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VRAAG: Wat betekenen de woorden: “De poorten van het dodenrijk
zullen haar (de gemeente) niet overweldigen” (Matteus 16:18)?

ANTWOORD: De uitdrukking “de poorten van het dodenrijk”, of “de
poorten van de dood”, komen enkele malen in het Oude Testament
voor. Het beeld is, dat de dood als het ware een poort is waar alle
mensen doorheen moeten gaan, en die zich na hun doorgang voor-
goed achter hen sluit, zodat zij niet meer terug kunnen keren tot “het
land der levenden” en “nooit meer het licht zullen zien”.

Jona zegt van zijn ervaring in de vis, toen hij meende dat zijn leven tot
een einde was gekomen: “de grendelen der aarde waren voor altoos
achter mij. Toen trok u mijn leven uit de groeve omhoog” (Jona 2:6).
Psalm 107:18-20 spreekt van ernstig zieke mensen die “de poorten
des doods nabij waren”. Evenzo bad de psalmist in 9:14 tot God, “Die
mij opheft uit de poorten des doods”. Wat dit voor de gelovige koning
Hizkia betekende, lezen we in zijn dankgebed nadat God hem redde
van de dood: “Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan
door de poorten van het dodenrijk … Ik zal de HERE niet zien, de HERE

in het land der levenden … Want de dood prijst u niet, wie in de groe-
ve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw. De levende, de levende
hij looft u, zoals ik heden doe” (Jesaja 38:10-19).

Van de Christus stond in Psalm 16 geschreven: “ook mijn vlees zal
nog een schuilplaats vinden in hope, omdat U mijn ziel niet aan het
dodenrijk zult overlaten, noch uw heilige ontbinding doen zien”. De
poorten van het dodenrijk hadden geen macht om Hem vast te hou-
den. “God heeft hem opgewekt”, getuigde Petrus, “want Hij verbrak
de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was dat Hij door
hem werd vastgehouden” (Handelingen 2: 24,26,27).

Hij heeft bovendien niet alleen voor Zichzelf de dood overwonnen. Al
tijdens zijn prediking onder zijn volk had Hij gezegd: “… hoe kan ie-
mand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als
hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunde-
ren” (Matteus 12:29, Marcus 3:27). Jezus doelde met ‘sterke’ in eer-
ste instantie op ‘de satan’ (wie of wat hij ook mag zijn: Jezus stelt zich
voor als sterker); maar ‘de sterke’ is tevens van toepassing op de
dood. Paulus laat ons in Romeinen 5 de hele wereld zien als onder de
heerschappij van de dood. Interessant is dat Jezus’ woorden eigenlijk
gebaseerd zijn op wat Jesaja zegt over de bevrijding van Israël uit de
macht van Babel, waaruit het zelf niet kan ontkomen (Jesaja
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49:24,25). Door Adam kwam de zonde de wereld binnen en is “de
dood als koning gaan heersen” over al zijn nakomelingen. Hij sluit
hier aan op de traditie van het Oude Testament, dat het dodenrijk ziet
als een rijk dat heerschappij uitoefent over zijn inwoners (Ps 49:16).

Zijn boodschap aan zijn gemeenten, uit de hemel gegeven aan de
apostel Johannes, luidt dat Hij de sterke inderdaad heeft overwon-
nen, en nu allen die in het geloof zijn gestorven uit het dodenrijk kan
bevrijden: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeu-
wigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het doden-
rijk” (Openbaring 1:18). Wanneer Hij terugkomt in heerlijkheid zal Hij
die sleutels gebruiken om de poorten van het dodenrijk voor zijn vol-
gelingen te openen, want Hij heeft gezegd: “Dit is de wil van Hem, die
Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets
verloren late gaan, maar het opwekke ten jongste dagen.”

De betekenis van Christus’ overwinning wordt door Paulus in 1 Korin-
tiërs 15 uiteengezet: “Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als
eersteling van hen die ontslapen zijn.” Zonder Christus is het dood-
vonnis onherroepelijk en voor eeuwig: de poorten van die gevangenis
zullen nooit meer opengaan. Maar voor de gemeente is de macht van
“de poorten van het dodenrijk” door Christus gebroken. David zag al
uit naar de dag dat hij uit het dodenrijk zou worden verlost: “Maar
God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk” (Psalm
49:16). De apostel Johannes ziet in Openbaring allen die God en zijn
Zoon hebben gekend tevoorschijn komen uit het dodenrijk: “… en de
dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren
…” (Openbaring 20:14). Voor diegenen die in Hem zijn wedergeboren
geldt: “want, indien door de overtreding van de ene de dood als ko-
ning is gaan heersen, door die ene, veel meer zullen zij, die de over-
vloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven
en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus” (Romeinen
5:17). Uiteindelijk zullen er geen sterfelijke mensen meer over zijn.
“de dood is verzwolgen in de overwinning” van Christus en zijn diena-
ren (1 Korintiërs 15:54), en de dood en het dodenrijk zullen niet meer
zijn. In het beeld in Openbaring worden zij vernietigd (20:14).
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Nadat Salomo de tempel voor de Heer had gebouwd, werd Jeruzalem het
centrum van de eredienst in Israël, zoals God had bepaald: “Neem u ervoor
in acht, dat u uw brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; maar

op de plaats die de HERE in het gebied van één van uw stam-
men verkiezen zal, daar zult u uw brandoffers brengen, en daar
zult u doen alles wat ik u gebied” (Deut 12:13,14). “De HEER

heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd” (Ps 132:13).

Dat dit de plaats zou zijn, was (achteraf bezien) al vroeg in de
geschiedenis van Israël bekend. Want toen God Abraham vroeg
zijn zoon Isaak te offeren, moest hij dat doen in “het gebied
waarin de Moria ligt” (Gen 22:2). Nadat hij zijn geloof had ge-
toond, en Isaak niet letterlijk hoefde te offeren maar God in zijn
plaats een ram gaf, kreeg die plaats van Abraham de naam:

“De HEER zal erin voorzien”. Mogelijk voegde een schrijver, na de bouw van
de tempel, toe: “Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: op de
berg van de HEER zal erin voorzien worden” (Gen 22:13,14). Over de start
van de bouw van de tempel vertelt de Kroniekschrijver: “Toen begon Salo-
mo met de bouw van de tempel voor de HEER, in Jeruzalem, op de berg Mo-
ria, waar zijn vader David een verschijning had gehad, op de dorsvloer van
de Jebusiet Ornan die David als bouwplaats had aangewezen” (2 Kron 3:1).

Dagelijks werden in die tempel offers gebracht en gebeden opgezonden tot
God. En drie maal in het jaar trokken mensen vanuit het hele land op, om in
Jeruzalem de grote feesten te vieren. De bedevaartgangers zongen onder-
weg liederen, en trokken zingend de stad binnen: “Verheugd was ik toen ik
hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER’, verheugd ben ik, nu onze voe-
ten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jerzuzalem, als een stad gebouwd,
hecht en dicht opeen” (Ps 122:1-3). We weten niet hoeveel poorten zij had
in die tijd, maar met de uitbreidingen van de stad werd de muur langer en
zal het aantal poorten zijn toegenomen. Nehemia noemt eeuwen later
twaalf poorten bij name (hoofdstukken 2, 3, 8 en 12). Dat dit het volledige
aantal was, is in het licht van Openbaring 21:21 zeer aannemelijk; want
daar wordt het getal als vanzelfsprekend genoemd: de twaalf stadspoorten.
Wie in onze tijd de stad bezoekt, ziet geen van de poorten uit die tijd, omdat
de stad door de Romeinen volledig met de grond gelijk werd gemaakt, en
alles wat we nu zien (opgravingen daargelaten) dus van later tijd is.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Jeruzalem (2)

Jeruzalem
•
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Eén van de opvallende bouwwerken aan de oostzijde van
het grote plateau, dat Herodes aanlegde voor de nieuwe
tempel, is de zogenaamde ‘Gouden Poort’. In de tijd van
Jezus en de apostelen was hier al een poort, die de Soesan-
poort werd genoemd. Volgens velen is dit de poort die in
Handelingen 3 de Schone wordt genoemd, maar dat is niet
erg aannemelijk. Meer waarschijnlijk is dat de Schone de
oostelijke toegang tot de ‘voorhof van de vrouwen’ was,
waardoor velen het eigenlijke tempelcomplex betraden.

Het Kedrondal was in Jezus’ tijd dieper, en de muur van het tempelplateau
dus veel hoger dan nu; want het dal is deels volgestort. De Soesanpoort
voerde via een trap naar het tempelplein. Vóór de bouw van de tempel van
Herodes was er nog wat ruimte tussen de oostelijke stadsmuur en de tem-
pelmuur. Daar was een stadspoort, die door Nehemia de Oostpoort wordt
genoemd (3:29). Was dit dezelfde als die in Jeremia de ‘Volkspoort’ wordt
genoemd? Daar moest hij gaan staan om de koning en het volk toe te spre-
ken. Van die poort wordt gezegd dat de koningen van Juda hem gebruikten
om daardoor de stad in- en uit te gaan (Jer 17:19). Op andere plaatsen in
het Oude Testament is te zien dat het Oosten de ‘Koninklijke kant’ is.

Het tempelplein had, afgaande op de beschrijving in Ezechiël 40, drie poor-
ten: aan de noordkant, de zuidkant, en de oostkant. De oostelijke nam een
bijzonder plaats in: In 1 Kronieken 9:18 wordt hij de Koningspoort ge-
noemd, om reden dat hij door God en de koningen van Israël/Juda werd
gebruikt om de tempel binnen te gaan. De tempel zelf had ook drie ingan-
gen, waarvan de oostelijke de ‘hoofdingang’ was. Mogelijk ging door die
oostelijke poort en ingang de heerlijkheid van de Heer de tempel binnen
tijdens de inwijding door Salomo (2 Kron 7:1-3). Want als het einde van het
koninkrijk Juda nadert, ziet de profeet Ezechiël de heerlijkheid van de Heer
via de Oostpoort de tempel verlaten (10:19). Maar als hij later het herstel
aankondigt, ziet hij dezelfde heerlijkheid weer de tempel binnengaan door
de Oostpoort, die daarna wordt gesloten (43:4, 44:1-3). Dan wordt gezegd:
“Deze poort moet gesloten blijven. Hij mag niet geopend worden en nie-
mand mag erdoor naar binnen, want de HEER, de God van Israël, is erdoor
naar binnen gegaan. Daarom moet hij gesloten blijven. Alleen de vorst mag
er zitten en eten ten overstaan van de HEER. Via de voorhal mag hij de poort
binnengaan en verlaten.” (Vervolg op pagina 43)

de Koninklijke poort



Overdenking

In de loop van zijn predikingswerk begon de Here Jezus zijn discipelen te
wijzen op zijn naderende kruisdood: “Van toen aan begon Jezus Christus
zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lij-
den van de zijde van de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en
gedood worden en op de derde dag opgewekt worden” (Mat 16:21).
Maar Hij vroeg hen tezelfdertijd: “Indien iemand achter Mij wil komen,
die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op zich en volge Mij. Want
ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder
die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden” (verzen
24,25). God gehoorzamen vroeg veel van Jezus, maar vraagt ook veel
van Zijn discipelen. In veel gevallen een letterlijk sterven met Hem.

In de eerste eeuw - maar ook in andere tijden - betekende afstand doen
en alles verlaten, vaak: letterlijk uit de gemeenschap gezet worden en
het normale leven opgeven. Met armoede, gevangenschap, en zelfs de
dood als gevolg. Maar Petrus toonde in een brief dat het hierbij niet ging
om lijden of sterven op zich. Een gelovige wordt bij Christus komst niet
beoordeeld naar de mate dat hij leed, al dan niet met de dood als ge-
volg. Lijden en sterven omwille van de naam van Christus was voor hem
een uitvloeisel van iets veel fundamenteler en diepgaander, dat het le-
ven van een volgeling van Christus moet kenmerken. Hiermee kon hij
het lijden in die tijd verklaren: “Daar Christus naar het vlees geleden
heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar
het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar
de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog
rest in het vlees, te leven” (1 Pet 4:1-3). Het gaat dus in de eerste plaats
om het opgeven van het ik, de eigen wil en die van andere mensen om
ons heen. Hoe radicaal en ingrijpend dit is, bewijzen Paulus’ woorden:
“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is),niet meer mijn ik,
maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef
ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zich
voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Christus kruisdood toont aan
hoe ernstig we dit moeten opvatten: als zijn ultieme overwinning op het
vlees. Vanaf dat moment kwam een einde aan zijn beproeving, kon de
menselijke wil en de vleselijke begeerte geen invloed meer uitoefenen,
zodat Hij niet tot zonde zou kunnen komen: “Hij is voor de zonde eens
voor altijd gestorven”. De schrijver van de brief aan de Hebreeën wees
erop, dat Jezus buiten de gemeenschap werd geplaatst door Zijn kruisi-
ging op de executieplaats buiten de heilige stad: “Daarom heeft ook Je-
zus, ten einde Zijn volk door Zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort
geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en
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Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende

stad, maar wij zoeken de toekomstige” (Heb 13:12-14).

Daarom is de voorstelling die Paulus in Romeinen 6 gaf van het sterven
van de oude mens - die gewend is naar het vlees te leven - en het op-
staan tot nieuw geestelijk leven in de doop - als parallel van Jezus’ dood
en opstanding - zo mooi en verhelderend. Maar hij wees direct op de
praktische gevolgen: dat Christus’ volgelingen leven voor Hem en niet
voor zichzelf. Zij leren de verleidingen te herkennen en ertegen te strij-
den, zodat zij geen schadelijke begeerten toelaten in hun leven, en niet
tot zonde komen. In de brief aan de Galaten schreef hij heel kernachtig:
“Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn harts-
tochten en begeerten gekruisigd” (Gal 5:24; zie ook Romeinen 6:1-14).

Maar hoe waar ook, wij zijn nog steeds van vlees bloed en leven nog in
de wereld. En daarin worden wij beproefd. Dat is Gods wijze om aan het
licht te brengen wat in ons is. Of wij Hem werkelijk liefhebben; meer dan
onszelf; meer dan de mensen die wij kennen en liefhebben, meer dan
alles dat wij in de wereld hebben of zouden kunnen hebben. Of wij Hem
werkelijk met liefdevolle bereidwilligheid willen dienen en gehoorzamen,
meer dan de mensen. Niet dat God dit niet weet, maar zodat het open-
baar zal worden voor onszelf en anderen, zodat God rechtvaardig zal
blijken te zijn wanneer Hij ons op de oordeelsdag eeuwig leven schenkt.

Adam en Eva werden beproefd met de ene boom waarvan zij niet moch-
ten eten. God gaf hen een kader waarbinnen zij mochten en konden le-
ven; daarbuiten gaan betekende zich van God afkeren en verloren gaan.
Zij kenden het juiste antwoord op de verleiding, omdat God hen dat ge-
geven had, maar boden geen weerstand toen die verleiding kwam, zodat
de begeerte hen in zijn greep kreeg: “En de vrouw zag dat de boom goed
was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de
boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij
at” (Gen 3:6). Paulus noemde Jezus de tweede Adam, een nieuwe mens
dus, die net als de eerste werd beproefd. In de brief aan de Filippenzen
schreef hij daarom in een vermaning tot zijn lezers: “Laat die gezindheid
bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, Die, in de gestalte van God
zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangeno-
men, en aan de mensen gelijk geworden is. En in Zijn uiterlijk als een
mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden
tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Flp 2:5-7).
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Laat die gezindheid bij u zijn … houdt in dat Jezus’ volgelingen evenals
hun Heer beproefd worden. Iets dat overeenstemt met hoe Jezus zelf
sprak. Denk maar eens aan de gelijkenis van de Zaaier, waarin Hij een
voorstelling gaf van wat er met het zaad van het Evangelie gebeurt bij de
mensen die het ontvangen. Zo zag Hij een categorie op rotsachtige bo-
dem: “… zij, die het woord, zodra zij het horen, met blijdschap ontvan-
gen; en deze hebben geen wortel, zij geloven een tijd en in een tijd van
beproeving worden zij afvallig”. Merk op dat niet de beproeving de oor-
zaak is van hun afvalligheid, maar het feit dat zij geen wortel hebben. De
beproeving brengt dit aan het licht. De meeste mensen waren en zijn
zich er niet van bewust dat het Evangelie niet maar een mooi verhaal is.
Wat God ons daarin aanbiedt vraagt alles van ons, en ons geloof heeft
daarom een stevig fundament nodig. Wie verstandig is, behoort tot de
categorie die in goede aarde groeit: “… zij, die met een goed en vroom
hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in
volharding” (Luc 8:13,15). Volharding, wijst erop dat er doorgezet moet
worden, inspanning nodig is. Met het vooruitzicht dat die vrucht oplevert.
Bij alle schrijvers in het Nieuwe Testament komt wel iets aan de orde dat
wijst op beproeving volharding in het geloof, om de prijs niet te missen.
Bijvoorbeeld: “… u weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding
uitwerkt” (Jak 1:3); “… en de volharding beproefdheid, en de beproefd-
heid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd …” (Rom 5:4).

Leven in geloof is geen passief afwachten of God ons bewaart en redt.
Hij beproeft ons, en om niet te bezwijken bidden wij om zijn hulp, en
strijden en worstelen wij, totdat de Here komt en ons zal geven waarop
wij hopen. Jezus zei: “Strijdt om in te gaan door de enge poort” (Luc
13:24). Dat dit serieus is bedoeld blijkt wel uit Judas oproep “tot het ui-
terste te strijden voor het geloof” (Jud 3). Paulus schreef herhaaldelijk
over zijn inwendige strijd. Hij was zich zeer bewust van zijn onvolmaakt-
heid: “Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt
zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook
door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het
reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter
mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het
doel, om de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus
Jezus” (Flp 3:12-14). Aan het eind van zijn leven kon hij met een gerust
geweten schrijven: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop
ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij ge-
reed de krans van de rechtvaardigheid …” (2 Tim 4:7,8). Daarom kon hij
Timoteüs vragen op zijn voorbeeld te letten, zodat ook hij “de goede
strijd strijdt met geloof en een goed geweten”: “… jaag naar gerechtig-
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heid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid. Strijdt de
goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven” (2 Tim 1:19; 6:12).

Het leven dat God ons in het vooruitzicht stelt, is die strijd ten volle
waard. Want het is het kostbaarste geschenk dat God ons geven kan. Hij
had er zijn kostbaarste bezit voor over om het ons te kunnen geven: Zijn
eniggeboren Zoon. Op grond van het offer dat Hij bracht, bekrachtigde
God een plechtig Verbond, waarin Hij allen die in geloof in Zijn Zoon wan-
delen, als kinderen aanneemt en tot erfgenamen maakt van de aarde.
Dit Verbond - met als zekerheid Gods betrouwbaarheid in het doen wat
Hij gezegd en beloofd heeft, waarvan de opstanding en verhoging van
Christus het bewijs is - zou een krachtige aansporing moeten zijn ons tot
het uiterste in te spannen: “Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukke-
lijker aan de erfgenamen van de belofte het onveranderlijke van zijn
raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee on-
veranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij,
die (tot hen de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing
zouden hebben, om de hoop te grijpen, die voor ons ligt” (Heb 6: 17,18).

Enkele hoofdstukken later stelde hij Christus tot voorbeeld van volhar-
ding, en het voor ogen houden van de komende heerlijkheid: “Laat ons
oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van
het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich
genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is aan de rechter-
zijde van de troon van God. Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk
een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat u
niet door matheid van ziel verslapt” (Heb 12:2,3). Matheid en slapheid
doen ons bezwijken en afvallig worden in de beproeving. Er is een zware
strijd nodig om het vlees te overwinnen: “U hebt nog niet ten bloede toe
weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. U hebt de verma-
ning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchti-
ging van de Here niet gering, en verslap niet, als u door Hem bestaft
wordt” (12:4, 5). Velen vinden zulke taal hard en weinigen zijn bereid dit
als een woord van de God van liefde te aanvaarden. Maar, zei de schrij-
ver, is het niet juist een liefhebbende vader die in zijn wijsheid zijn kin-
deren tuchtigt, zodat zij geschikt zullen zijn voor het leven dat hen
wacht? God is onze echte Vader, meer dan onze menselijke vaders kun-
nen en konden zijn. Hij wil ons door tucht leren wat een heilig en rein
leven voor Zijn aangezicht is, zodat Hij ons bij de komst van Zijn Zoon
kan geven wat Hij bij de Schepping met ons voorhad. De schrijver vroeg
zijn lezers dan ook die niet als een last te zien, maar als iets nuttigs. In
het vertrouwen dat Hij ons kent, en weet wat Hij doet om ons te laten
groeien naar de volmaaktheid in zijn Zoon.

De smaad van Christus dragen (vervolg van pagina 6 en 7)

9
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In het vorige artikel hebben we aangekondigd dat we dit keer de eigenschap-
pen van God zullen bekijken, waarvan Hij verlangt dat die ook in zijn dienaren
te vinden zijn, zoals we eerder hebben gedaan in het geval van Jezus.

Genade
Over genade wordt in dit verband niet direct gesproken. Genade is iets dat wij
ontvangen. Misschien is dit omdat genade iets in zich heeft van niet veroorde-
len, niet straffen. Omdat God niet wil dat wij ons stellen boven anderen, kan er
dus eigenlijk geen sprake van zijn dat wij anderen genade bewijzen. Wanneer
er iets is tussen broeders en zusters, is vergevingsgezindheid nodig; daar ko-
men we zo nog op terug. Wel zou het verlangen van iedere volgeling van Chris-
tus moeten zijn, dat anderen deel krijgen aan Gods genade, en zij behoren al-
les dat in hun vermogen ligt te doen om dat mogelijk te maken.

Wat hier dicht bij komt is wat Paulus schreef in de brief aan de gemeente in
Filippi “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Zó
van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart
draag, daar u allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en
bevestiging van het evangelie, deelgenoten bent van de mij verleende genade.
God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar
u allen verlang” (1:6-8). Paulus beschouwde hen dus als deelgenoten van de
grote genade die God hem had geschonken, na zijn vervolging van de gemeen-
te van Christus.

Barmhartigheid, innerlijke ontferming
Genade wordt in Exodus 34 echter in één adem genoemd met barmhartigheid.
In de Psalmen zien wij vaak hetzelfde: “Barmhartig en genadig is de He-
re” (bijv. Ps 103:8). Maar er is nog iets anders dat hierbij past: ontferming. Pau-
lus zei tenminste: “… indien er enige ontferming en barmhartigheid is …” (Flp
2:1). In het Oude Testament vinden we in het boek Jesaja een prachtig voor-
beeld van een beroep op Gods ontferming. In de hoofdstukken 63 en 64 trad
de profeet in een gebed op als de vertegenwoordiger van de gelovigen onder
het volk Israël. Hij herinnerde God aan zijn verbonden en aan de openbaring
van Zichzelf. En op een zeker moment verzuchtte hij: “Schouw uit de hemel en
zie uit uw heilige en luisterrijke woning. Waar zijn uw ijver en uw machtige da-
den? Uw innerlijke bewogenheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet
laten gelden” (63:15). Deze innerlijke bewogenheid, deze ontferming wordt ook
verwacht van Gods kinderen, zoals we kunnen zien in de psalmen en spreuken.

de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,
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Drie voorbeelden:

1. Koning Salomo moest als vertegenwoordiger van Gods koningschap over
de aarde, tonen hoe God is, en daarmee een voorafschaduwing zijn van de
Messias: “Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendi-
ge, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de
arme, hij zal de zielen van de armen verlossen. Van druk en geweld zal hij
hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog” (Ps 72:12-14).
Hoe kenmerkend is dit voor de Here Jezus. Waar de Joodse leiders riepen:
“zijn bloed kome over ons en over onze kinderen” bad Hij dat dit vreselijke
hen, en vooral de vrouwen en de kinderen, juist niet zou overkomen.

2. “Voorspoedig is de man, die zich ontfermt en uitleent” (Ps 112:5)
3. “… welzalig hij, die zich ontfermt over ellendigen” en “Wie de behoeftige

verdrukt, smaadt diens Maker; maar wie zich over de arme ontfermt, eert
Hem” (Spr 14:21,31).

Vooral in dit laatste voorbeeld is te zien dat God gekenmerkt wordt door ontfer-
ming, en dat mensen die zeggen zijn kinderen en dienaren te zijn dan zelf ook
met innerlijke ontferming bewogen met het lot van anderen behoren te zijn,
zodat hierdoor gewezen wordt op de ontferming van God. Jezus is hierin ons
grote voorbeeld. In de evangeliën zien we regelmatig hoe Hij met ontferming
bewogen werd, wanneer Hij de honger, de ziekte, de dood en de armoede om
zich heen zag. De schrijvers van de brieven wezen er op dat die ontferming ook
bij ons zichtbaar moet zijn. Heel duidelijk is dat waar Paulus, in een opsomming
van wat gelovigen dient te kenmerken, zei: “Doet dan aan, als door God uitver-
koren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12). Zelf had hij die ontfermende liefde die
Jezus had voor anderen ook: “God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ont-
ferming van Christus Jezus naar u allen verlang” (Flp 1:8). En al eerder hebben
wij kunnen zien dat Jacobus schreef over de “wijsheid van boven” die o.a. “vol
van ontferming en goede vruchten” is (Jak 3:17).

In Jezus’ Bergrede vinden we een aantal zaligsprekingen. Eén daarvan is:
“Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden”. Barmhartig-
heid is een belangrijk thema in Jezus’ prediking. Wie barmhartig is, bewijst
daarmee dat hij in de geest van God denkt en doet. God ziet “door zijn innerlij-
ke barmhartigheid” om naar zijn volk. Daarom zei Jezus: “Weest barmhartig,
gelijk uw Vader barmhartig is” (Lucas 6:36). Er is hier geen sprake van een vrij-
blijvendheid of een ideaal, maar van noodzaak.

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”

6. waardig aan uw roeping wandelen
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Barmhartigheid is verankerd in de wet en is een uiting van de goddelijke liefde.
Zo herinnerde Jezus zijn toehoorders aan wat God hun voorouders had gezegd:
“Barmhartigheid wil ik en geen offerande” (Mat 9:13; 12:7). Daarom verweet
Hij de leiders van het volk, dat zij “het gewichtigste van de wet verwaarloosden:
het oordeel en de barmhartigheid en de trouw” (Mat 23:23). Zelf was Hij door
barmhartigheid bewogen bij het zien van een melaatse (Mar 1:41). Met een
gelijkenis liet Hij zien, dat God van zijn volgelingen eenzelfde barmhartigheid
voor de hulpeloze verwacht. De apostelen hebben dit uitgedragen in de wereld,
door deze barmhartigheid te tonen en anderen te vragen hetzelfde te doen. Zo
schreef Petrus: “… weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief,
weest barmhartig en ootmoedig (nederig) …” (1 Pet 3:8); en Paulus: “Weest
jegens elkander vriendelijk, barmhartig …” (Efez 4:32). Niet met een lang ge-
zicht dus, maar nederig, vriendelijk, uit liefde voor God en de naaste; “in blij-
moedigheid” (Rom 12:8) dat we iets voor de ander kunnen doen. “Want de lief-
de van Christus dringt ons” (2 Kor 5:14) hiertoe. Ten opzichte van andere men-
sen wordt daarbij nederigheid en zachtmoedigheid gevraagd. Jezus zei immers
dat Hijzelf zachtmoedig en nederig van hart is (Mat 11:29). Paulus vermaande
“… te wandelen waardig aan de roeping, waarmee u geroepen bent, met alle
nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkaar in liefde te
verdragen, en u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band
van de vrede: één lichaam en één Geest, gelijk u ook geroepen bent in de ene
hoop van uw roeping…”(Efez 4:1-4). En om nog even terug te komen op de
vruchten die gelovigen moeten opleveren: “… de vrucht van de Geest is liefde,
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoe-
digheid, zelfbeheersing” schreef Paulus (Gal 5:22). En hij vermaande dan ook
dat zij elkaar in een geest van zachtmoedigheid terecht moesten wijzen (6:1).

Vergevingsgezindheid
Met barmhartigheid zijn we ook bij de vergevingsgezindheid gekomen: Jezus
bad tot zijn Vader, wetend wat het gevolg zou zijn van hun barbaarse daad en
volharding in hun ongehoorzaamheid: “vergeeft het hun, want zij weten niet
wat zij doen”. Paulus vervolgde in Efeziërs 4: dat wij moeten zijn: “… elkander
vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft” (vers 32). Dit
sluit aan op Het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde: “Vergeef ons onze
schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Dat dit ook deel uit-
maakte van zijn dagelijkse leer, is te zien in Mar 11:25: “En wanneer u staat te
bidden, vergeeft wat u tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de
hemelen uw overtredingen vergeve”. God is een vergevend God, en Hij wil niet
dat wij grieven hebben tegenover anderen, zeker niet tegen broeders en zus-
ters in het geloof. Wij moeten elkaar verdragen en vergeven, schreef Paulus:
“Gelijk de Here u vergeven heeft, doet u evenzo” (Kol 3:13).

de volmaaktheid in Christus
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Geduld
Dat hierbij geduld (het Bijbelse woord in het Oude Testament dat hiervoor
wordt gebruikt, als eigenschap van God, is lankmoedigheid) vaak een vereiste
is, zal duidelijk zijn. Zoals gezegd is dit niet een van onze sterkste eigenschap-
pen. Toch moeten volgelingen van Christus zich deze eigenschap eigen maken.
Want alleen met geduld kunnen zij elkaar verdragen, anderen nederig en
zachtmoedig - doch overtuigend - onderwijzen vanuit Gods woord, en de ver-
drukkingen doorstaan: “… een dienstknecht van de Here moet niet twisten,
maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met
zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf
zich tot erkentenis van de waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden
tot de wil van Hem …” (2 Tim 2:24-26); “Weest blijde in de hoop, geduldig in de
verdrukking, volhardend in het gebed …”(Rom 12:12). God leert hen geduld in
de beproeving: “Zo wordt u met alle kracht bekrachtigd naar de macht van zijn
heerlijkheid tot alle volharding en geduld” (Kol 1:11); “Doet dan aan, als door
God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederig-
heid, zachtmoedigheid en geduld” (Kol 3:12); “Maar het is onze begeerte, dat
ieder van u dezelfde ijver blijft betonen tot de verwezenlijking van de hoop tot
het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers mag zijn van hen, die
door geloof en geduld de belofte beërven. Want toen God aan Abraham zijn
belofte deed, zwoer Hij … Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerde-
ren. En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen”(Heb
6:11-15).

De woorden van Jakobus wijzen op de komst van Christus, en het nieuwe begin
dat dan gemaakt zal worden met allen, die God in zijn liefde barmhartigheid en
ontferming in Christus bewijst: “Hebt dus geduld, broeders, tot de komst van de
Here! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land en heeft ge-
duld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook u geduld,
sterkt uw harten, want de komst van de Here is nabij. Broeders, zucht niet te-
gen elkaar, opdat u niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de
deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profe-
ten, die in de naam van de Here hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig,
die volhard hebben; u hebt van de volharding van Job gehoord en u hebt uit het
einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid
en ontferming” (Jak 5:7-11). Wat was dan dat einde van Jobs lijden? Hij kreeg
de opdracht voor zijn vrienden, die hem zo zwaar hadden beschuldigd en aan-
geklaagd een offer te brengen, zodat God hen zou vergeven. En toen hij dat
gedaan had “bracht God een keer in het Lot van Job … en de HERE gaf Job het
dubbele van al wat hij bezeten had” (Job 42:7-10) J.K.D.

6. waardig aan uw roeping wandelen (vervolg van pagina 10 en 11)



Want die Hij tevoren gekend heeft,

heeft Hij ook tevoren bestemd
tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons (Rom 8:29, NBG’51).

Voorbestemming is voor velen een beladen begrip, dat aanleiding kan
geven tot sterke controverses. Toch is het taalkundig eigenlijk helemaal
geen moeilijk woord. Er zijn in het NT enkele woorden die soms met be-
stemmen worden vertaald, maar het enige woord waar het in dit verband
echt om gaat is het Griekse woord pro-orizō. In de betekenis die sommi-
gen daar aan toekennen bestaat daar echter geen Hebreeuwse tegen-
hanger voor, en dat moet je altijd voorzichtig maken. Meestal betekent
dat, dat je het NT-woord verkeerd interpreteert en dat er bij een andere
interpretatie wel degelijk een Hebreeuwse oorsprong van te vinden is.

Hoe ver kun je kijken

We beginnen daarom toch maar in het NT. Het basiswoord is horion, van
oorsprong een aanduiding van alles wat je, vanaf de plek waar je staat,
kunt overzien. We herkennen daar ook ons woord horizon in. In het NT
wordt horion gebruikt voor de grenzen van een gebied, of voor het zo af-
gebakende gebied zelf. Bijvoorbeeld: “… in Betlehem en de wijde omge-
ving …” (Mat 2:16). Daarvan afgeleid is het werkwoord horizō, met de be-
tekenis afbakenen (van grenzen), zowel letterlijk als in overdrachtelijke
zin. Bijvoorbeeld Paulus tijdens zijn toespraak in Athene:

Hij [God] heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt
om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun
toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald. (Hand
17:26, NBG’51)

Vervolgens kan het dan betekenen: iets voor een bepaald doel bestem-
men of het maken van een afspraak daarover. Opnieuw Paulus te Athene:

God dan verkondigt … heden aan de mensen, dat zij allen overal tot be-
kering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewe-
zen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit
de doden op te wekken. (vs 30-31, NBG’51)

Wat Paulus hier betoogt, is dat God voortdurend handelt volgens een
vooropgezet plan. Hij is geen uitvoerder die van dag tot dag de volgende
stap bepaalt, maar heeft, als de architect van een gebouw, Zijn complete
plan al gereed voordat Hij aan de uitvoering daarvan begint. Zijn verlos-

Bijbelde Taal van de

14



Voorbestemd

singsplan, dat meteen na de zondeval in werking trad, voorzag in een
Verlosser die de zonde zou overwinnen door zelf een zondeloos leven
van volmaakte gehoorzaamheid aan God te leiden, en die dan vervolgens
zichzelf tot schuldoffer zou stellen voor anderen. Alles ging zoals het
moest gaan, omdat God in staat is de geschiedenis zo te leiden dat daar-
voor de juiste omstandigheden ontstaan. Als dat niet zo was, hadden er
geen profetische boeken kunnen bestaan. Ook Petrus verwijst daarnaar,
wanneer hij in zijn toespraak op de pinksterdag zijn gehoor voorhoudt:

Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitge-
leverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. (Hand 2:23)

Het gebeurde zoals God het had gepland (‘bedoeld’), maar we vinden
hier ook het woord voorkennis (prognosis, van tevoren weten). Hij wist,
als de architect van dat plan, dat het zo zou gebeuren. Anders gezegd:
Gods horizon ligt oneindig veel verder dan die van de mens.

Maar let op: dat Hij dat wist, en ook van tevoren de omstandigheden zo
had geregeld, pleit nog niet de mensen vrij die op grond van hun eigen
motieven handelden zoals ze deden. Dat principe gold al in het OT bij-
voorbeeld voor de volken die God gebruikte om Zijn volk te straffen of in
het nauw te brengen (zie bijv. Jes 10:5-7,15, over Assyrië). En dat maakt
ook Jezus zelf duidelijk, wanneer Hij in de bovenzaal over Judas zegt:

De Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, maar
wee de mens die hem zal uitleveren. (Luc 22:22)

Dat brengt ons tot de kern van het probleem. God heeft een plan dat Hij
consequent uitvoert. Daartoe brengt Hij de juiste mensen samen op de
juiste plaats op de juiste tijd en Hij schept de omstandigheden waarop zij
moeten reageren of waarin zij hun eigen houding moeten bepalen. Maar
de mens blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen beslissin-
gen en zijn eigen daden. Dat was zo in de tijd van het OT, dat was zo in
de tijd van het NT, en dat is nog steeds zo in onze eigen dagen.

Gods verlossingsplan

Dan nu het woord waar het feitelijk om gaat: pro-orizō, van tevoren be-
stemmen (in de samenstelling valt die ‘h’ weg). Dat voorzetsel pro (voor
-) geeft er geen andere betekenis aan, het versterkt die alleen. Petrus
verwijst, na het verhoor door de Joodse Raad, in zijn gebed naar Psalm
2 (“De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten
spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde”) en zegt dan:
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Want inderdaad … tegen Jezus, uw heilige dienaar, … hebben samenge-
spannen: Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van
Israël, om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat
het moest gebeuren. (Hand 4:27-28)

‘Voorbestemmen’ verwijst naar het feit dat God dit alles van tevoren had
gepland en vervolgens aangekondigd door Zijn profeten (hier de schrijver
van Psalm 2). En voor de uitvoering brengt Hij zowel Joden als Romeinen
(die Hem niet eens kennen) samen in Jeruzalem. Over de behoudenis van
wie het evangelie hebben aangenomen, schrijft Paulus aan Korinte dat
Hij niet tot hen is gekomen met typisch Griekse ‘wijsheid’, maar:

Waar wij over spreken is Gods … wijsheid, waarover God vóór alle tijden
besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. (1 Kor 2:7)

Dat delen in Gods luister (NBG’51: heerlijkheid) is niet pas toen door Hem
besloten; dat maakte al van het begin af deel uit van Zijn verlossingsplan,
of beter: dat was zelfs het doel daarvan. Die ‘wij’ waar hij het over heeft
zijn de gelovigen die het evangelie hebben aanvaard, en het plan hield in
dat voor zulke mensen dat ‘deel uitmaken’ het doel van dat plan was.

Hoop en zekerheid

God weet wat de toekomst gaat brengen, Hij kent het hart van elk mens.
Dus Hij wist ook al van tevoren wie er positief zou reageren op de oproep
van het evangelie. Maar daarover spreekt Paulus hier niet. Laat staan dat
je hieruit zou mogen afleiden dat zij deze eindbestemming deelachtig zou-
den worden ongeacht hun reactie op het evangelie! Het is de consequen-
te leer van de Schrift dat de mens een vrije wil heeft en verantwoordelijk
is voor zijn eigen daden, en overal in de Schrift wordt hem voorgehouden
dat er ooit een oordeel zal zijn, waarin God beslist of hij wel of niet aan-
vaardbaar voor Hem heeft geleefd (zie ook blz. 24-25). In het NT wordt
dat alleen nog maar eens bevestigd; bijv. door Petrus:

Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods [de gelo-
vigen]; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die onge-
hoorzaam blijven aan het evangelie Gods? (1 Pet 4:17, NBG’51)

Gehoorzaamheid of niet: dat is de basis waarop dat oordeel zal zijn geba-
seerd. Paulus schrijft aan de gemeente te Tessalonica over de tijd dat …

… Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt … Dan straft hij hen die ...
het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (2 Tes 1:7-8)

Die voorwaarde van gehoorzaamheid was hun echter al bekend. Wat Pau-
lus hier benadrukt, is iets anders, namelijk dat zij niet hoeven te twijfelen
aan Gods toezegging, wanneer zij die gehoorzaamheid inderdaad tonen.
En ze hoeven evenmin te twijfelen of God hen zonder reden had geroe-
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Voorbestemd (vervolg van pagina 14 en 15)

pen, en of Hij hen wel zou steunen in hun strijd tegen de zonde. Van hen
wordt alleen gevraagd om dat positieve antwoord te geven, en dan ...

(doet God) alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God lief-
hebben ... Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren be-
stemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons … en … dezen
heeft Hij ook geroepen. (Rom 8:28-30, NBG’51)

Ook hier gaat het dus weer om Gods ‘voorkennis’. Wanneer we de zes
teksten bekijken waar dat pro-orizō voorkomt (Hand 4:28, Rom 8:29-30,
1 Kor 2:7, Efez 1:5,11), valt het dan ook op dat ze (op Hand 4 na) alle
bedoeld zijn om de gelovige aan te sporen en hoop geven in de moeilijke
tijden die hen te wachten staan. Ze hoeven niet te wanhopen, want de
heerlijkheid die voor hen is weggelegd is zeker. God heeft dat al voor hen
gereed liggen, voor hen bestemd. Zij hebben van hun kant gehoor gege-
ven aan de roep van het evangelie, en ze hoeven er niet aan te twijfelen
dat God van Zijn kant hen zal doen toekomen wat Hij hun heeft toege-
zegd. De ‘uitbetaling’ staat a.h.w. al bijgeschreven op hun rekening.

De pottenbakker en de ‘alledaagse’ potten

Er is slechts één tekst waarvan men soms meent dat die spreekt over
het voorbestemd zijn van iemands verwerping, maar daar staat om te
beginnen een ander woord. Paulus heeft het daar over de vraag of je God
onrechtvaardigheid kunt verwijten in Zijn omgang met mensen (Rom
9:14-23). Maar, zegt hij, wat is de mens dat hij zich zo’n oordeel zou aan-
matigen. En dan gebruikt hij het beeld van een pottenbakker, die immers
ook de volle vrijheid heeft een voorwerp te ‘bestemmen’ (katartizō) voor
eervol gebruik of voor alledaags gebruik. Dat katartizō betekent: vervaar-
digen ‘voor een bepaald gebruiksdoel’. En het spreekt hier bovendien
niet van God, maar van die pottenbakker; het is deel van dat beeld. Dat
beeld heeft overigens dezelfde strekking als dat wat we lazen over Assur.
Daaruit, en uit het voorbeeld dat hij hier kiest als illustratie (de Farao van
de uittocht), blijkt daarom dat hij met ‘alledaags’ doelt op mensen die de
omgeving vormen van de gelovigen die God heeft uitgekozen voor Zijn
plan. Bovendien is het toch een soort retorische vraag: zelfs al zou God
bepaalde mensen alleen maar laten bestaan om een rol te spelen in Zijn
handelen met de gelovigen, of ze zelfs alleen maar voor dat doel ‘tot
stand zou hebben gebracht’, wat dan nog? Wie zou Hem daarop kunnen
aanspreken? Maar hij heeft het daar in elk geval niet over gelovigen. Die
behoren niet tot de omgeving, zij zijn juist de mensen tot wie de oproep
van het evangelie is gekomen. Hun wacht een stralende toekomst, die al
voor hen is weggelegd, mits ze aan dat evangelie gehoorzaam zijn.

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

De profeet Elia (wat betekent: God is JHWH, of JWHW is God), neemt
een heel bijzondere plaats in onder de profeten van Israël. Veel in
zijn leven doet denken aan Mozes: de grote wonderen; het vuur uit
de hemel; het visioen van God op de berg Horeb. Maar ook dat hij op
een bijzondere manier is weggenomen, evenals Mozes op een bij-
zondere manier op een berg in hetzelfde gebied was gestorven.
Elia trad op in een tijd van afschuwelijke afgoderij. Het noordelijke
tienstammenrijk van het verdeelde Koninkrijk Israël trok zich al jaren
niets meer aan van Gods voorschriften. Zij bogen zich neer voor de
gouden kalveren, die Jerobeam – de eerste koning van het tienstam-
menrijk – in Bethel en Dan had laten plaatsen. Nu, onder koning
Achab, was het nog erger geworden. Hij was getrouwd met Izebel,
een heerszuchtige, wrede, heidense vrouw. Zij was de dochter van
een Fenicische koning, die tevens hogepriester was van de god Baäl-
Melkart. Dit huwelijk bleek voor Israël noodlottig; want Izebel had
maar één doel voor ogen: de dienst van God uitroeien en vervangen
door de Baäl-dienst. Ze had veel van de profeten van Baäl-Melkart
en de godin Astarte/Asjera uit Fenicië laten komen, terwijl ze de pro-
feten van de God van Israël probeerde te doden. God greep echter in
om haar macht te bestrijden, en het volk tot Hem te laten terugke-
ren. Daarom zien we in die tijd een plotselinge golf van tekenen en
wonderen, zoals Israël niet gezien had sinds de uittocht uit Egypte.
De wonderen door zijn profeten Elia en diens opvolger Elisa waren
nodig als bewijs dat de God van Israël de levende en enige God is.
Elia – gekleed als profeet, met een ruwe mantel van kamelenhaar en
een eenvoudige leren gordel – verscheen voor Achab met de onheils-
boodschap: “Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens
dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen ko-
men tenzij ik het zeg” (1 Kon 17:1). Baäl-Melkart was de god van de
regen. Elia liet zo zien, dat niet Baäl maar de God van Israël wel dan
niet regen geeft. Direct na zijn boodschap verdween hij; en wel zo
totaal, dat hij – hoewel Achab hem zelfs in naburige koninkrijken liet
zoeken – nergens te vinden was. Intussen werd hij eerst door raven
aan de beek Krith onderhouden, en daarna door een arme weduwe
in Sarfath – het gebied van de god Baäl-Melkart zelf! Israël had Gods
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verbond verlaten; en diezelfde God, die alle harten kent, vond geloof
bij deze heidense vrouw. Zij zou zeker van de profeet Elia gehoord
hebben, en hem hebben herkend aan zijn uiterlijk. Toen Elia haar op
de proef stelde, door haar in de naam van zijn God te beloven dat
het beetje meel en olie niet op zou raken als zij eerst voor hem een
brood zou bakken, deed ze dat direct. In de jaren van droogte raakte
het meel en de olie inderdaad niet op. In een tweede wonder liet
God zien dat Hij niet alleen de God van de natuur is, maar ook van
leven en dood: in antwoord op het ernstige gebed van Elia bracht Hij
de gestorven zoon van de weduwe weer tot leven, waarop ze zei:
“Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk na-
mens de HEER spreekt” (vs 24). Ze zegt niet zomaar een god, maar
HEER, de naam van de God van Israël. Niet Baäl- Melkart, maar deze
God heeft macht over de natuur, het leven en de dood.
In het derde jaar van droogte ging Elia op Gods bevel weer naar Isra-
ël. Het ontzag dat de koning nu voor Elia had, is te zien in het feit
dat Elia hem tot zich kon laten roepen en dat Achab deed wat Elia
vroeg. “Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de Karmel.
Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook
alle vierhonderd profeten van Asjera, die door Izebel aan het hof zijn
opgenomen. Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en
liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen” (1Kon 18:19,20).
De berg Karmel – op de grens tussen het land Israël en Fenicië, het
gebied van Baäl-Melkart - was zeer geschikt voor de strijd om de
beslissing wie de ware God is. “Daar sprak Elia het volk als volgt toe:
‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is,
volg hem dan; is Baäl het, volg dan hem.” (vs 21). De profeten van
Baäl en hij, de profeet van de HEER zouden ieder een offer klaar ma-
ken, maar geen vuur aansteken; want: “De god die antwoordt met
vuur, is de ware God” (vs 24). De Baäl-profeten hadden na uren
zwoegen nog geen enkel vonkje gezien.” Elia begon te spotten dat
Baäl niets kan: “Roep zo hard u kunt! Hij is toch een god?” (vs 27).
Maar toen Elia zijn offer klaar had, bad hij tot de HEER en onmiddel-
lijk schoot vuur uit de hemel. “Alle Israëlieten zagen het, vielen op
hun knieën, en riepen: ‘De HEER is God, de HEER is God!’” (vs 39).

N.D.
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De woonplaats van

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen

“Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedach-
ten. Aan de wilgen aldaar hingen wij onze citers” (Ps 137:1-2, NBG’51). Deze
woorden beschrijven de gevoelens van de ballingen in Babel, als zij terug-
denken aan de stad en de tempel vanwaar zij verjaagd zijn. Vijftig jaar na de
verwoesting van Jeruzalem en de tempel komt Babylonië onder het bewind
van de Meden en Perzen, en mogen de ballingen weer terugkeren naar hun
land. In feite keert echter slechts een minderheid daadwerkelijk terug; velen
hebben inmiddels een bestaan opgebouwd in hun nieuwe omgeving. In het
begin van Ezra lezen we hoe er een oproep uitging van de koning:

Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de aarde heeft
de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om
voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al
diegenen onder u die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God
naar Jeruzalem in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te
bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. (Ezra 1:2-3)

Onder leiding van ondermeer Zerubbabel komt een groep van ruim 40.000
mensen aan in het land en vestigt zich in verschillende plaatsen. In de ze-
vende maand komen ze bijeen om feest te vieren - het Loofhuttenfeest, zo-
als de wet voorschreef - te midden van de puinhopen van de tempel. Ze zien
wel kans om het altaar weer in gebruik te nemen, maar ze zijn duidelijk bang
voor de omringende volken, die hen waarschijnlijk zien als indringers.

Maar dan beginnen ze inderdaad geld in te zamelen, bouwmaterialen te ko-
pen, zoals cederhout van de Libanon, en te bouwen. Het valt ook op hoezeer
er een eenheid is: “… als één man” (Ezra 3:1, NBG’51). Het leest alsof de
leiding in handen is van Zerubbabel, die de troonopvolger in de lijn van David
zou zijn geweest als zij hun eigen koning hadden mogen aanstellen (nu is hij
gouverneur namens Perzië), en Jesua (Jozua) de hogepriester. Zij stellen Le-
vieten aan om toezicht te houden op het werk. Als de fundering gereedkomt
lezen we hoe de ouderen, destijds als balling uit Jeruzalem weggevoerd, we-
nen terwijl de jongeren, die de oude situatie nooit gekend hebben, vol vreug-
de zijn. Velen menen dat zij wenen omdat het nieuwe gebouw veel kleiner is
dan de oorspronkelijke tempel. Dat zou ook kunnen blijken uit de woorden
van Haggai: “Wie van jullie heeft deze tempel nog in zijn vroegere luister ge-
zien? En hoe ziet hij er nu uit? Jullie denken zeker dat het niets meer kan
worden!” (Hag 2:3). Maar anderen zien geen reden om aan te nemen dat zij

6. De tempel na de ballingschap
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om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

Gods naam op aarde

het kleiner zouden hebben gemaakt, en denken dat ze wenen omdat zij be-
seffen wat verloren is gegaan, en waarschijnlijk ook waarom dat is gebeurd.
Wat zij met zo weinig mensen hebben kunnen opbrengen, staat in elk geval
in geen verhouding tot de luister van wat Salomo met zijn rijkdom had kun-
nen bouwen. Wel hebben zij veel van de door de Babyloniërs uit de tempel
geroofde voorwerpen weer mee terug mogen nemen.

Tegenwerking

Toen de koning van Assur de bevolking van het noordelijke rijk in balling-
schap had gevoerd, had hij hen vervangen door mensen uit andere volken.
De nakomelingen daarvan vinden we in het NT als de Samaritanen. Zij heb-
ben geprobeerd zich het geloof van Israël eigen te maken; en nu de tempel
weer herbouwd wordt, melden zij zich omdat zij daaraan mee willen doen
(zie Ezra 4:1-4). De teruggekeerde ballingen willen daar echter niets van
weten, vooral ook omdat deze andere volken de dienst aan God toch ver-
mengd hadden met eigen ideeën. Juist deze volken beginnen hen dan op
allerlei manieren tegen te werken. Als gevolg daarvan komt het werk aan de
tempel tot stilstand. Het zou 16 jaar duren voor het weer werd hervat. Uit

Na de dood van Alexander de Grote, in 331 v. Chr., viel zijn rijk uiteen in vier
delen. De delen waar het volk Israël mee te maken kreeg, waren het rijk van de
Ptolemaeën in Egypte en dat van de Seleuciden in Syrië plus Mesopotamië.
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ondermeer de profetie van Haggai wordt echter duidelijk, dat God het ze
kwalijk neemt dat ze al bij de eerste tegenstand de moed opgeven: “Maar,
zo sprak de HEER bij monde van de profeet Haggai, is de tijd dan wel geko-
men om zelf in mooi afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis
nog een ruïne is!” (Hag 1:3-4). Daarom pakken zij de draad weer op, en 70
jaar na de verwoesting is de tempel weer gereed voor gebruik. Zoals aange-
geven, gaf Haggai aan dat de luister van deze nieuwe tempel beduidend
minder was dan die van de oude. Afgezien van de omvang zal het gebouw
ook veel minder imposant zijn geweest. De grote koperen zuilen aan de voor-
zijde ontbraken bijvoorbeeld. Bovendien bevond zich er nauwelijks nog iets
in. In het allerheiligste stond vroeger de ark met de cherubs, maar die was er
niet meer. Er werd ook geen poging gedaan die te vervangen, omdat ook de
voorwerpen die erin gelegen hadden weg waren. In het heilige zijn de tien
gouden kandelaren van Salomo vervangen door één zevenarmige kandelaar.
Wel is er een tafel voor de toonbroden en een gouden reukofferaltaar.

De tempel kwam gereed in de maand Adar (de 12e maand) in het voorjaar
van 516 v.Chr., en werd toen ingewijd zodat er een maand later het Pascha
in gevierd kon worden. Vergeleken met de inwijding van de tempel van Salo-
mo, was de inwijding van deze nieuwe tempel erg sober; maar het volk had
intussen geleerd van zijn fouten. En God had tijdens de herbouw tot hen over
de toekomst gesproken, door Haggai:

Jullie allen, bewoners van dit land, houd vol! spreekt de HEER. Werk door, ik
ben bij jullie – spreekt de HEER van de hemelse machten ... Alle volken
breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik
vullen met pracht en rijkdom ... De luister van deze tempel zal groot zijn,
nog groter dan voorheen ... en van hieruit zal ik jullie vrede en voorspoed
geven. (Hag 2:4-9)

Deze periode van herbouw, en de situatie in de volgende 100 jaar, staat be-
schreven in de boeken Ezra, Nehemia, Haggai, Zacharia en Maleachi. Deze
tempel zal het langst standhouden van allen, ongeveer 500 jaar. Maar na de
boeken Nehemia en Maleachi, ruim 100 jaar na de eerste terugkeer, vertelt
de Schrift ons er nagenoeg niets meer over.

Ontwikkeling tussen Oude en Nieuwe Testament

Het teruggekeerde volk leefde een kleine 200 jaar onder Perzisch bewind,
waarbij het zijn eigen gouverneur had. Daarna werd het Perzische rijk ver-
overd door Alexander de Grote, en kwam Israël onder Grieks bewind. Na de
vroegtijdige dood van Alexander viel zijn rijk weer uiteen. Israël viel eerst on-
der de dynastie van de Ptolemaeën, een Grieks bewind gevestigd in Egypte,
maar het had veel last van de Seleuciden, eveneens Grieks, maar regerend

De woonplaats van Gods naam op aarde
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vanuit Syrië. Deze twee
rijken (en hun onderlinge
oorlogen) worden in Da-
niël 11 aangeduid als de
koning van het zuiden
(Egypte) en de koning
van het noorden (Syrië).
Rond 170 v.Chr. lukt het
de Seleuciden, onder
hun koning Antiochus IV,
bijna om de Ptolemaeën
definitief te verslaan,
maar zij worden daarin
gestoord door de opko-
mende macht van Ro-
me. Zoals Daniël aangeeft richt Antiochus zijn frustratie dan op de Joden, en
hij besluit af te rekenen met hun Joods geloof om ze het meer ‘verheven’
Grieks gedachtegoed op te leggen. Hij dringt met zijn soldaten de tempel
binnen en neemt de laatste originele voorwerpen weg uit het heilige (zie 1
Mak 1:21-24). Hij richt in de tempel een altaar op voor Zeus, en offert daar-
op een varken. Dit leidt tot een ongekend felle opstand van de Joden, waar-
bij duizenden Joden worden omgebracht; maar op het hoogtepunt overlijdt
Anthiochus aan een ziekte. Door de daaropvolgende onduidelijkheid over de
troonsopvolging lukt het de Joden, onder leiding van de Makkabeeën, een
periode van vrijheid te bevechten. De hellenistische invloeden blijven echter
duidelijk merkbaar in de joodse denkwereld van die tijd. Bij de reiniging van
de tempel wordt alles weggedaan wat aan deze periode herinnert. Het al-
taar wordt afgebroken (de stenen speciaal opgeslagen) en een nieuw altaar
gemaakt. Ook de geroofde voorwerpen worden opnieuw gemaakt. Hierna
wordt de tempel weer ingewijd. Een beschrijving daarvan is te vinden in het
apocriefe boek 1 Makkabeeën. Deze gebeurtenissen zijn de oorsprong van
het Chanuka of Vernieuwingsfeest, dat de Joden in december vieren en te-
genwoordig veel overeenkomsten heeft met ons kerstfeest. In het NT komen
we het tegen in het Johannesevangelie (10:22). In die tijd hebben de Joden
ook het gebied van Edom veroverd, en de bevolking de keus gelaten tussen
besnijdenis of de dood, waardoor het opgenomen werd onder de Joden. In
het NT komen we dit gebied tegen als Idumea. De bekendste afstammeling
van de op deze wijze ‘genaturaliseerde’ Edomieten is Herodes de Grote, die
verantwoordelijk is voor de volgende ontwikkeling van de tempel.

M.H.

6. De tempel na de ballingschap (vervolg van pag. 20 en 21)

Antiochus IV Epifanes (de verheerlijkte); zijn vele vij-
anden noemden hem Antiochus Epimanes (de waan-
zinnige). De figuur van Antiochus komt in het NT terug
als symbolisch voor werelds gezag dat zich verheft
tegen God (bijv. de ‘wetteloze’ van 2 Tes 2:8).
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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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In het OT komen we het ‘woord’ rechterstoel in onze vertalingen maar weinig
tegen, maar het ‘begrip’ veel vaker. Het gaat vooral om twee woorden. Het
ene (shaphath) betekent ‘rechtspreken’, en het andere (kisse) meer alge-
meen ‘troon’. De hoogste rechtspraak berustte destijds bij de vorst; beslissen
in conflicten behoorde tot diens voornaamste taken. De burger zou alleen dan
voor hem verschijnen, en de troon was voor hem dus altijd een ‘rechterstoel’.
In het NT komen we die rechterstoel vaker tegen. Het Griekse woord (bèma)
heeft ook dezelfde betekenis, maar toch een iets andere achtergrond. Het
duidt eigenlijk niet op de troon zelf, maar op de verhoging waar die op stond.
De grondgedachte is dan echter nog steeds dezelfde: de persoon die daar zit
heeft gezag over zijn medemens. In de Evangeliën vinden we dit woord ge-
bruikt i.v.m. de Romeinse stadhouder Pilatus (Mat 27:19 en Joh 19:13). Ver-
der vinden we het in Handelingen i.v.m. Herodes Agrippa I (Hand 12:21) en de
Romeinse stadhouders Gallio (Hand 18, 3x) en Festus (Hand 25, 3x). Bij Hero-
des Agrippa betreft dat een incident waarin hij zich laat huldigen als een
machthebber die ook kan beslissen over het lot van Foenicië (zie ook blz. 34).
Bij de drie Romeinse stadhouders gaat het steeds om rechtspraak.

Maar wat ons hier interesseert is het gebruik dat de apostel Paulus er van
maakt in zijn brieven. In die aan de gemeente te Rome spreekt hij over ge-
meenteleden die kritiek hebben op hun medeleden en hen veroordelen om
hun gedrag. In dat verband zegt hij dan:

Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat
u neerziet op uw broeder of zuster? Wij zullen allen voor Gods rechterstoel
komen te staan … Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verant-
woorden. Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen, maar neem u
voor, uw broeder en zuster geen aanstoot te geven [= niet te doen struike-
len]. (Rom 14:10-13)

Paulus was beslist niet tolerant tegenover valse leer. Maar hier gaat het over
broeders en zusters die met hun levenswijze God willen eren. En dan doet het
er absoluut niet toe of die levenswijze onder het Nieuwe Verbond nu wel of
niet is vereist. Zolang het daar maar niet mee in strijd is heeft een ander daar

“Wij moeten allen voor de rechterstoel
zodat ieder van ons



‘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.
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niet over te oordelen; dat oordeel is voorbehouden aan de hoogste rechter:
God. De andere keer dat we het vinden is in de 2e brief aan Korinte. Daar be-
toogt hij dat het hem niets kan schelen wat hem in dit leven allemaal over-
komt, want waar het om gaat is hoe hij straks, bij het eindoordeel, zal worden
beoordeeld door God (of Christus). En in dat verband zegt hij dan:

Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil … Want wij moeten
allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons
krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed
is of slecht. (2 Kor 5:9-10)

Uiteindelijk is dat dezelfde gedachte: ooit vindt er een oordeel plaats en pas
dan zal worden vastgesteld of iemand wel of niet aanvaardbaar was voor
God. Het verschil met de vorige tekst is dat hij hier spreekt over de rechter-
stoel van Christus i.p.v. die van God. Maar dat is in overeenstemming met
Jezus’ eigen woorden: “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij
heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Joh 5:22).

In de tijd van het OT meenden velen dat God in dit leven zou zegenen wie
Hem dienden en straffen wie dat niet deden. En dat leidde dan weer tot de
neiging te redeneren dat als het iemand goed ging, hij wel aangenaam moest
zijn in Gods ogen, maar als het hem slecht ging deugde hij blijkbaar niet. Dat
was o.a. het probleem met Job en zijn ‘vrienden’. Maar de werkelijke leer van
de Schrift is dat het oordeel pas na afloop wordt geveld. Dat beseften men-
sen als Abraham en David uiteindelijk wel, maar voor de meesten was dat
begrip maar vaag. In het NT staat het echter ineens in het volle licht, en wij
hebben dus geen excuus voor die opvatting van Jobs vrienden. Verder moe-
ten we ook beseffen dat het niet gaat om de vraag of we wel allerlei voor-
schriften in acht hebben genomen, maar of we wel of niet de gezindheid van
Christus hebben getoond. En dat is geen oordeel waar een weegschaal aan
te pas komt – de slechte daden links en de goede rechts, om dan te zien aan
welke kant hij doorslaat. Het gaat, zegt Paulus, om goed of slecht, niet om
hoeveel goed en hoeveel slecht. Je gezindheid was gericht op God, of hij was
dat niet; en alleen maar voor 51% betekent bij dat oordeel: NIET! R.C.R.

van Christus verschijnen,
krijgt wat hij verdient ...” (2 Kor 5:10)
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

In het Nieuwe Testament vinden we de bevrijding van Gods volk uit Egyp-
te, onder leiding van Mozes, hun tocht door de woestijn en hun intocht in
het beloofde land, als beeld voor de bevrijding van een christen uit de
slavernij aan de zonde. De tocht door de Rietzee staat model voor de
doop, en er is een (nieuw) verbond tussen God en Zijn volk. En de tocht
eindigt, na een leven van beproevingen, in het beloofde land. In het OT
vinden we echter twee leiders: Mozes die het volk uit Egypte leidt en door
de woestijn, en Jozua die hen in het beloofde land brengt. Alleen in hen
samen zien we een volledig beeld van Jezus. Dit toont ons dat één mens
niet in staat is een volledige voorafschaduwing te zijn van zo’n groot per-
soon als Christus. Later zullen we hetzelfde zien in het koningschap van
David en Salomo. Een mens faalt uiteindelijk, en is niet in staat een vol-
maakt voorbeeld te zijn. Zo is het ook met Mozes; ook hij blijkt niet in
staat te zijn om het volk het land binnen te leiden. Daar komt dan nog bij
dat hij bij uitstek een beeld is van de wet. We noemen die zelfs ‘de wet
van Mozes’. Maar door te proberen de wet te houden, lukt het een mens
niet om het einddoel te bereiken, omdat hij toch altijd ergens faalt. Daar-
om vinden we naast Mozes ook Jozua; en we zullen naar zijn voorbeeld
kijken in dit artikel over voorafschaduwingen van Christus.

De man Jozua

Zijn naam was aanvankelijk Hosea (redding), maar die wordt door Mozes
veranderd in Jozua (eigenlijk Ja-Hosea - wat betekent: de HERE brengt
redding). Het is de Hebreeuwse vorm van de naam Jezus. In het Grieks
van het NT vinden we beide weergegeven als Ièsos. En een weerklank van
de betekenis daarvan zien we in Matteüs, wanneer Jozef te horen krijgt:
“Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zon-
den” (Mat 1:21). Jozua was veertig jaar oud toen het volk Egypte verliet.
We komen hem voor het eerst, zonder verdere introductie, tegen vlak na
de uittocht, wanneer hij de Israëlieten leidt in de strijd tegen Amalek. Hij
had de machtige hand van God gezien in de uittocht, en ook deze strijd
tegen Amalek zal zijn geloof versterkt hebben. Maar wij zien hem in dit
voorval vooral als een dapper strijder.

Jozua de dienaar

Daarna komen we hem, meteen na de verbondssluiting te Sinaï, tegen als
de assistent van Mozes. Mozes krijgt bevel de berg te beklimmen met
Aäron, Nadab, Abihu en 70 oudsten als vertegenwoordigers van het volk.
Halverwege moeten de anderen blijven wachten en gaat Mozes verder.
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in de boekrol staat van mij geschreven”

3. Jozua

En dan lezen we: “Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van
God op” (Ex 24:13). Uit het feit dat hij met Mozes op de berg is, kunnen
we opmaken dat, naast Mozes, Jozua de enige is die niet betrokken was
bij het maken van het gouden kalf. Iets later staat er over een speciale
tent (de ‘tent der samenkomst’, niet te verwarren met de tabernakel!):

Mozes sloeg buiten het kamp ... een tent op die hij de ontmoetingstent
noemde. Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetings-
tent buiten het kamp ... Zodra (Mozes) in de tent was daalde de wolkko-
lom neer, en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de HEER met
Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag
staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De HEER sprak
persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt.
Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar
Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. (Ex 33:7-11)

Tot slot het waarschijnlijk bekendste voorval: Jozua is één van de twaalf
die het land gaan verspieden. Als de twaalf verspieders terugkomen, zijn
Kaleb en hij de enigen die het volk niet ontmoedigen met het verhaal dat
de bevolking van het beloofde land zo sterk zou zijn. Integendeel:

Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van de-
genen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden
tegen de Israëlieten: Het land dat wij op onze verkenningstocht door-
kruist hebben is een buitengewoon goed land, een land dat overvloeit
van melk en honing. Als de HEER ons goedgezind is, zal hij ons erheen
brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de HEER en
wees niet bang voor de bevolking van het land: die vermorzelen we met
gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijge-
staan door de HEER. Wees dus niet bang voor hen. (Num 14:6-9)

Maar zij dreigen om hun geloof door het volk gestenigd te worden, en
God moet tussenbeide komen om hen in het leven te behouden. Zo zien
we Jozua, aan de ene kant vol vertrouwen en moedig - zowel in de strijd
bij het verspieden van het land - maar aan de andere kant iemand die
nederig blijft en de dienaar wil zijn die Mozes helpt.

Jozua, de herder van het volk

Tegen het einde van de woestijnreis (Num 27) lezen we hoe God Mozes
het beloofde land uit de verte laat zien, maar hem tevens vertelt dat hij
daar niet binnen zal gaan. Mozes bidt dan tot God met de vraag of Hij
een opvolger aan wil wijzen: “Moge de HEER … dan iemand over het volk
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Voorafschaduwingen van Christus

aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het
volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder” (Num
27:16-17). Mozes krijgt daarop de opdracht Jozua aan te wijzen: “Stel
hem … voor de gehele vergadering, en geef hem in hun tegenwoordigheid
uw bevelen en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergade-
ring der Israëlieten het hore” (Num 27:18-20, NBG ’51). In het boek Deu-
teronomium lezen we tenslotte Gods antwoord: “Draag het bevel over aan
Jozua en bereid hem voor op zijn taak. Hij zal het volk voorgaan en hun
het land in bezit geven dat jij zult zien liggen” (Deut 3:28).

Iets later in Deuteronomium (12:9) zien we hoe Mozes het beloofde land
omschrijft als de ‘rustplaats’ die hun is beloofd. Na een lange woestijnreis
is dat het land waar zij tot rust kunnen komen. De NBV vertaalt dit ineens
met ‘veilige grenzen’, en hoewel dat wellicht mede bedoeld is, is het toch
geen vertaling van wat er staat. Belangrijker echter: we missen dan volle-
dig de echo van deze woorden in Psalm 95, waar God als het ware
spreekt over de woestijnreis:

Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei: Het is een stuurloos volk
dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede: Nooit gaan
zij mijn rustplaats binnen! (Ps 95:10-11).

De Psalmist verwijst hier naar de situatie rond de terugkeer van de ver-
spieders, waarbij alleen Jozua en Kaleb het land binnen wilden trekken.
Op deze twee na zouden allen in de woestijn sterven. Zij zouden Gods
rustplaats niet binnengaan. En als de volgende generatie dan later het
land veroverd heeft, zegt Jozua tot de stammen die zich aan de overzijde
van de Jordaan vestigen: “Nu echter heeft de HERE, uw God, aan uw broe-
deren rust gegeven, zoals Hij hun beloofd had” (Joz 22:4, NBG’51).

Jozua als voorafschaduwing

Behalve dat hij dezelfde naam heeft, zijn er meer redenen waarom we
Jozua kunnen zien als voorafschaduwing van Jezus. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën combineert verschillende ideeën over rusten, en
noemt het komende Koninkrijk de ‘ware’ rust. Hij beschrijft het ook als
een sabbatsrust (de 7e dag), maar combineert dat met de hiervoor ge-
noemde Psalm over de rustplaats:

Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: ‘En op de zevende
dag rustte God van al zijn werk,‘ terwijl hier wordt gezegd: ‘Nooit zullen
ze binnengaan in mijn rust’. (Heb 4:4-5)

De schrijver zegt dan dat Jozua hen weliswaar in de rust bracht, maar dat
de volmaakte rust nog moest komen:

Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer
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3. Jozua (vervolg van pagina 26 en 27)

over een andere (rust)dag hebben gesproken. Er wacht het volk van
God dus nog steeds een sabbatsrust. (Heb 4:8-9)

Blijkbaar is ‘de rust’ na de intocht in het beloofde land slechts een beeld
van de ‘ware sabbatsrust’, die Gods volk zal kennen bij Jezus’ weder-
komst, en is Jozua een beeld of voorafschaduwing van Jezus. We zien
inderdaad een aantal overeenkomsten tussen Jozua en zijn grote naam-
genoot. Er is sprake van twee fasen in hun leven, de eerste als dienaar,
de tweede als leider van het volk. Tijdens de eerste fase zijn beide trouw
aan Mozes (in het geval van Jezus aan de ‘door Mozes’ gegeven wet).
Van Jozua worden geen fouten vermeld. Hij is niet betrokken bij zaken
waarin het volk faalt. En als hij het volk probeert te overreden zijn geloof
te vestigen op God, wordt hij hier bijna voor gestenigd; God moet tussen-
beide komen om hem te redden. Het volk van de eerste eeuw probeert
ook enkele malen tevergeefs Jezus te stenigen (maar als het bij de Ro-
meinen aandringt Hem te kruisigen, wordt Hij niet gered!). En tenslotte
wordt Jozua aangesteld om herder te zijn van het volk.

De les daaruit

We mogen Jozua dus terecht zien als een voorafschaduwing van Jezus.
Maar dan rijst meteen de vraag waarom de Schrift hem zo voorstelt. Wat
leren wij over Jezus dat we niet zouden begrijpen zonder het voorbeeld
van Jozua? Hebreeën benadrukt vooral de overeenkomst met de intocht
in het beloofde land. Het land was hun, als afstammelingen van Abra-
ham, beloofd; en toch moet het worden veroverd. Ja, dat gaat gepaard
met wonderen, zoals bij de inname van Jericho, maar toch moet het wor-
den veroverd op de vijandige bewoners. Wellicht is ook dat dan een
beeld van de vestiging van het komende Koninkrijk. Uit het Nieuwe Tes-
tament zouden we kunnen denken dat de wereld vanzelf aan Jezus’ voe-
ten ligt bij zijn wederkomst; er wordt ons nagenoeg niets verteld over het
opzetten van zijn rijk. Maar in feite staat de wereld buitengewoon vijan-
dig tegenover Christus; die zal niet zondermeer accepteren dat Hij over
hen zal heersen. In het Oude Testament vinden we enkele losse verzen
die doen vermoeden dat het allemaal niet zonder slag of stoot zal gaan.
“De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen
samen tegen de HEER en zijn gezalfde” (Ps 2:2), is maar één voorbeeld.
Wellicht is dan het voorbeeld van Jozua, die het land moet veroveren op
een bevolking die als compleet misdadig wordt beschreven, een goed
beeld van de strijd die Jezus met zijn getrouwen straks zal moeten leve-
ren tegen een verdorven wereldbevolking; zij het uiteraard wel een onge-
lijke strijd, zoals het dat ook was in de tijd van Jozua. M.H.
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het Geschreven

De grondbetekenis van het Hebreeuwse
nasah is simpelweg: proberen. David kon
zich niet bewegen in het pantser van Saul,
omdat hij daar geen ‘ervaring’ mee had (1
Sam 17:39). Daniël en zijn vrienden vragen
hun verzorger 10 dagen lang ‘de proef te
nemen’ met andere voeding om te testen of
ze er dan minder gezond uit zouden zien
(Dan 1:12). Maar heel vaak gaat het de kant
uit van iemands geloof ‘toetsen’ om te zien
of het wel echt is, en sterk genoeg om be-
stand te zijn tegen tegenslag. God stelt Abra-
hams geloof op de proef door hem te vragen
zijn zoon te offeren. Dat gaat niet om de
vraag of Abraham wel genoeg over heeft voor
God. Dat gaat er om dat God hem had be-

loofd dat hij via Isaak zou uitgroeien tot een groot volk. Abraham moest vol-
doende geloof in God hebben om te vertrouwen dat God die belofte nog
steeds zou nakomen wanneer hij die zoon zou offeren. Hebreeën schrijft daar-
over:

Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als
offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige
zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je
nageslacht krijgen’, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn

Woord
Gebruik en verklaring

De toetssteen
Het boek Openbaring gebruikt i.p.v. peirazō het woord basanizō, dat is afgeleid van
basanismos, toetssteen. Een toetssteen werd in de oudheid gebruikt om de zuiver-
heid van goud mee vast te stellen: door er op te krassen met een stuk goud kon je de
zuiverheid daarvan vaststellen aan de hand van de achtergelaten streep. En dat kon,
net als bij ons, ook in figuurlijke zin worden gebruikt. Maar het betekent ook pijniging.
We lezen in Op 9:5: “En (de wezens uit de afgrond) werd gegeven, dat (de afvalligen)
… zouden gepijnigd worden [basanizō], vijf maanden lang; en hun pijniging
[basanismos] was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens
steekt.” Dat verwijst naar Deuteronomium, waar Mozes van God zegt: “… die u deed
gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen … om
u te verootmoedigen, u op de proef te stellen [basanizō] en u ten laatste wel te
doen” (Deut 8:15-16, NBG). Dit is dus een woordspel tussen de beide betekenissen
van het woord basanizō, met het woord ‘schorpioen’ als sleutel: die ‘pijniging door de
schorpioenen’ is in feite een beeld van een (falende!) toetsing van hun geloof.

Het woord in het Grieks en
Hebreeuws
Nasah heeft de grondbetekenis
van proberen, of ervaring met
iets opdoen. Maar dan ook: op
de proef stellen of toetsen. En
soms zelfs tarten, uitdagen. Het
verwante woord massa, beproe-
ving, komt slechts weinig voor.
Het Griekse peirazō betekent
vrijwel hetzelfde. De Septuaginta
(de Griekse vertaling van het OT)
gebruikt het dan ook als vaste
vertaling. Het verwante woord
peirasmos, beproeving, wordt in
het NT uitsluitend gebruikt voor
het testen van iemands geloof.



van een sleutelwoord in de grondtekst

iemand uit de dood op te wekken. (Heb 11:17-19)
Beproeving is hier dus niet een poging om hem aan te zetten tot geloofsafval,
maar een test van zijn mate van geloof. En het zal een test zijn geweest waar
hij veel aan zal hebben gehad, want het demonstreerde hemzelf dat God altijd
te vertrouwen is. Dat geldt ook voor Gods woorden tot het volk in de woestijn:

Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan
elke dag op uitgaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig
hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn voor-
schriften houden. (Ex 16:4)

Ook dat was een les in geloof. Ze konden alleen maar manna verzamelen voor
één dag, want ze konden het niet bewaren. Behalve op de dag vóór de sabbat:
dan moesten ze juist wel voor twee dagen verzamelen, want op de sabbat was
het er niet. En dan bleef het wel goed. Wanneer je dat 40 jaar lang elke week
zo moet doen, leer je wel op God te vertrouwen.

Ook peirazō in het NT vinden we zo gebruikt. Paulus ‘probeert’ vanuit Mysië
naar Bithynië te reizen, maar Christus heeft andere plannen voor hem. Jezus
stelt de twaalf voor om de 5000 te eten te geven - hoewel dat onmogelijk leek -
om te zien hoe ze zouden reageren (Joh 6:6). Marcus vertelt ons:

De Farizeeën kwamen op (Jezus) af … Om hem ‘op de proef te stellen’, ver-
langden ze van hem een teken uit de hemel. (Mar 8:11)

Volgens de Wet hadden de oversten van het volk het recht, of zelfs de taak,
een profeet te toetsen, om te zien of hij echt namens God sprak of moest wor-
den beschouwd als een valse profeet. Dat is wat ze hier doen, al hadden ze in
feite natuurlijk andere motieven. Jezus zelf prijst de Efeziërs dat zij op die ma-
nier valse apostelen hebben ontmaskerd, maar waarschuwt wel dat het feitelijk
toch aankomt op hun positieve eigenschappen. Paulus vermaant de gelovigen
te Korinte dat zij er goed aan doen zichzelf
te toetsen op de zuiverheid van hun motie-
ven (2 Kor 13:5). Want de gelovige moet er
voor waken dat hij de toets van het geloof
niet zou doorstaan en door onjuiste motie-
ven tot zonde zou komen (1 Tes 3:5). Ook
hier gaat het om het toetsen van de
’echtheid’ van iemands geloof, en niet om
een poging iemand tot geloofsafval te verlei-
den. Maar Jezus Zelf heeft die toets moeten
doorstaan in de woestijn (Mat 4:1 ev), en
daarom kan Hij ons tot steun zijn wanneer
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beproeven, verzoeken

Het woord in de Concordantie
Nasah komt in het OT 36x voor,
het meest in de Wet (Exodus en
Deuteronomium), Richteren en
Psalmen.
Peirazō en peirasmos komen in 
het NT resp. ca. 40x en 20x voor.
Basanizō en basanismos (zie ka-
der) komen samen 18x voor, vrij-
wel uitsluitend in Openbaring. In
dat laatste geval steeds vertaald
met iets als pijnigen.
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In Genesis lezen we hoe God scheiding maakte tussen het droge land, dat
aarde wordt genoemd, en het samengestroomde water, dat zee wordt ge-
noemd. Voor de vroege mensheid was de zee simpelweg de grens waar het
land ophield; op die zee had hij niets te zoeken. Toch is er, zoals we zagen,
scheepvaart ontstaan, hoewel eerst alleen op binnenwateren. De vroege
zeevaart zal hebben bestaan uit transport langs de kust en vervolgens wel-
licht uit visserij. Toen Israël zich vestigde in Kanaän was het een volk van
veehouders en, eenmaal gevestigd, landbouwers. Zolang een land in staat
is zijn inwoners te voeden, is er geen enkele reden om de zee op te gaan,
met alle risico’s van dien. Ten zuiden van de Karmel was Israël bovendien
nog gescheiden van de zee door de Filistijnen en de Kanaänieten in de
vruchtbare kustvlakte. Dat wordt anders wanneer er te weinig landbouw-
grond is voor de bevolking. Die situatie bestond er bijv. voor de Foeniciërs,
die aan de voet van het Libanongebergte woonden. Hun situatie dwong ze
het water op, en Tyrus en Sidon groeiden uit tot belangrijke havensteden.

Van havens in die tijd moet je je geen al te overdreven voorstelling maken.
Gewoonlijk waren het natuurlijke baaien of riviermondingen. Maar die waren
er weinig langs de kust van Israël. Ten zuiden van de Karmel bestond de
kust uit één gesloten lijn van smal strand met daarachter voornamelijk rots.
Bij westenwind hebben de golven alle gelegenheid om zich te ontwikkelen
voordat ze zich op die kust te pletter lopen. Dat nodigt niet echt uit om daar
schepen te stationeren. Om gelijke redenen heeft de Hollandse kust in het
verleden bijv. geen havens gekend tussen Rozenburg en den Helder; de ha-
vens lagen aan de andere kant, aan de Zuiderzee. Ten noorden van de Kar-
mel zijn er wel wat plaatsen voor een haven: een natuurlijke baai, een ei-
landje of een groepje rotsen zou kunnen fungeren als golfbreker, waarach-
ter schepen enigszins beschermd kunnen liggen (zie de illustratie). Pas de
Romeinen bezaten de technologie om kunstmatige golfbrekers te bouwen,
wat leidde tot de havens van Joppe (het huidige Jaffa) en Ceasarea.

De noordelijke stammen

Israël had dus eigenlijk weinig met de zee. Toch verwijst Jakob in de zege-
ningen van zijn zoons naar een maritieme kant van Zebulon:
• Zebulon, aan de zee zal hij wonen, aan zijn strand de schepen ontvan-

gen. (Gen 49:13).
Zebulon woonde net ten noorden van de Karmel en kan de baai hebben ge-

6. Israël en de zee

er waren er die de zee bevoeren
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bruikt, die de Karmel aan de kust veroorzaakt, met de mon-
ding van de Kison die daar in zee uitkomt. Maar als die
‘schepen’ van Zebulon zelf waren, zullen dat toch alleen
maar vissersboten zijn geweest. In Richteren lezen we over
de strijd in het noordelijke deel van Israël, van de richter
Barak, aan het hoofd van Zebulon en Naftali, tegen de Ka-
naänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. In haar
overwinningslied noemt Debora de naburige
stammen die niet meehielpen in deze strijd, en
zegt dan:
• Gilead kwam de Jordaan niet over, Dan

bleef bij zijn schepen, Aser bleef aan zee en
verliet zijn havens niet, maar Zebulon en
Naftali waagden hun leven op de heuvels.
(Richt 5:17-18)

Ook Dan en Aser woonden (toen) ten noorden
van de Karmel en de vlakte van Jizreël. Dat be-
vestigt dus het beeld van Genesis 49.

Foenicië

Foenicië (Tyrus en Sidon) heeft in de tijd van
het OT altijd een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van Israël. Ten tijde van Salomo
mocht het meehelpen met de bouw van de
tempel en Salomo’s paleis. Na de ballingschap
was Foenicië de enige niet-Joodse natie die het
werd toegestaan mee te helpen met de her-
bouw van de tempel (verg. Ezra 4:1-3 met 3:6-
7). Ook organiseerde het Salomo’s expedities
naar de kusten van Afrika, en mogelijk zelfs
India, vanuit de golf van Akaba, aan de noord-
kant van de Rode zee (zie ook aflevering 4). De
Foeniciërs hebben zich ontwikkeld tot de zee-
vaarders van de oudheid. De reden daarvoor
was, zoals gezegd, dat hun achterland te wei-
nig mogelijkheid bood om de bevolking te voe-
den; wat ook elders in de wereld altijd een prik-
kel is geweest om dan maar de zee op te gaan.

schepen en zeevaart in de bijbel

Tyrus lag aanvankelijk op een
uitstekend stuk land, in de luwte
van een eilandje. Na de verwoes-
ting door Nebukadnezar is het
herbouwd op dat eiland.

Tyrus

Sidon
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6. Israël en de zee

Bijbelse aanwijzingen voor deze situatie zijn:
• Salomo ‘betaalt’ de hulp van de Tyrische koning Chiram bij zijn bouwwer-

ken met een flink stuk grondgebied en steden (1 Kon 9:10-11).
• Salomo leverde hem ook graan en olijfolie: “Elk jaar twintigduizend

ezelslasten (ca. 3500 ton!) tarwe en twintig ezelslasten (ca. 4500 liter)
zuivere olijfolie voor het levensonderhoud van zijn hof” (NBV: 1 Kon
5:25, NBG: vs 11!). 2 Kron 2:14/15 noemt ook nog gerst en wijn.

• In de 1e eeuw was dat nog steeds zo. We lezen: “Destijds was Herodes
de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind. De beide steden stuur-
den gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof … Ze wilden vrede slui-
ten omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van
dat van de koning” (Hand 12:20).

Op Foenicië komen we in latere afleveringen nog terug.

Scheepvaart in Spreuken

En dan zijn er nog een tweetal verzen in het boek Spreuken. Het eerste
daarvan, van Agur, is op zichzelf goed te begrijpen:
• Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij, vier dingen kan ik niet bevatten:

de vlucht van een arend hoog aan de hemel, het glijden van een slang
over de rots, de vaart van een schip op volle zee, de weg van een man
naar een meisje. (Spr 30:18-19)

Het woord derek, in de NBV vertaald met ‘vaart’, gaat in feite over de rich-
ting waarin je je beweegt. Wat hier aan de orde wordt gesteld is dus de navi-
gatie op volle zee. Scheepvaart was in die tijd in principe kustvaart, voortdu-
rend op zichtafstand van de kust. ’s Nachts werd zelden doorgevaren; indien
mogelijk werd het schip voor de nacht ergens op het strand gezet en de vol-
gende morgen weer in het water getrokken. De Foeniciërs begonnen echter
buiten zicht van het land te zeilen. Wat Agur hier bedoelt is: hoe weet je dan
toch nog je weg te vinden? Daar komen we in een later artikel nog op terug,
maar hier is het probleem: zat de gemiddelde Israëliet dan ook met die
vraag? De andere spreuk, dit keer van Salomo, stelt ons nog meer voor dat
probleem. De woorden beschrijven de gevoelens van een dronken man:
• Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de

beker. Hij glijdt zo makkelijk over de tong, maar later bijt hij als een
slang, spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen en begin je
wartaal uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven,
alsof je vastzit boven in het want. (Spr 23:31-34)

Welke Israëliet zou dat herkennen? Daarvoor moet je toch op zijn minst ge-
varen hebben. Of zouden Salomo en Agur deze ‘spreuken’ elders hebben
gevonden en alleen maar hebben toegevoegd aan hun verzameling? R.C.R

er waren er die de zee bevoeren
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Magnetisch

Als kind hebt u vast wel eens gespeeld met magneten. Mijn favoriete
spelletje was dat van een man en een vrouw die of snel naar elkaar wer-
den getrokken, of elkaar even snel afstootten. Op veel grotere schaal
speelt deze magnetische kracht een onmisbare rol in het heelal en in het
bijzonder op aarde.

Vorige keer hebben wij gezien hoe de reuzenplaneet Jupiter met haar
zwaartekracht een schild vormt, dat de aarde
beschermt tegen asteroïden en kometen. Maar
de aarde heeft ook een eigen schild: haar mag-
netisch veld. Dit beschermt onze planeet tegen
kosmische straling (krachtige deeltjes met hun
oorsprong in afgelegen sterren), en de zoge-
naamde “zonnewind” (geladen deeltjes die van-
uit onze zon wegstromen). Beide kunnen kanker
en andere ziekten veroorzaken, en zijn voor de
meeste levensvormen potentieel dodelijk.

Metingen door satellieten tonen aan dat het magnetisch veld van onze
aarde zich uitstrekt als een gigantische druppelvorm van 60.000 km in
de richting van de zon. Hierdoor wordt de “zonnewind” om de aarde heen
geleid, zodat haar oppervlak beschermd is tegen gevaarlijke gevolgen.
Zonder dit schild zou waarschijnlijk een groot deel van onze dampkring
verdwijnen. Hierin zien wij weer eens hoe de Schepper in Zijn wijsheid
voor het leven op aarde gezorgd heeft.

En de oorsprong van dit magnetisch veld? Wetenschappers zijn bezig
met experimenten om er achter te komen hoe een magnetisch veld ont-
staat, groeit en zelfstandig wordt. Men is van plan een experiment te
doen met een model van de aarde waarin voortdurend gesmolten metaal
circuleert, om de toestand in de kern van de aarde na te bootsen.

Maar om een magnetisch veld te creëren in een metalen geleider, is een
elektrische stroom nodig. Hoe ontstond zo’n stroom in de aarde? Tot nu
toe heeft de wetenschap hier geen antwoord op gevonden. Evenmin we-
ten we wat een magnetisch veld nu eigenlijk precies is.

Het is God die alle antwoorden weet, want “Hij houdt in zijn hand de diep-
ten der aarde, de toppen van de bergen behoren Hem toe” (Psalm 95:4).

(Vrij vertaald uit het blad “Testimony” - met toestemming; illustratie NASA) C.T.



36

Fundamenten

30. De betrouwbaarheid van de Schriften (2)

De betrouwbaarheid van de Bijbel is onlosmakelijk verbonden met de betrouw-
baarheid van God. Hij sprak, en zijn trouw aan dat woord is Hem een erezaak. Hij
daagt zijn volk uit aan te geven of Hij zich daaraan heeft gehouden of niet:

Zo zegt de HERE … die het woord van mijn knecht gestand doe en de aankondiging
van mijn boden volvoer … (Jesaja 44:24-26)
Ik de HERE, spreek wat recht is ... Vergadert u en komt … Verkondigt en voert gron-
den aan. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Wie heeft dit vanouds doen horen …
van overlang verkondigd? Ben Ik het niet, de HERE? (Jesaja 45:20,21)
Denkt aan hetgeen vroeger … gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander,
God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en van-
ouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik
zal al mijn welbehagen doen … Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het
ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering. (Jesaja 46:9-11)

Israël kon in de boeken van Mozes, de historische en de profetische boeken zien
wat God vanouds had gezegd en vervolgens gedaan. Alleen daarin zou het be-
wijs te vinden zijn of God betrouwbaar was of niet. Wanneer dat uit de herinne-
ring moest gebeuren, zou het bewijs selectief zijn, en het woord van de één te-
gen dat van de ander staan. De hele geschiedenis van Israël is opgetekend in
boeken, waarin onderling wordt verwezen naar dezelfde geschiedenissen. Ieder-
een kon die boeken erop naslaan, en erkennen dat God zijn beloften aan Abra-
ham – aangaande hun uitbreiding tot een groot volk en de bewoning van het
land Kanaän - vervulde. Maar er staat ook wat er gebeurde toen zij Gods gebo-
den overtraden, en niet luisterden naar zijn boden, de profeten. Toen liet God de
rampen over hen komen, die in de boeken van Mozes waren aangekondigd:

… wij … niet geluisterd hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door de
dienst van zijn knechten, de profeten. Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en
is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de
met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes …
want wij hebben tegen Hem gezondigd. En Hij heeft zijn woorden bevestigd, die Hij
gesproken had over ons en over onze regeerders ... door zulk een groot onheil over
ons te brengen … (Daniël 9:9-12)

De aanleiding voor dit gebed, was wat Daniël las in het boek van de profeet Jere-
mia (9:2). Zij waren tijdgenoten en Daniël bezat een afschrift van zijn boekrol.
Dat die er werkelijk was, is te bewijzen uit het boek Jeremia zelf:

… kwam dit woord tot Jeremia: Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden
die Ik tot u over Israël, Juda en alle volken gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot
u gesproken heb, sedert de tijd van Josia tot op heden … Toen riep Jeremia Baruch



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

van het Geloof

… en Baruch schreef uit Jeremia’s mond al de woorden die de HERE tot hem gesp-
roken had, op een boekrol. (Jeremia 36:1-4)

Maar laten we nu getuigen horen in het Nieuwe Testament, dat voor velen van
veel meer waarde is dan het Oude Testament. Welk bewijs is er daar dat het Ou-
de Testament betrouwbaar is? Wat dacht Jezus’ erover? Wat dachten de aposte-
len ervan? En hoe betrouwbaar is het Nieuwe Testament zelf?

In de tijd van Jezus en zijn apostelen bestond de Bijbel uit de boeken van wat
wij nu het Oude Testament noemen, de heilige Schriften van de Joden. Zij waren
voor Jezus het fundament van zijn boodschap, het bewijs van zijn Messiasschap.
Keer op keer wees Jezus zijn tijdgenoten op wat in hun Schriften staat opgete-
kend: Hebt u niet gelezen? Staat er niet geschreven? In de synagoge van Naza-
ret las Hij voor uit de rol van Jesaja en zei tot de aanwezigen: Heden is dit
Schriftwoord voor uw oren vervuld (Lucas 4:21). Toen zijn trouwe discipelen na
zijn lijden en dood niet begrepen wat er in de Schriften stond, zei Hij tot hen:

O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesp-
roken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?
En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften
op Hem betrekking had. (Lucas 24:25-27)
Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij
geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld
worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei
tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dage
opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot
vergeving van zonden … (Lucas 24:44-47)

Jezus achtte de heilige Schriften betrouwbaar. Maar wat hebben de aposte-
len hiermee gedaan? Zij hebben het bewijs dat Jezus hen uit die heilige
Schriften gaf, gebruikt in hun prediking dat Jezus de Messias, de Christus, is:

… zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren
geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. (Handelingen 3:18)

De getuigen van Christus in het Nieuwe Testament bewijzen - aan de hand van
de heilige Schriften - in hun evangeliën, brieven, toespraken, onvermoeibaar dat
Jezus de Christus is. Het evangelie van Matteüs, bijvoorbeeld, bevat het ene ci-
taat na het andere van profetieën die in Jezus vervuld zijn. Het is de enige bron
waaruit zij konden putten om - met hulp van de heilige Geest te begrijpen wat
daar al die eeuwen verborgen had gelegen - dat bewijs te kunnen leveren. Voor
duizenden Joden was dit bewijs overtuigend, want zij geloofden en lieten zich
dopen, ondanks alle gevaren die dit voor hen opleverde.
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30. De betrouwbaarheid van de Schriften (2) (vervolg van pagina 37)
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Maar kunnen we de geschriften die de nieuwtestamentische schrijvers opstel-
den als betrouwbaar beschouwen? De apostelen waren door Jezus aangesteld
om het evangelie te prediken. God gaf hen de heilige Geest, waarvan Jezus had
gezegd: die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb
(Johannes 14:26). Johannes gaf het doel van zijn evangelie als volgt aan:

Deze (tekenen) zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon
van God, en opdat u, gelovende, het leven hebt in zijn naam. (20:31).

Wat hij schreef kon gecontroleerd worden door andere getuigen. Lucas ging alles
van meet aan nauwkeurig na, voordat hij zijn evangelie schreef (Lucas 1:3). En
in het nawoord van het Johannes evangelie vinden we de conclusie van andere
getuigen: wij weten, dat zijn getuigenis waar is (Johannes 21:24).

De apostelen onderwezen de pasbekeerden, zodat zij dit betrouwbare getuigenis
zouden vasthouden. Zij waren voortdurend waakzaam, zodat niemand iets an-
ders leerde. En wie dat wel deden, werden door hen gewaarschuwd en bestraft.
Dus als zij zelf onbetrouwbaar waren, had de Here hen wel bestraft en uit hun
ambt gezet. Paulus was zich daar zeer bewust van, want hij schreef:

Zo moet men ons beschouwen: als dienaren van Christus, aan wie het beheer van
de geheimenissen (verborgenheden) van God is toevertrouwd. Voor zulke beheer-
ders is dit tenslotte het vereiste: betrouwbaar te blijken. (1 Korintiërs 4:1,2)

Toen Paulus de bevelen van Jezus gaf aan de gelovigen in Korinte, zei hij, ter
bekrachtiging: en ik meen ook de Geest van God te hebben (1 Korintiërs 7:40).

De brief aan de Romeinen is de meest uitgebreide uiteenzetting van het evange-
lie dat Paulus predikte, en dus een belangrijk geschrift dat onlosmakelijk verbon-
den is met de heilige Schriften (het Oude Testament). Daarom kon hij Timoteüs
schrijven over de gehele Schrift:

Maar blijf u bij hetgeen u geleerd en gelovig aangenomen hebt, wetende van wie u
het hebt geleerd, en dat u van kindsbeen af de Heilige Schriften kent, die u kun-
nen wijs maken tot redding door het geloof in Christus Jezus. De gehele Schrift
toch is van God ingegeven en nuttig tot lering, bestraffing, terechtwijzing, opvoe-
ding en gerechtigheid. (2 Timoteüs 3:14-16 Leidse Vertaling)

En Petrus schreef twee brieven, waarvan hij zei:
In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de
woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan
het gebod van uw apostelen van de Here en Heiland. (2 Petrus 3:1,2)

Wij mogen er dus van verzekerd zijn dat God betrouwbare dienaren heeft uitge-
kozen, die zijn woord zo hebben opgetekend en verkondigd als Hij wilde en dat
die geschriften bewaard zijn gebleven, die ons zijn heilsplan en heilswerk in Je-
zus Christus openbaren. J.K.D.
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psalm 92begrijpend zingen

Een lied voor de sabbatdag

Het derde boek der Psalmen (Ps 73 t/m 89) weerspiegelt de eeuwen na de
bloeitijd van Israël. Na de regeringen van David en Salomo ging het koninkrijk
van Israël achteruit, en tenslotte werden eerst de 10 stammen (Israël) en ver-
volgens de twee stammen (Juda) in ballingschap gevoerd. Het dieptepunt in
het hele boek der Psalmen wordt bereikt met Psalm 88, een weeklacht
(waarschijnlijk) van hen die in deze tijd hun lot betreurden.

Het derde boek eindigt met Psalm 89 die juist zeer positief klinkt: de schrijver
zingt van “de gunstbewijzen des HEREN” (v.2) en beroept zich op de goedertie-
renheid van God en Zijn verbond met David en zijn nakomeling, de Messias:
“Zijn nakroost zal voor altoos bestaan, zijn troon zal als de zon vóór mij
zijn” (89:37). Toch eindigt deze psalm: “Hoe lang nog ... Waar zijn, o HERE, uw
vroegere gunstbewijzen?” (v.47-50).

In het vierde boek der Psalmen (90-106) geeft God antwoord op het smeken
van Zijn knechten. Psalmen 90 en 91 hebben we al eerder besproken (2006,
nr. 5). Deze twee psalmen van Mozes beschouwen eerst de vergankelijkheid
van de mens – “zeventig ... tachtig jaren” (90:10); en daarna de hoop op leven
– “lengte van dagen” (91:16) – van wie God vrezen.

Dit vierde boek gaat dan zó door: vooral de Psalmen 92 t/m 100 verschaffen
een blik op de komst van de Messias en zijn koninkrijk. Bovenaan Psalm 92
staat de titel: “Een lied voor de sabbatdag”, die ons meteen doet denken aan
de sabbat waarnaar alle gelovigen uitzien: “Er blijft dus een sabbatsrust voor
het volk van God” (Heb 4:9).

In Gods koninkrijk zullen de gelovigen de Here Jezus Christus eeuwig dienen in
vrede, rust en blijdschap. God zal dan alle macht aan de Zoon geven: “Hoe
groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten ... Gij, O HERE, zetelt
in den hoge voor eeuwig ... uw vijanden zullen te gronde gaan, verstrooid zullen
worden alle boosdoeners ... De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
opschieten als een ceder van de Libanon ... om te verkondigen, dat de HERE

waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is” (92:6-16).

Naar die eeuwige sabbatsrust, naar de (tweede) komst van de Koning, zouden
wij allen verlangend moeten uitkijken! De volgende keer hopen wij verder te
kijken in deze prachtige reeks psalmen. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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verbonden
“Hen … die God als zijn kinderen heeft aangenomen

de tempeldienst en de beloften

Kort voor de ondergang van Jeruzalem in 587 v. Chr. ontvangt de profeet Jere-
mia een korte reeks profetieën over het herstel dat ooit weer zal komen (Jer 30
-33). Daarbij wordt gesproken van een nieuw verbond. Eerst lezen we:

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het
volk van Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun
voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te lei-
den. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden –
spreekt de HEER. (31:31-32)

Het verbond van Sinaï was volkomen stuk gelopen. En het had ook geen zin dat
opnieuw te sluiten, want dat had Josia zo’n 30 jaar daarvóór al gedaan, en dat
had uiteindelijk toch evenmin iets opgeleverd. De reden voor dat telkens weer
misgaan had God door Jesaja een eeuw eerder al aangegeven:

Omdat dit volk mij naar de mond praat, mij slechts met de lippen dient, terwijl
hun hart ver bij mij vandaan is; omdat hun ontzag voor mij louter plicht is,
slechts aangeleerd en door mensen opgelegd … (Jes 29:13)

God dienen bestaat niet uit het in acht nemen van voorschriften, dat bestaat
uit een gezindheid. Het Oude Verbond kon hen niet redden, omdat het bij hen
niet uit het hart kwam. Daarom lezen we hier bij Jeremia:

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt
de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrij-
ven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. (31:33).

Paulus heeft dat duidelijk in gedachte wanneer hij aan de Korintiërs schrijft:
U bent zelf een brief van Christus … niet met inkt geschreven maar met de
Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van
mensen. (2 Kor 3:3)

Zij toonden Christus in de praktijk, doordat zij (ondanks hun tekortkomingen)
Diens gezindheid toonden, die zij in hun hart droegen, en niet alleen maar voor-
schriften in acht namen.

Schaduw en werkelijkheid

De schrijver aan de Hebreeën (ongetwijfeld net als Paulus van oorsprong een
schriftgeleerde) gaat uitgebreid in op dit verschil tussen het Oude en het Nieu-
we Verbond. Hij schrijft zijn brief om Joden die twijfelen aan dit ‘afschaffen’ van
het oude (dat hun toch door God Zelf was gegeven!) en dat vervangen door iets

6. Het Nieuwe Verbond
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en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet,
heeft geschonken” (Romeinen 9:4)

en beloften

‘nieuws’, te overtuigen dat dat al van het begin af een onlosmakelijk deel is
geweest van Gods plan. Hij wijst met nadruk op de beperktheid van het Oude
Verbond, dat hij aanduidt als een afbeelding en een schaduw van een werke-
lijkheid die nog moest komen. En ook op het feit dat de Schrift zelf dat al vol-
doende duidelijk had gemaakt. Verwijzend naar Psalm 110 zegt hij:

Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die het
volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest
dat er een andere priester werd aangesteld, die ... niet (was) zoals Aäron.
(Heb 7:11)

Hij wijst er ook op dat voor het Levitisch priesterschap de erfopvolging in de
Wet nadrukkelijk was geregeld, omdat de priesters zelf ook sterfelijk waren.
Maar de hogepriester van het Nieuwe Verbond is er voor altijd; Hij sterft niet
meer. Een hoofdstuk verder citeert hij vervolgens die profetie van Jeremia waar
we mee begonnen, en concludeert dan:

Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor
verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.
(8:13, NBG’51)

In hoofdstuk 10 (1-18) noemt hij de Mozaïsche wet opnieuw slechts de scha-
duw van een werkelijkheid die nog moest komen. En hij wijst er op dat de of-
fers onder die wet alleen maar tijdelijk konden reinigen. Daartegenover stelt hij
het offer van Jezus, die zichzelf ten offer stelde, maar dan niet slechts zijn li-
chaam maar veel meer dan dat: zijn gehoorzaamheid en zijn volledige toewij-
ding aan Gods zaak. Met andere woorden: zijn gezindheid. En hij onderstreept
dat door opnieuw die woorden van Jeremia te citeren (Heb 10:15-18).

De verbondssluiting

De schrijver aan de Hebreeën wijst dus op het feit dat Jezus’ kruisdood de ba-
sis is van een nieuw verbond, niet slechts als een vernieuwing, maar totaal an-
ders van karakter. En dat Jezus zelf de hogepriester is van dat verbond. Dat

Onder de Wet was een offer niet zomaar plaatsvervangend: de offeraar moest zich
daarmee vereenzelvigen, en het ook zelf slachten als teken dat hij eigenlijk zelf
moest sterven. Van het vlees werd een deel op het altaar verbrand, als beeld van
toewijding aan God; het overige werd gegeten, in een ‘vredemaal’ waarin de relatie
met God werd hersteld, die door de zonde was geschonden. In het Nieuwe Verbond
betekent dat, dat wie zich wil laten behouden door Jezus’ offer, zich met Hem moet
vereenzelvigen door Jezus’ gezindheid aan te nemen, en zó zijn leven te ‘geven’.
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verbonden en beloften vervolg van pagina 40 en 41

nieuwe verbond begon echter niet met een indrukwekkende manifestatie van
Gods almacht op een berg, maar met een ‘vredemaal’ in een bovenzaal. Aan
het eind van die maaltijd reikte Jezus zijn volgelingen het brood aan en zei: “Dit
is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt”, en bij de beker met wijn: “Deze
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn
bloed gesloten wordt” (Luc 22:19-20). Over die uitspraak “Dit is mijn lichaam”
hebben we het al gehad in de rubriek ‘De taal van de Bijbel’ in het vorige num-
mer. We zagen daar toen dat Jezus hier in feite mee doelt op zijn leven van ge-
hoorzaamheid. Wanneer Hij ‘zijn leven geeft’ gaat dat niet in de eerste plaats
om het afleggen daarvan op het kruis, maar allereerst om het volledig toewij-
den daarvan aan God, voorafgaand aan dat kruis. En deelhebben aan dat
avondmaal is niet in de eerste plaats het gedenken van dat offer, maar aller-
eerst het daarmee tot uitdrukking brengen van de bereidheid Hem daarin na te
volgen. Zoals Hijzelf zijn leven in dienst van God stelde, zo moet ook ieder die
zijn volgeling wil zijn, zijn eigen leven – volledig – in dienst van God stellen.

Het bloed van het Nieuwe Verbond

Dan dat bloed. Een ‘verbond’, zagen we in aflevering 3 (‘Het Oude Verbond’) is
een contract. In die tijd werd een contract niet rechtsgeldig door het zetten van
handtekeningen, maar d.m.v. een offerritueel. We lezen (in Ex 24:8):

Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed,
zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten’.

Ook dit nieuwe verbond wordt daarom zo ingewijd. De schrijver aan de Hebree-
ën wijst daarop, in dat betoog waar we hierboven al naar keken. Helaas laten
vrijwel alle vertalers zich daar in de war brengen door het feit dat het Griekse
woord dat de Bijbel gebruikt voor ‘verbond’ in klassiek Grieks eigenlijk een
‘testament’ aanduidt, waardoor ze dat verbondsoffer (dat wat ‘verbindt’) ook
vertalen met erflater. Feitelijk staat daar echter:

Bij een verbond is het noodzakelijk dat de dood van het verbondsoffer wordt
vastgesteld. Een verbond is immers pas geldig na het slachten, het heeft
geen rechtskracht wanneer het verbondsoffer nog leeft [vrij vertaald: ‘tenzij
er bloed gevloeid is’]. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed
ingewijd. Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk
had voorgelezen, nam hij het bloed (van de offers) … en verklaarde: ‘Dit is het
bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd’.” (Heb 9:16-20).

En de conclusie is dan: “Als dus de afbeeldingen van de hemelse dingen door
zulke riten gereinigd moeten worden, dan vereist het hemelse origineel onge-
twijfeld een voortreffelijker offer [namelijk: dat van Christus]” (vs 23, Willibrord
vertaling). En daarmee zijn we dan aangeland bij Gods definitieve oplossing
voor het probleem van de zonde, dat begon in Genesis 3. R.C.R.
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(Vervolg van pagina 5)
De naam Gouden Poort werd in de Byzantijnse tijd aan een eerdere poort
gegeven. De huidige poort dateert vermoedelijk uit de 6 eeuw van onze
jaartelling. Het vlakke dak werd eens bekroond door zes koepels, waarvan
er nog twee over zijn. Het bouwsel is geen doorgang naar de stad of het
vroegere tempelplein, omdat hij is dichtgemetseld. Hoewel dit niet de Oost-
poort is op de plaats zoals die in Ezechiël wordt aangegeven, kan dit – in
het licht van de woorden in Ezechiël – bijna geen toevalligheid zijn. Er is
namelijk geen tempel meer, en dus geen Oostpoort, en er zijn geen konin-
gen meer uit de lijn van David die daarvan gebruik zouden kunnen maken.
De Gouden Poort ligt direct vóór de hoofdingang van de vroegere tempel,
en is daarom de enige zichtbare herinnering daaraan. De Joden geloven
stellig dat de Messias bij zijn komst door deze poort de stad zal binnen-
gaan. Vanwege deze verwachting hebben (nota bene) de moslims beide
ingangen dichtgemetseld. De Kruisvaarders braken er één weer open. Sala-
din heeft de poort in 1187 echter definitief afgesloten. Vervolgens hebben
zij expres een begraafplaats vóór de poort aangelegd, omdat moslims gelo-
ven dat de Joodse Messias nooit een onreine plaats zou betreden. Voor
orthodoxe Joden is dit echter kennelijk geen probleem, want velen laten
zich begraven waar de Messias, volgens de woorden van de profeet Zacha-
ria, voet op de aarde zal zetten (Zach 14:3,4): op de Olijfberg.

Ook christenen die uitzien naar de komst van hun Heer, verwachten dat
Jezus Christus daar zal verschijnen, omdat engelen na zijn hemelvaart van-
af de Olijfberg tot de apostelen zeiden dat Hij op dezelfde wijze zal terugko-
men als zij hem naar de hemel hadden zien gaan (Hand 1:9-12). En had Hij
niet zelf tot hen gezegd dat Jeruzalem de stad van ‘de grote Koning’ is (Mat
5:35)? Daarbij citeerde Hij de woorden van Psalm 48: “Groot is de HEER,
hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg – scho-
ne hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden,
zetel van de grote koning …” (Ps 48:2,3). En wanneer Hij komt, zullen Mes-
sias verwachtende Joden en christenen juichen: “Gezegend hij die komt in
de naam van de Heer” (Mat 21:9).

Vanwege de unieke plaats van Jeruzalem schreef een psalmist: “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” (Ps 137:5,6). H.d.B./J.K.D.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

de Koninklijke poort
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Bijbelstudies
Het is volbracht
Christus’ overwinning over de zonde

Christendom wordt gezien als een van de ‘grote wereldgodsdiensten’. Maar
is het niet meer dan dat? Of onderscheidt het zich fundamenteel van al die
andere? En waarin dan? Het lijkt vreemd, maar in de praktijk blijken maar
weinig christenen op die laatste vraag spontaan een helder en correct ant-
woord te kunnen geven. En het is duidelijk hoe dat komt: we zijn te ver-
trouwd met de tekst van de Bijbel, en dan dreigt het gevaar dat het bijzon-
dere daaraan je niet meer opvalt. We gaan door met onze wekelijkse routi-
ne, maar zijn ons niet altijd voldoende bewust van de essentie van ons ge-
loof, en van de eisen die dat eigenlijk aan ons, als gelovigen, stelt.

Het probleem met de mens is zijn fundamentele neiging tot ongehoorzaam-
heid. Misschien belijden we dat ook wel, maar daarmee zien we nog niet
automatisch wat nu precies Gods oplossing daarvoor is, en wat Hij daarvoor
nu precies van ons vraagt. Teveel christenen leven alsof ze denken dat dit
nu eenmaal de situatie is, dat God intussen allang heeft voorzien in een
oplossing, en dat uiteindelijk alles wel goed komt. Of ze denken juist dat ze
het zelf wel kunnen oplossen, en God daar niet mee lastig hoeven vallen.
Want de mens neigt van nature naar het vinden van eigen oplossingen.
Maar dat was nu juist de oorzaak van het probleem, niet de oplossing daar-
van.

Ja, Jezus heeft de overwinning op de zonde al voor ons behaald. Maar wat
betekent dat voor ons? Kunnen we nu comfortabel achterover leunen, in
de zekerheid dat de klus al is geklaard? Of moeten we juist met alle kracht
aan de gang om te zorgen dat we deel kunnen krijgen aan die overwinning?
En wat zou dat dan van ons vragen? Dit boekje wil u een Bijbels antwoord
geven op al zulke vragen. Het zijn de teksten van de voordrachten van onze
studiedag in 2006, maar het onderwerp is te belangrijk om het te beperken
tot die ene dag in het verleden. Het gaat om de werkelijke kern van het
christelijk geloof. En daar kunnen we ons nooit genoeg van bewust zijn.
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