het niet bij, zoals de psalmist laat
zien. Uiteindelijk zal Hij, net als David, het koningschap aanvaarden en
over alle volken heersen. Daar kunnen ook wij naar uitzien M.H

Vers Toegepast op David Toegepast op Christus

1-4 Introductie Introductie

5-6 Davids angst om te sterven
door de hand van Saul

De “banden van de dood” die
Christus omsluiten

7 Roep tot God om verlossing Roep tot God om verlossing

8-20 Gods wonderbaarlijke verlos-
sing

Gods wonderen bij de kruisiging
en opstanding

21-28 Dit alles door Davids recht-
vaardigheid

God verlost Jezus omdat hij zon-
deloos is

29-37 Gods wonderbaarlijke zegenin-
gen

Gods zegeningen uitgestort op
Zijn Zoon

38-49 Davids overwinningen over de
volken door Gods hulp

Jezus’ toekomstige overwin-
ningen en koningschap

50-51 Afsluitende lofprijzing Afsluitende lofprijzing
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Het Geschre-

In Leviticus 25 lezen we dat in Israël het land eigen-
lijk niet van de mens zal zijn maar van God, en dat
Hij het geeft aan wie Hij wil. Wanneer het wordt ver-
kocht, heeft een familielid van de oorspronkelijke
‘eigenaar’ altijd het recht het terug te kopen, en
wanneer de oorspronkelijke eigenaar weer uit de
schulden komt heeft ook hijzelf altijd dat recht. En
als het niet wordt teruggekocht, moet het uiterlijk in
het jubeljaar aan hem of aan zijn familie worden
teruggeven. De ‘naaste bloedverwant’, die het te-
rugkoopt (loskoopt) heet dan de ‘losser’:

Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en
een deel van zijn grond moet verpanden, kan zijn
losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om
het pand voor hem in te lossen (Lev. 25:25).

Zo’n regeling geldt ook wanneer iemand zichzelf,
wegens schulden, als slaaf heeft moeten verkopen:

Hij behoudt het recht op lossing. Hij kan worden
vrijgekocht door een broer, een oom of een neef
of een andere bloedverwant (vs 48-49).

Het geld dat daarvoor betaald moet worden, wordt
dan aangeduid met ‘losgeld’. Bij ons, moderne le-
zers, sticht dat snel verwarring, omdat wij losgeld
onmiddellijk associëren met criminele activiteit zo-

Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks

Het Hebreeuwse woord
voor ‘lossen’ is ga’al. De
Griekse vertaling van het
OT vertaalt het op ver-
schillende manieren,
maar het meest gebruikt
worden de woorden lutroō
(loskopen), met enkele
afgeleiden daarvan, of als
ruomai (behoeden of be-
schermen), maar ook
vaak als agchisteuō
(verwant zijn). Ook vinden
we af en toe sōzō
(redden), met afgeleiden
als sōtèria (redding), hoe-
wel dat veel vaker de ver-
taling is van yashuah.
Deze laatste groep woor-
den vinden we echter juist
wel het meest prominent
gebruikt in het NT als aan-
duiding van het begrip
verlossing.

God zit niet krap bij kas
In Jesaja vraagt God: “Is mijn hand dan werkelijk te kort om te verlossen, of is er in Mij
geen kracht om te redden?” (Jes. 50:2, NBG’51). Om te begrijpen wat het beeld hier is,
moet je wel de Hebreeuwse uitdrukking kennen die hier wordt gebruikt. Een ‘hand die
te kort is’ betekent in het Hebreeuws dat je te krap bij kas zit om de prijs te kunnen
betalen (in Lev. 5:7 lezen we ‘indien zijn draagkracht ontoereikend is’; letterlijk staat
daar: ‘indien zijn hand tekortschiet’). In het voorafgaande vers had Hij gevraagd: “Waar
is de scheidingsbrief waarmee ik jullie moeder heb weggestuurd? Of waar is de schuld-
eiser aan wie ik jullie heb verkocht?” (vs 1a). Israël was zijn bruid, maar Hij heeft haar
weggestuurd om haar zonden, niet verkocht wegens schulden: “Nee, vanwege jullie
zonden zijn jullie verkocht, vanwege je wandaden is je moeder weggestuurd” (vs 1b).
Toen Hij Israël in slavernij liet gaan, was dat niet omdat Hij schulden had, en wanneer
Hij hen niet meteen weer vrijkoopt is dat niet omdat Hij, de schepper en koning van het
heelal (zie vs 2b-3) te krap bij kas zit. Dat ligt echt aan hun eigen wangedrag.



van een sleutelwoord in de grondtekst

als ontvoering. Maar hier gaat het om een strikt wettige transactie: iets dat
verkocht is wordt teruggekocht, en daar moet een prijs voor worden betaald.

Het gebruikte Hebreeuwse woord is ga’al, lossen. En hij die de losprijs betaalt,
wordt aangeduid met het tegenwoordig deelwoord daarvan: de lossende; maar
het wordt gewoonlijk vertaald met een zelfstandig naamwoord: de losser. Dat
woord ga’al vinden we in de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) in
Leviticus terug als lutroō, loskopen. Maar in de rest van de Wet en in bijv. Ruth
(waar Boaz als losser een belangrijke rol speelt), vinden we het weergegeven
met agchisteuō, dat eigenlijk betekent: verwant zijn (van agchi = nabij). Dit
benadrukt een belangrijk aspect van deze hele wetgeving: degene die het
recht heeft een ander vrij te kopen moet wel een naaste bloedverwant zijn.

Vooral bij Jesaja komt het thema ‘lossing’ nadrukkelijk naar voren. Gods volk
wordt voorgesteld als verkocht onder de zonde, en niet in staat zichzelf weer
vrij te kopen. Elders vinden we het beeld van het verbondsvolk als de ‘bruid’
van God (zoals we in het NT het beeld vinden van het nieuwe verbondsvolk als
de bruid van Christus). In Jesaja belooft God, met gebruikmaking van dit
beeld, dat Hij zal optreden als naaste bloed-
verwant, en zijn bruid weer vrij zal kopen. Dat
loskopen vinden we dan zowel aangeduid
met lutroō als met ruomai (eigenlijk behoe-
den), en heel soms met sōzō (redden).

En dat is dan de basis van dat begrip Verlos-
sing dat zo’n prominente rol speelt in het NT.
Maar die verlossing vinden we voornamelijk
aangeduid met dat Griekse woord sotèria
(eigenlijk: redding), dat we in het OT maar
sporadisch vinden als vertaling van ga’al. En
we vinden dat vooral bij Lucas (zijn Evangelie
en Handelingen) en in de brieven van Pau-
lus. We weten echter dat Lucas een naaste
medewerker van Paulus was, dus het lijkt
een typisch Paulus-woord te zijn. Maar als
schriftgeleerde weet Paulus heus wel wat
ga’al is. Blijkbaar wil hij zijn niet-Joodse le-
zers er echter van doordringen dat lossing
maar een beeld is, en redding uit de greep
van de zonde de werkelijkheid. R.C.R.
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lossing

Het woord in de Concordantie

Het woord ga’al komt in het OT
ruim 100x voor. In de Septuagin-
ta (de Griekse vertaling van het
OT) vinden we lutroō met zijn
afgeleiden vooral in het boek
Leviticus, terwijl we het in de
rest van de Wet en in Ruth heel
vaak vertaald vinden als agchis-
teuō. Bij Jesaja is het min of
meer gelijkelijk verdeeld tussen
lutroō en ruomai. In het NT vin-
den we lutroō en afgeleiden nog
geen 20x, maar sōzō meer dan
100x, vooral in de Evangeliën en
Handelingen (en de rest in de
brieven aan de Romeinen en de
Korintiërs). Sōtèria en sōtèr, en
de daarvan afgeleide woorden
vinden we nog eens zo’n 75x,
vooral in Lucas, Handelingen en
de brieven van Paulus.
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De wereld van Lucas

Lucas situeert zijn beide boeken (zijn Evangelie en Handelingen) nadrukkelijk
in de Romeinse wereld van die dagen. Sinds Julius Ceasar was het Romeinse
rijk een keizerrijk, verdeeld in provincies. De exacte bestuursvorm was niet al-
tijd en overal identiek. In Judea en Galilea regeerde meesttijds een stadhouder,
maar tussendoor soms ook een plaatselijke regeerder, aangeduid als koning,
hoewel in werkelijkheid alleen maar een vazal van Rome. In de wereld van het
NT was die afkomstig uit het geslacht van Herodes de Grote.

De keizers

De Romeinse keizers die in de beschreven periode regeerden waren:
• Octavianus, die zich Augustus liet noemen (43 v. Chr. – 14 na Chr.). Hij re-

geerde bij Jezus’ geboorte. We vinden hem genoemd in Luc. 2:1.
• Tiberius (14 – 37), die regeerde tijdens Jezus’ optreden. We vinden hem ge-

noemd in Luc 3:1.
• Caligula (37 – 41), die regeerde tijdens het ontstaan van de vroege gemeen-

te. Lucas noemt hem niet.
• Claudius (41 – 54), ten tijde van Paulus’ zendingsreizen. Lucas noemt hem

in Hand 11:28 als een ‘latere’ keizer, en in Hand. 18:2 als de dan regerende.
• Nero (54 – 68), in de tijd van Paulus’ gevangenschap te Ceasarea. Lucas

verwijst wel naar hem, maar noemt niet zijn naam.
Dit alles wijst op nauwgezetheid: de namen die worden genoemd, zijn inder-
daad die van de keizers die op dat moment regeerden, ook al schrijft Lucas zijn
Evangelie op basis van onderzoek dat hij pas in 58 kan zijn begonnen. Bij een
profetie, uitgesproken onder Caligula, maar pas in vervulling gegaan onder
Claudius, noemt hij die nadrukkelijk als een latere keizer (Hand. 11:27-28). En
de enige keizer die in zijn verhaal wel ‘een rol speelt’, maar die hij niet bij name
noemt is degene die regeerde toen hij zijn verhaal schreef. Die naam hoefde hij
niet te noemen, want iedereen wist wie dat was.

De stadhouders van de provincie Syrië

Hetzelfde geldt voor de ‘stadhouders’. Pilatus vinden we uiteraard in alle vier
de Evangeliën, maar uitsluitend i.v.m. de kruisiging. Lucas is de enige die zijn
naam al noemt aan het begin van Jezus’ optreden (Luc. 3:1). In Handelingen
noemt hij Felix en Festus als stadhouders die later over Judea regeerden. De
complete lijst van de periode is:
• Valerius Gratus (15 - 26)
• Pontius Pilatus (26 - 36)
• Marcellus (36 - 41)
In de periode 41-44 regeerde er geen Romeinse goeverneur. Het bestuur lag
toen in handen van koning Herodes Agrippa I. Daarna:
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3. De Romeinse wereld

Andere bestuurders

Lucas noemt ook verscheidene andere bestuurders:
• Quirinius, die in de periode 6-9 het bewind voerde over de provincie Syrië,

waar o.a. ook Judea en Galilea onder vielen (zie deel 2 van deze serie).
• Sergius Paulus, die in de periode 47-48 regeerde over Cyprus.
• Gallio, die in de periode 52-53 regeerde over de provincie Achaje.
• Publius, op het eiland Malta, over wie we verder niets weten.
Quirinius duidt hij eveneens aan als hègemōn, maar de beide volgende waren
‘proconsul’. Letterlijk betekent dat: iemand die regeert namens de consuls, ooit
de hoogste bestuurders in Rome. Lucas noemt ze anthypatos; letterlijk: iemand
die regeert namens het hoogste gezag. Dat is in feite de Griekse vertaling van
proconsul, maar het zou niet voldoen als vertaling van het ‘praefectus’ van de
Syrische en Judese stadhouders (hoewel Pilatus volgens sommigen later ook
die titel proconsul heeft gekregen). Publius noemt hij simpelweg een protos,
letterlijk een ‘eerste man’. Blijkbaar was hij alleen maar een plaatselijke func-
tionaris die namens Rome de zaken regelde, maar bezat hij geen officiële titel.
Dat stemt dan overeen met het feit dat we hem uit de Romeinse annalen ver-
der niet kennen. Terzijde kunnen we nog opmerken dat Paulus in zijn brief aan
de Romeinen melding maakt van een ‘stadsrentmeester’ Erastus (Rom.
16:23). Van deze man is te Korinte een inscriptie gevonden die verwijst naar
zijn benoeming in 52, het jaar waarin ook Gallio daar aantrad.

Voor de goede orde: de exacte datering van Paulus’ reizen is uiteraard voor een
deel juist gebaseerd op bovenstaande feiten en identificaties. Dus we mogen
die ‘perfecte’ overeenkomsten in data dan niet weer gebruiken om daarmee te
‘bewijzen’ dat het allemaal zo goed klopt. Maar wel blijft het feit dat al deze

Jezus’ optreden moet zijn begonnen in 26 á 27, en zijn
kruisiging moeten we plaatsen in 29 á 30. Dat valt inder-
daad in de periode van Pilatus. Paulus’ gevangenschap te
Ceasarea viel in de periode 58-60; hij zag dus de vervan-
ging van Felix door Festus. Deze bestuurders droegen ge-
woonlijk de Romeinse aanduiding ‘praefectus’, maar wer-
den in het Grieks aangeduid als hègemōn, en dat is inder-
daad de term die Lucas in zijn beide boeken gebruikt.

• Achtereenvolgens: Fadus, Alexander en
Cumanus. (totaal: 44 - 52)

• Antonius Felix (52 - ca. 59)
• Porcius Festus (ca. 59 - ca. 61)

Keizer Augustus
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personen toch op de genoemde plaatsen regeerden in juist die periode, en dat
de onderlinge volgorde en afstanden in tijd het probleemloos mogelijk maken
Lucas’ verhalen daar op een logische en overtuigende manier in te passen. En
er blijft natuurlijk ook dan het feit dat Lucas steeds de correcte titulatuur ge-
bruikt. Dit geeft ons toch een overduidelijk beeld van iemand die zelf in die Ro-
meinse wereld leefde en er persoonlijk mee vertrouwd was.

Legercommandanten

Dat geldt ook als hij de Romeinse bezettingsmacht ten tonele voert. Het Ro-
meinse leger was georganiseerd in legioenen, elk verdeeld in 10 cohorten. Een
cohort bestond weer uit 6 centuriae (nominaal 100 man), die in tweetallen
(‘manipels’) werden opgesteld. Een centuria werd aangevoerd door een centu-
rio. Cohorten werden gewoonlijk aangevoerd door tribunen, en aan het hoofd
van het legioen stond een veldheer (dux). Het NT noemt heel af en toe een tri-
buun, die dan in het Grieks chiliarchos heet (leider van 1000). De enige tribu-
nen die we vinden zijn de niet bij name genoemde commandant van het cohort
(volgens sommigen een manipel) dat Jezus komt arresteren in Getsemane (Joh
18), en de garnizoenscommandant van Jeruzalem, Claudius Lysias, ten tijde
van de arrestatie van Paulus in Hand. 22 en 23.

De centurio heet hekatonarchos (leider van 100). Lucas noemt er maar liefst 7,
waarvan 2 met name. In zijn Evangelie vinden we de centurio die mensen naar
Jezus stuurt om genezing te vragen voor zijn doodzieke slaaf, en de comman-
dant van de ploeg die de kruisiging uitvoert (we vinden die ook bij Matteüs, en
de laatste eveneens bij Marcus). In Handelingen vinden we driemaal een onge-
noemde centurio bij de gebeurtenissen rond Paulus in Hand. 21-24. Daarnaast
vinden we Cornelius in Hand. 10-11 en Julius in Hand. 27. Van Cornelius lezen
we dat die behoorde tot het ‘Italiaanse cohort’. In Ceasarea, de residentie van
de stadhouder, lag een garnizoen van 5 cohorten infanterie en 500 man ruite-
rij. Eén van die 5 cohorten was dat Italiaanse cohort Dit bestond uit militairen
met Romeins burgerrecht, die vrijwillig dienst hadden genomen. Het werd door
Rome als bijzonder loyaal en betrouwbaar beschouwd. Julius is de centurio die
het gevangenentransport van Ceasarea naar Rome moet begeleiden, waar ook
Paulus deel van uitmaakt. Lucas vertelt ons dat hij behoorde tot ‘het keizerlijke
cohort’. Het Griekse woord dat hier is vertaald als ‘keizerlijk’ betekent eigenlijk
‘verheven’. We vinden het als ‘Augustus’ in de naam van keizer Octavianus. Dat
klinkt dus als een speciale afdeling elitetroepen, en sommigen denken daarom
dat het datzelfde cohort is waar een kwart eeuw eerder ook Cornelius toe be-
hoorde. Al met al komt Lucas ook hier over als iemand die precies weet waar
hij het over heeft, iemand uit die tijd, die de wereld die hij beschrijft van bin-
nenuit kent. R.C.R.

De wereld van Lucas 3. De Romeinse wereld (vervolg)
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De sprink-de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Voor boeren in de landen grenzend aan de Middellandse Zee, is het erg-
ste dat hen kan overkomen - op een langduri-
ge droogte na - een sprinkhanenplaag. De
sprinkhanen daar zijn verwant aan die in ons
land. Het zijn insecten, die in zulke enorme
aantallen optrekken, en met zo’n precisie te
werk gaan, dat zij alles wat zij op hun pad

tegenkomen en dat groen is, volledig kaalvreten.

Wanneer wij in het boek Exodus lezen over de achtste plaag die God over
Egypte bracht, beseffen wij wat voor catastrofe dat moet zijn geweest
(Exodus 10: 1-20). De vroege gewassen, het vlas en de gerst, waren al
door de hagel neergeslagen; nu waren de tarwe en de spelt aan de beurt
(Exodus 9:31-32). Omdat de Farao steeds weigerde naar God te luiste-
ren, voerde Hij met een oostenwind een zwerm sprinkhanen aan, groter
dan Egypte ooit had gezien. Nadat zij al het overige gewas kaalgevreten
hadden, voerde God hen weer weg met een westenwind. Sprinkhanen
werden dus door God gebruikt om mensen te straffen, onder meer de
Israëlieten toen zij Hem de rug toekeerden (Deuteronomium 28:38,42).

“De sprinkhanen - een koning hebben zij niet, maar ze rukken in slagor-
de op” (Spreuken 30:27) zei Salomo. De profeet Joël voorspelde zo’n
sprinkhanenplaag, zowel letterlijk als figuurlijk, als een sterke invallende

macht (Joël 1:1-7). In vers 4 worden vier verschillen-
de woorden voor de sprinkhanen gebruikt; de NBG
’51 vertaalt ze als “knager”, “sprinkhaan”,
“verslinder”, en “kaalvreter”. Wij weten niet wanneer
Joël profeteerde, maar het feit dat de bazuin op
Sion geblazen moest worden (Joël 2:1), betekent
dat een aanval op Juda ophanden was. Dit zou wel-
licht de aanval van de Assyrische koning Sanherib in

de dagen van koning Hizkia geweest kunnen zijn. Interessant is dat er in
2 Koningen 15 t/m 18 over vier invallen van Assur wordt geschreven,
drie op het noordelijke rijk en één op Juda.

In Arabische landen gebruikt men nog steeds sprinkhanen als voedsel.
Dus is het niet zo vreemd dat Johannes de Doper, toen hij in de woestijn
was, leefde van deze insecten en wilde honing (Matteüs 3:4). En de wet
van Mozes stond hem dat toe (Leviticus 11:22). CT
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Fundamenten

15. De komst van Christus in heerlijkheid

Na zijn kruisdood en opstanding is de Here Jezus Christus naar zijn Vader, in
de hemel gegaan. Dit was een vervulling van profetieën in het Oude Testa-
ment en van de Here Jezus zelf:

“Aldus luidt het woord van de HERE tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. De HERE

strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers temidden van uw vijanden
…” (Psalm. 110; zie ook Marc. 16:19; Hand. 7:56; Efez. 1:19-23; Kol. 3:1)
“… en zie, met de wolken van de hemel, kwam iemand gelijk een mensenzoon;
hij begaf zich tot de Oude van dagen (God die van eeuwigheid is), en men
leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en konink-
lijke macht.” (Daniël 7:13-14; vergelijk Lucas 19:12)
“Ik (Jezus) vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw
God.” (Johannes 20:17; 3:13; 6:62)
“En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en
een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” (Handelingen 1:9)

Uit Psalm 110 en het boek Daniël blijkt dat zijn hemelvaart, zijn verhoging,
zijn verheerlijking, van God komen. De Dienstknecht van God, die Zich had
vernederd tot de kruisdood, is buitengewoon eerbewijs ten deel gevallen,
doordat Hij als enige mens naar God in de hemel is gegaan:

“… moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?”
(Lucas 24:26; 1 Petrus 1:11)
“En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,
opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen … en alle tong zou belij-
den: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader” (Filippenzen 2:8-11).
“… wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was van-
wege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor een ieder
de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.” (Hebreeën 2:9)
“Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en
de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.”
(Openbaring 5:12; vergelijk 1 Petr. 4:11; 2 Petr. 3:18)

De Here Jezus zag met vreugde en verlangen uit naar die dag en vroeg zijn
discipelen dat ook te doen:

“Indien u Mij liefhad, zou u zich verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want
de Vader is meer dan Ik.” (Johannes 14:28)



Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

De apostelen getuigden later overal dat zij de verhoging van de Here tot in de
hemel hadden gezien:

“Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De HERE
heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand … Dus moet ook het
ganse huis van Israël zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus
gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd hebt” (Handelingen 2:34-36).
“Hem (Jezus) heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot Leidsman en Hei-
land om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken.” (Handelingen
5:31; zie ook 2:33)
“… u, die door Hem (Jezus) gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de do-
den en Hem heerlijkheid gegeven heeft …” (1 Petrus 1:20-21)

Hij is in de hemel om met zijn Vader te werken aan de toekomst van de aar-
de en de mensen daarop:

“…Ik ga heen om u plaats te bereiden …” (Johannes 14:2-3)
“Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle heme-
len, om alles tot volheid te brengen.” (Efeziërs 4:10)

De belofte is echter dat Hij zal terugkeren. Niet op de wijze zoals Hij leefde
onder zijn volk, met een lichaam van vlees en bloed, maar met de heerlijk-
heid en de macht die God Hem gegeven heeft:

“… wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u
tot Mij nemen, opdat ook u zijn mag, waar Ik ben”. (Johannes 14:2-3)
“Galilese mannen, wat staat u daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die
van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u
Hem ten hemel hebt zien varen.” (Handelingen 1:11).

Christenen zijn daarom altijd mensen geweest die op hun Heer wachten. Niet
passief maar actief:

“… verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van
onze grote God,en Heiland Christus Jezus …”
(Titus 2:13-14; vergelijk ook 1 Tess. 1:9-10 en Hebr. 9:27-28).
“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de Here! … sterkt uw harten,
want de komst van de Here is nabij.” (Jacobus 5:7-8)
“Omdat u het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten … Ik kom spoe-
dig …” (Openbaring 3:10-11)
“Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom Here
Jezus” (Openbaring 22:20).
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Fundamenten van het Geloof

15. de komst van Christus in heerlijkheid (vervolg)
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Vraag ter overdenking:
Hoe bereidt u zich voor op uw ontmoeting met de Here Jezus Christus?

Zijn komst betekent leven en heerlijkheid voor wie geloven, maar in hen ook
voor de gehele aarde:

“… en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel,
met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met bazuin-
geschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen …”
(Mattheüs 24:30-31; Marcus 13:26; Lucas 21:27; zie ook Matth. 16:27; 25:31
-46; Marc. 8:38; Luc. 9:26)
“… het aangezicht van de Here en de heerlijkheid van zijn sterkte, wanneer Hij
komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing
aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn …”
(2 Tessalonicenzen 1:9-10)
“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen … van God en mede-
erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook
te delen in zijn verheerlijking.” (Romeinen 8:17)
“Wanneer Christus verschijnt … zult u ook met Hem verschijnen in heerlijk-
heid.” (Kolossenzen 3:4)
“Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de HERE

…” (Habakkuk 2:14; vergelijk 2 Korintiërs 4:6)
“Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En
geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de
ganse aarde. Amen, ja, amen.”
(Psalm 72:18-19; vergelijk Ps. 57:6 en 12; 108:6; 97:6).

Waakzaamheid

De Here Jezus heeft er vele malen op gewezen dat zijn volgelingen Hem moeten
verwachten. Dit is een actief werkwoord, waarmee Hij bedoelde dat zij voorbereid
moesten zijn op de dag van zijn komst. Die dag is het finale moment van onze beproe-
ving. Daarna is er geen gelegenheid meer onze behoudenis te bewerken. Wij moeten
daarom leven alsof Hij op dit moment kan verschijnen. In een aantal gelijkenissen
voerde Hij mensen ten tonele, die actief bezig zijn met werk voor hun Heer, of de
voorbereidingen van een feest. Zij hebben niets te vrezen voor Hem, omdat zij alles
hebben gedaan, overeenkomstig zijn wil. Maar anderen worden daardoor overvallen en
zullen niet delen in de beloning en de feestvreugde. Zijn met klem uitgesproken waar-
schuwing is daarom: Waakt! Wees waakzaam! Ook zijn apostelen hebben daartoe
opgeroepen. Zie: Matth. 24:32-51; 25:1-30; Marc. 13:28-37; Luc. 12:35-48; 19:11-27;
21:29-36; 2 Petr. 3:10-14; 1 Joh. 2:28; Openb. 16:15. J.K.D



Van de Horens van Hittim – een top op de weg van Nazareth naar Tibe-
rias – voert een pad bergafwaarts in de richting van het meer van Ge-
nesareth of Galilea. Van dit pad heeft Jezus mogelijk gebruik gemaakt,

wanneer Hij op weg was naar Kapernaüm, over de oude
verbindingsroute van Damascus naar Egypte.

Zoals bekend had Jezus in Kaper-
naüm zijn huis (Mat. 9:1). De stad
lag, naar men aanneemt, vier kilome-
ter ten zuidwesten van de monding
van de Jordaan, aan het Meer van
Galilea, niet ver van de belangrijke
bron Tabgha, omgeven door weelderi-
ge, vruchtbare dalen. Het was geen oude stad. Het ont-
staan wordt op ca. 50 v. Chr. gehouden. In de Romeinse tijd

vormde deze streek het grensgebied tussen Galilea en het Overjordaan-
se. Alleen tijdens het bestuur van Herodes de Grote en van Herodes
Agrippa I was dit niet het geval. Handelaren zochten vóór en ná de
grens een rustplaats en de Romeinen richtten er een garnizoens- en
belastingkantoor op (Mark. 2:14) Daaruit ontstond een eenvoudig dorp
met de naam “Dorp van Nahum”, wat vertroosting betekent. Er vestig-
den zich daar boeren, vissers en handelaren. Een synagoge ontbrak er
ook niet, die mede door een Romeinse hoofdman tot stand kwam (Luc.
7:5).

In zijn 2e stad heeft Jezus veel gedaan, zoals de roeping van Levi de
tollenaar; genezingen: de verlamde en de slaaf van de
centurio; de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en
de verkondiging van het Koninkrijk der hemelen, waar ook
zijn stadsgenoten geen gehoor aan wensten te geven, iets
wat Hij hun ernstig verweet. Jarenlang heeft men niet ge-
weten waar Kapernaüm precies lag. Er was weinig over
van de oorspronkelijke plaats, en bij opgravingen op de
heuvel Tell Hum hebben Duitse archeologen in 1905 res-

ten van een synagoge gevonden, naar men toen meende uit de 2e of 3e

eeuw na Chr. Bij nader onderzoek bleken die uit de 4e of 5e eeuw na
Chr. te dateren en ook niet die van het oorspronkelijke Kapernaüm te
zijn. De Franciscanen hebben de synagoge in 1968 gereconstrueerd.

Dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Kapernaüm
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•
Kapernaüm

•
Jeruzalem



psalm 48
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Begrijpend Zingen

Schoon door zijn verhevenheid … is de berg Sion

Wij hadden het al eerder (in het januari/februari 2007 nummer) over de Kora-
chieten - Levieten die zorgden voor de muziek bij de tempeldiensten, en die
ook de verantwoordelijkheid hadden poortwachters van de stad Jeruzalem te
zijn. Het zal ons dan ook niet verbazen, dat in deze Psalm - “van de Korachie-
ten” - veel gezegd wordt over Jeruzalem.
Jeruzalem is gelegen op een bergrug, 750 m boven de zeespiegel. Van alle
kanten klim je bergopwaarts om in de stad te komen. De tempel van Salomo
stond op de berg Sion (een noordelijke heuvel van Jeruzalem, vgl. vers 3), en
iedere Jood, die de hoofdstad naderde, kwam onder de indruk van zijn schoon-
heid: “Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de
berg Sion … de stad van de grote Koning” (vers 3).
Vers 8 geeft aanleiding tot het voorstel, dat we in deze psalm met de tijd van
Josafat te maken hebben. Wij lezen in 2 Kronieken 20: “Josafat, de koning
van Juda … handelde goddeloos en sloot met Achazja een overeenkomst om
schepen te bouwen voor de vaart op Tarsis. En zij bouwden schepen te Esjon-
Geber. Maar … de schepen leden schipbreuk, zodat zij niet naar Tarsis konden
varen” (verzen 35-37). De Psalm moet toch zeker op deze gebeurtenis slaan.
Eerder in dit hoofdstuk wordt verteld hoe de Ammonieten, Moabieten en Edo-
mieten in de woestijn van Tekoa tegen Josafat vergaderd waren. De koning
vroeg toen om Gods hulp (verzen 6-12); “de Korachieten stonden op om de
HERE … met zeer krachtige stem te loven” (vers 19), en “op het ogenblik, dat zij
de jubel en de lof aanhieven, liet de HERE de Ammonieten, de Moabieten en de
lieden van het gebergte Seir … uit hinderlagen overvallen, en zij werden versla-
gen” (verzen 21,22), wat precies overeenkomt met Psalm 48:5-7: “Koningen
kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op … zij vluchtten weg”.
De psalm is dus een danklied, dat te Jeruzalem, “in het midden van uw tem-
pel” (vers 10), gezongen werd. Het volk verheugde zich op de overwinning, en
vooral dáárover, dat God naar het gebed van de koning had geluisterd. “Laat
de berg Sion zich verheugen; laten de dochters van Juda juichen om uw gerich-
ten” (vers 12).
In het koninkrijk van Christus zal men te Jeruzalem, opnieuw, de God van Israël
loven en prijzen. Van geslacht tot geslacht (v. 14) zal men zingen: “Groot is de
HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg” (v. 1). J.M.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen


