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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: In uw publicaties lees ik regelmatig dat wij niet naar de hemel
gaan als wij overlijden. Ik geloof dit niet, want Jezus zegt volgens het Jo-
hannes evangelie regelmatig dat wij eeuwig leven hebben (3:36, 5:24,
6:47 en 54). Dan kunt u toch niet volhouden dat dit niet zo is?

Antwoord: De algemene opvatting onder christenen is inderdaad dat a) de
gelovigen nu al eeuwig leven hebben en b) bij het overlijden naar de he-
mel gaan. Afgezien van de vraag of zij noodzakelijkerwijs naar de hemel
moeten gaan om eeuwig te leven, is het de vraag of de algemeen aan-
vaarde opvatting houdbaar is als we alles wat de Bijbel zegt over eeuwig
leven er op naslaan. Wij moeten ons hier beperken tot het volgende:
In de serie Leven in de verwachting van het Koninkrijk komt dit keer de
eeuwige erfenis aan de orde. De beloften aan Abraham en zijn nage-
slacht, die in eerste instantie beperkt lijken te zijn tot een land, hebben
eigenlijk betrekking op de aarde. Zij komen overeen met de Nieuwtesta-
mentische verwachting van het Koninkrijk van God. Maar dat betreft geen
stad of staat als zodanig, maar het leven daarin. Daarom bidden wij: Uw
Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de
aarde. Het gaat om een volmaakte samenleving van eeuwig levende men-
sen op aarde, onder het koningschap van Christus Jezus. De Bijbel zegt
niet dat wij naar de hemel gaan om bij God en Zijn Zoon te zijn, maar inte-
gendeel dat God (in Christus) bij ons (op aarde) zal zijn. Mocht iemand
daarover van mening verschillen op grond van vaak aangevoerde passa-
ges als de in de vraag genoemde in Johannes, Joh 17:24, 1 Tes 4:13-17,
Flp 1:23, dan zou het boek Openbaring de doorslag moeten geven: En ik
zag … een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God … en ik
hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal bij hen zijn (Op 21:2,3).
De gelovigen wachten dus niet op hun tocht naar de Heer in de hemel om
bij Hem te gaan wonen, maar tot hun Heer komt om bij hen te wonen.
Toen Jezus op een dag sprak over het oordeel, zei Hij: Wanneer dan de
Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem,
dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid … Dan zal de
Koning tot hen … zeggen: beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de
grondlegging van de wereld af (Mat 25:31,34). Het is een onloochenbaar
feit dat het Koninkrijk van God nog niet is gekomen, want Christus is im-
mers nog niet teruggekeerd uit de hemel.
Wanneer ontvangen gelovigen dan eeuwig leven? Hebben wij dat nu al?
Ontvangen we het bij ons overlijden? Als het Koninkrijk de eeuwige vol-
maakte samenleving is, dan moeten de burgers daarvan onsterfelijk en
volmaakt zijn. Aan het eind van Zijn leer over Zijn komst en het daaropvol-
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gende oordeel (Mat 25:46) noemt Hij dit beërven van het Koninkrijk het
eeuwige leven ingaan (zie ook 19:29). Beide hebben betrekking op het-
zelfde en zullen op één moment plaatsvinden. Jezus en de apostelen leg-
gen duidelijk verband tussen het oordeel bij de komst van Christus en het
ontvangen van eeuwig leven. In Johannes 6 zegt Hij: Want dit is de wil van
mijn Vader, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft,
eeuwig leven hebbe, en Ik zal Hem opwekken op de jongste dag (vers 40;
zie ook 39, 44 en 54). Voor wie dit niet gelooft is er geen hoop: Wie Mij
verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt:
het woord, dat Ik gesproken heb, dat zal hem oordelen op de jongste dag
(Joh 12:48). Als haar broer Lazarus is gestorven, toont Marta dat zij goed
geluisterd heeft en zij belijdt Jezus dat zij gelooft wat Hij had gezegd: Ik
weet dat hij zal opstaan op de jongste dag (Joh 11:24). Het is haar enige
hoop haar broer terug te zien. Niet als zij overlijdt, maar bij de opstanding.
Het is deze hoop die de apostelen geven als zij overal het evangelie ver-
kondigen. Hun zekerheid is dat hun gestorven Heer is opgewekt uit de
dood. En zo zullen ook zij, met alle andere gelovigen, eens worden opge-
wekt, om te ontvangen wat hun Heer heeft beloofd: God heeft niet alleen
de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht (1 Kor
6:14). In hoofdstuk 15 van dezelfde brief maakt Paulus duidelijk hoe ho-
peloos de toestand is als er geen opstanding zou zijn: … indien Christus
niet is opgewekt … dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren
(1 Kor 15:17,18). Hij legt uit dat Jezus als eerste van alle mensen eeuwig
leven heeft ontvangen en dat zijn volgelingen het zullen ontvangen bij Zijn
komst: Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ont-
slapen zijn … Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Chris-
tus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde:
Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst (1
Kor 15:20-23). Tot die tijd rusten de overledenen in het graf, zoals God
tegen Daniël zei: Ga het einde tegemoet, en u zult rusten en opstaan tot
uw bestemming aan het einde van de dagen (Dan 12:13). Het klinkt hier
geruststellend, zeker na alles wat Daniël heeft meegemaakt; maar vaak
wordt de dood voorgesteld als een machthebber over zijn dodenrijk; zijn
dode burgers zijn gevangenen die hij nooit meer los laat. Maar Jezus is
machtiger dan onze grootste vijand: Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben
levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het
dodenrijk (Op 1:17,18). In zijn opwekking zijn allen inbegrepen die Hem
volgen; en als Hij komt zal Hij de graven openen en hen vrijlaten. J.K.D

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking
“Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt;

en (God) zei tot hem: zo zal uw nageslacht zijn.

en hij geloofde in de Here,
en hij rekende het hem toe als gerechtigheid.” (Gen 15:5-6)

In het NT treffen we een aantal hoofdstukken aan die over geloof spre-
ken, en drie daarvan halen steeds bovenstaand vers over Abraham aan
(alle aanhalingen in deze overdenking uit de NBG’51). Blijkbaar is dit
vers erg belangrijk voor ons begrip van geloof. Maar als dat zo is, wat
geloofde Abraham dan, en wat hield dat geloof in?

Wat is geloof

Abraham maakt zich zorgen, omdat hij al oud is en geen kinderen heeft.
Zijn knecht zou zijn erfgenaam zijn. Dan wijst God Abraham op de ster-
ren, en verzekert hem “Zo zal uw nageslacht zijn.” Abraham gelooft die
belofte, hij vertrouwt God, en zo toont hij het geloof dat God behaagt.
Want, zoals Hebreeën zegt, “wie tot God komt, moet geloven, dat Hij be-
staat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6). He-
breeën geeft ook een definitie van dat geloof, die wellicht lastig te begrij-
pen is: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het
bewijs der dingen, die men niet ziet” (11:1). Het leven van Abraham kan
ons echter helpen te begrijpen wat dit betekent. God vroeg Abraham te
geloven dat hij de vader van een groot volk zou worden. Op dat moment
was Abraham al oud en had niet eens een kind. Toch gebruikt God de
voltooide tijd: “omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld
heb” (Gen 17:5). Zo zeker zijn Gods beloften dat het beschreven kan
worden als iets dat al gebeurd is. Toen God hem deze belofte gaf, ver-
trouwde Abraham er zonder een spoor van twijfel op dat die ook in ver-
vulling zou gaan. Zijn geloof gaf hem de zekerheid van dingen die hij
hoopte, en het overtuigde hem van iets dat hij nog niet kon zien.

Maar geloof als een intellectuele zekerheid van wat je hoopt is op zich-
zelf niet genoeg, je moet dat ook tonen in je leven. Een ander vers dat in
dit verband vaak wordt aangehaald is Habakuk 2:4 dat eveneens het
belang van geloof benadrukt: “de rechtvaardige zal door zijn geloof le-
ven”. Geloof is wat ons in leven zal houden. In Galaten gebruikt Paulus
dit vers om aan te tonen dat wij bevrijd worden door geloof, en niet door
‘werken der wet’. Zulke ‘werken’ zouden ons juist veroordelen. Door ons
geloof worden wij, in Gods genade, gerechtvaardigd. Dit is een belangrij-
ke boodschap in zowel de brief aan de Galaten als die aan de Romei-
nen. In beide gevallen citeert hij dat vers uit Habakuk.
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Geloof moet blijken

Hebreeën, waar dit vers ook wordt aangehaald, legt echter een wat an-
dere nadruk. De schrijver moedigt zijn lezers aan hun hoop niet te verlie-
zen, en hun belijdenis onwankelbaar vast te houden, als hij zegt:

Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft
te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doen-
de, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en
Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn recht-
vaardige zal uit geloof leven. (Heb 10:35-38)

Hij geeft dan een lijst van mensen die geloof hadden en ons tot voor-
beeld kunnen dienen. Wat opvalt is echter dat hij het toch niet heeft
over wat ze dan geloofden, maar over waar dat geloof toe leidde. Door
het geloof heeft Noach de ark gebouwd. Door het geloof is Abraham ge-
hoorzaam getrokken naar een ander land. Dit hoofdstuk noemt veel van
zulke mensen. Zij toonden hun geloof in hun manier van leven. Noach
zei niet zomaar dat hij geloofde, om vervolgens rustig verder te gaan met
zijn leven; nee, hij bouwde een ark. Voor Abraham was zijn geloof niet
zomaar iets intellectueels; nee, hij trok van zijn geboorteplaats naar een
land waar hij zijn hele leven als vreemdeling woonde.

Jakobus beschrijft het als: je geloof tonen in je daden. Beweren te gelo-
ven zonder daarnaar te leven zou ons alleen maar tot huichelaars ma-
ken. Zonder Abrahams daden, vooral zijn bereidheid om zijn zoon te of-
feren, zou er totaal geen bewijs zijn dat hij echt geloofde. Echt geloof
wordt getoond in acties, zoals Jakobus zegt:

Is onze vader Abraham niet uit werken (daden) gerechtvaardigd, toen
hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn
geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen
werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abra-
ham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij
werd een vriend van God genoemd. (Jak 2:21-23)

Een leven als vreemdeling

Abraham toonde zijn geloof in grote daden. Maar ook in zijn dagelijkse
leven. Hoewel het land hem beloofd was, stierf hij daar, zonder meer te
bezitten dan een grafstede - en zelfs die moest hij kopen - om Sara te
kunnen begraven. Hij leefde als iemand die rondtrok en in tenten woon-
de, en dat is, volgens Hebreeën, een voorbeeld van zijn geloof:
Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een
vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die mede-
ërfgenamen waren van dezelfde belofte. (11:9)
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Abraham hield zich afzijdig van de samenleving in Kanaän en heeft zich
nergens permanent gevestigd; Genesis noemt hem een vreemdeling en
bijwoner. Lot deed dat niet en we zien welke consequenties dat kan heb-
ben. Die les moest Israël later ook leren. Sommige van de wetten die
God hun geeft, op weg naar het beloofde land dat zij als erfenis zouden
ontvangen, zijn in dit verband interessant. Als deel van de beschrijving in
Leviticus van de voorschriften voor het Jubeljaar, staat er bijvoorbeeld
over iemand die zijn land verkoopt: “En het land zal niet voor altijd ver-
kocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bij-
woners bij Mij” (Lev 25:23). Dit gebod moest hen een belangrijke les
leren. Hun bezit van het land was afhankelijk van het houden van de
wet. De erfenis die ze toen zouden ontvangen is niet de uiteindelijke ver-
vulling van de beloften aan Abraham. Die vervulling wacht nog tot de
terugkeer van Christus, en de wederopstanding van Abraham.

Israël als geheel miste deze les, maar sommige van hen begrepen het
wel. Eén daarvan was David, de heerser over het hele land. Hij dankt
God in gebed dat hij en het volk bouwmateriaal mogen aanleveren voor
de bouw van de, nog toekomstige, tempel, en hij zegt dan:

Wie toch ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zouden zijn zulke
vrijwillige gaven te schenken? Want het komt alles van U, en wij geven
het U uit uw hand. Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor
uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze da-
gen op aarde, zonder hoop. (1 Kron 29:14-15)

Zelfs als koning realiseerde hij zich dat hij slechts een bijwoner was. Hij
had hetzelfde geloof als Abraham, en een aspect daarvan is: aanvaar-
den dat het leven nu dat van een vreemdeling is, door God afgezonderd
van de ambities en de manier van leven van deze goddeloze wereld. Pe-
trus noemt in zijn 1e brief juist weer het voorbeeld van Abraham:

Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u ont-
houdt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en
dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen. (1 Pet 2:11)

Ook wij zijn maar vreemdelingen en bijwoners. Uiteraard niet om alle-
maal in een hutje op de hei te gaan wonen, maar om ons afgescheiden
te houden van de ambities en de manier van leven van deze wereld

In de wereld, maar niet van de wereld

Mozes maakt een interessante opmerking in Exodus:
Waaraan zal anders geweten worden, dat ik en Uw volk genade in Uw
ogen gevonden hebben, dan doordat Gij met ons medegaat? Immers
daardoor zijn ik en Uw volk afgezonderd uit alle volken, die op de aard-
bodem zijn. (Ex 33:16)
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Wat Israël onderscheidde van de volken om hen heen was het feit dat
God met hen was. Wat ons moet onderscheiden van de wereld is niet
een afstand tot de samenleving, maar de nabijheid van God. Ons voor-
beeld hierbij is uiteraard onze Heer Jezus Christus. Al trok Hij zich soms
terug om in gebed tot Zijn Vader te gaan, Hij vermeed niet elk contact
met de mensen om Hem heen. Integendeel zelfs, Hij at en dronk zo vaak
met het gewone volk dat van Hem gezegd werd: “Zie, een vraatzuchtig
mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars!”. Zijn
woorden, en Zijn daden, waren echter wel heel anders dan die van het
volk in die tijd. Hij was constant bezig het Koninkrijk van God te prediken
door wat Hij zei, maar Hij toonde dat ook in Zijn manier van leven.

Naar dat geloof leven is niet altijd even gemakkelijk. Hebreeën schrijft
over het leven van sommigen, dat zij leefden:

… onder ontbering, verdrukking en mishandeling ... zij hebben rondge-
doold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der
aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen
gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. (Heb 11:37-39)

Hoofdstuk 12 gaat daar op door:
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen
rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in
de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en vol-
einder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis
op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter
rechterzijde van de troon Gods. (12:1-2)

De leidsman volgen

Jezus keek naar de toekomst, naar de vreugde welke voor hem lag. Hij
zag het onzichtbare, de heerlijkheid, en liet zich niet weerhouden door
‘de schande van het kruis’. Net als de gelovigen van het Oude Testa-
ment, toonde ook Jezus dat geloof in de praktijk, maar in Zijn geval op
volmaakte wijze. Zó sterk was Zijn geloof in de toekomst, dat het echt
werd in het heden. Hij was zó overtuigd van de realiteit van het onzicht-
bare, dat het voor Hem zichtbaar werd. Hij baseerde zowel Zijn wijze van
spreken als Zijn manier van leven op dat geloof. Voor ons kan die verma-
ning tot de Hebreeën best moeilijk zijn. Het gevaar van gelijk worden
aan de wereld is groot, en de oproep om hier als vreemdelingen te ver-
toeven klinkt veel minder sterk. Maar ook ons is een grote belofte gege-
ven, die we echter alleen kunnen beërven als we vermijden verstikt te
worden door wereldse bezigheden. Net als Abraham moeten we werke-
lijk verlangen naar dat betere land dat ons beloofd is. M.C.H

En hij geloofde in de Here (vervolg van pagina 5)
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Tot nu toe hebben we in deze artikelserie over 1 Timoteüs 3:15, vooral stilge-
staan bij het laatste deel van dit vers: het huis van God, dat is de gemeente
van de levende God, een pijler en fundament van de waarheid.. Nu zullen wij
onze aandacht richten op dat andere, zo belangrijke, deel van het vers: dan
weet u, hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God.

Wie bedoelde Paulus met ‘men’?
Als wij zo spreken, is het omdat wij geen specifiek persoon of bepaalde perso-
nen kunnen of willen aanwijzen. We spreken dan in algemene zin: ‘men zegt’;
‘vroeger dacht men dat de aarde plat was’. Maar is dit wat Paulus hier doet?
Het oogt op het eerste gezicht wat onpersoonlijk. Let echter op het herhaalde-
lijk gebruik van het woordje ‘u’ daarvoor. Daarmee bedoelde hij in ieder geval
Timoteüs. Timoteüs wist dus hoe hij zich behoorde te gedragen in het huis van
God. Maar als Paulus alleen hem bedoelde, had hij waarschijnlijk gezegd: ‘dat
weet u, hoe u zich behoort te gedragen’.

Het gedeelte van de brief waarin Paulus dit schreef, beginnend bij hoofdstuk
2:8, heeft betrekking op wat wordt verwacht van broeders en zusters in de ge-
meente: hoe zij behoren te bidden en te werken, zich behoren te kleden en in
welke verhouding zij staan tot elkaar. En vervolgens welke eisen gesteld moe-
ten worden aan oudsten en diakenen in de gemeente. Die ‘men’ zijn dus, be-
halve Timoteüs, al zijn medebroeders en –zusters in de gemeente, welke taak
of verantwoordelijkheid zij ook hebben. Timoteüs had de verantwoordelijkheid,
met zijn kennis en ervaring, anderen aan te spreken op hun gedrag:
“Als u dit de broeders voorhoudt, zult u een goede dienaar van Christus zijn,
wel onderlegd in de woorden van het geloof en van de goede leer ...” (4:6).
“In afwachting van mijn komst moet u zich toeleggen op het voorlezen, het ver-
manen en het leren” (4:13; zie ook 6:2)
“Behartig deze dingen, leef erin … volhard in deze dingen; want door dit te
doen zult u zowel uzelf als hen, die u horen, behouden” (4:15,16)
“Ook deze dingen moet u bevelen, opdat zij onberispelijk blijven” (5:7; ook 4:1)

Zijn wij ons er voldoende van bewust in Wiens huis wij zijn?
Hierbij moeten we in gedachten houden dat deze brieven niet voor niets be-
waard zijn gebleven. Door de Geest schreef Paulus voor allen die in het geloof
in Christus Jezus zijn, tijdens zijn leven en daarna. Dus ook voor ons! Gods prin-
cipes zijn onveranderlijk. We merken in de geschriften van het Oude en Nieuwe
Testament, dat Hij ons ervan wil doordringen dat we, als Zijn kinderen, leden
van de gemeente, burgers van Zijn Koninkrijk, niet in ons eigen huis maar in
dat van een ander zijn. En wel dat van God Zelf. Hij is heilig; dat wil zeggen: an-

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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ders dan wij. Dus is ook Zijn huis anders dan onze huizen; anders zelfs dan het
huis dat eens tot Zijn verheerlijking in Jeruzalem stond. Zijn ware huis kan niet
door mensenhanden worden gebouwd, omdat het een geestelijk huis is, dat
alleen kan bestaan als het is opgebouwd uit geestelijke mensen, die denken,
leven en werken vanuit Hem en niet vanuit zichzelf. Want onze menselijke na-
tuur is, zoals we maar al te goed weten, gericht op ons eigenbelang; wij zijn van
nature egoïstisch, zelfzuchtig. Wie echter God liefheeft boven alles, en zich er
diep van bewust is, dat hij of zij zich in Diens huis bevindt, zal zich daarnaar
gedragen. Althans, zo zal het toch behoren te zijn?! Want Hij heeft ons immers
Zichzelf, Zijn Zoon en de gedragsregels van Zijn huis bekend gemaakt door:

• Zijn door profeten geschreven woord, geïnspireerd door de Geest;

• de invloed van de Geest (inzicht, wijsheid en verstand);

• het voorbeeld van Christus Jezus;

• het voorbeeld van Paulus en anderen.

Elkaar dienen vanuit de liefde van God en Chrisdtus
Maar wij gedragen ons niet altijd zoals het behoort. Daarom was het nodig dat
de apostelen brieven schreven, die ons door tijd en ruimte hebben bereikt.
Daarin onderwijzen en vermanen zij inzake onze gezindheid en ons gedrag.
God vraagt ons van harte en bereidwillig overeenkomstig Zijn woord, en naar
wat de Geest ons naar aanleiding van ons gebed geeft, te leven en te werken.
Het uitgangspunt daarbij kan alleen de goddelijke liefde zijn, die niet uitgaat
van onszelf, maar van de ander. Het evangelie is immers niet bij ons begonnen,
en de gemeente is niet door of op ons gebouwd, maar door en op onze Here.
Wij zijn daarin niet de enigen. We hebben verantwoordelijkheden ten opzichte
van elkaar. We houden dus niet alleen rekening met de anderen in dat huis,
maar behoren een organisch geheel te vormen: een goed in elkaar passend
bouwwerk van levende mensen; een uit vele leden bestaand, maar goed functi-
onerend lichaam. De centrale gedachte hier en op andere plaatsen in de brie-
ven en evangeliën is, dat wij goede dienaren moeten zijn van God en zijn Zoon.
En we kunnen dat alleen als we elkaar dienen: onze broeders en zusters in het
geloof, familie, vrienden, ja zelfs van allen die hulp nodig hebben (in het bijzon-
der Gods verlossing uit de zonde en de dood). De Here Jezus wees enkele ke-
ren op de plaats die wij behoren in te nemen: wie belangrijk wil zijn voor God
en de voortgang van Zijn heilswerk, zal bereid moeten zijn de minste en de die-
naar van iedereen te zijn. Daarbij gaf Hijzelf steeds het goede voorbeeld.

Goed is niet wat wij persoonlijk goed vinden, maar wat God goed vindt. Hierbij
past geen slaafse navolging. Van een slaaf werd geen initiatief verwacht. Hij

6. bruikbaar voor onze Eigenaar
voor de bouw van een geestelijk huis ...”
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kreeg bevelen en voldeed daaraan; niets meer en niets minder. Ook minimale
inzet past hier niet bij. Jezus maakte duidelijk onderscheid tussen ijverig en lui.

Als het leven als broeders en zusters in Christus een leerschool is voor het Ko-
ninkrijk, dan gaat het om onze bruikbaarheid voor de uitvoering van zijn werk
nu. Paulus gebruikte dit woord zelf ook: “Een ieder, die de naam van de Here
noemt, breke met de ongerechtigheid … indien iemand zich nu hiervan gerei-
nigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruik-
baar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed” (2 Tim 2:19,21). Ons
gedrag, voorbeeld, getuigenis waarmee anderen gewonnen worden voor God
om ook in zijn huis te mogen zijn, goede dienaren te worden, op hun beurt an-
deren te winnen zodat het huis steeds groter wordt, zijn daarbij bepalend.

Wat heeft een goede dienaar van God nodig?
Paulus stelde het zo voor dat wij op een gegeven moment naakt voor God zijn
komen staan, waardoor zichtbaar werd wie en hoe wij van nature zijn. Dat vlees
moet overdekt, bekleed worden met de goddelijke eigenschappen en kenmer-
ken van de Here Jezus: “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en
geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en
geduld” (Kol 3:12). Voor de dienst in de Tabernakel, en later de Tempel, kregen
de priesters en de hogepriester kledingvoorschriften. Reinheid en heiligheid
waren daarbij het uitgangspunt. Door deze nauwgezet in acht te nemen, toon-
den zij in Wiens dienst zij stonden. Maar wanneer dit uiterlijke niet voortkwam
uit zijn innerlijke, was zijn dienst nutteloos, zonder gevolg wat hemzelf betreft.
Hij mocht niet boven, maar moest naast zondaren staan als hun steun en voor-
spraak. Let op de vermaning in Hebreeën 4:16-5:3 “Laten wij daarom met vrij-
moedigheid toegaan tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid ontvan-
gen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge-
priester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God,
om gaven en offers te brengen voor de zonden. Hij kan tegemoetkomend zijn
jegens onwetenden en dwalenden, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen
is, die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zon-
den te brengen”. God komt mensen tegemoet. Daarvoor gebruikt Hij mensen
en engelen. Zo kwam Melchizedek Abraham tegemoet met een zegen van God
(Heb 7:1 en 10). God wacht niet af of er misschien eens iemand naar Hem toe-
komt. Hij verwacht dan ook van goede dienaren dat zij anderen tegemoetko-
men met Zijn zegen. De boodschap van genade en verlossing in Christus Jezus.

Maar, kunnen wij ons afvragen, ontbreekt in de opsomming van Paulus in Ko-
lossenzen niet de liefde? Liefde is, als het goed is, onze innerlijke drijfveer, on-
ze motivatie iets voor anderen te betekenen. Het gaat dus niet om een woord,
iets abstracts, maar om iets dat moet blijken in de praktijk, in de uitwerking
daarvan in ons spreken en doen. Een drijfveer is de aandrijving van een me-

zich gedragen in het huis van God
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chaniek. Het woord heeft het al in zich dat het actief is: liefhebben. Dit doen we
door ons te ontfermen over, geduld te hebben met, goedheid en zachtmoedig-
heid te bewijzen aan, vergeving te schenken aan onze naasten; nederigheid te
tonen, verdraagzaam te zijn enz. In deze liefde doe je iets niet om er wat voor
terug te ontvangen; het is geven van het kostbaarste wat je bezit: jezelf.

Paulus neemt als voorbeeld de liefde van een vader of moeder voor zijn of haar
kind: zij doen wat het beste is voor dat kind, cijferen zichzelf weg voor zijn of
haar leven, voor zijn of haar toekomst: “… wij gedroegen ons in uw midden
vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij, in
onze grote genegenheid voor u, bereid niet alleen het evangelie van God, maar
ook ons eigen leven mede te delen, daarom, dat u ons lief geworden was … U
weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd
vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, God waardig,
die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid” (1 Tes 2:7,8 en 11,12).

Innerlijke ontferming, goedheid en geduld komen ook voor in de openbaring
van Gods Naam in Exodus 34: zijn barmhartigheid en genade, zijn goedertie-
renheid en trouw, zijn lankmoedigheid. Barmhartigheid en innerlijke ontferming
zijn voor de Here Jezus het belangrijkste bewijs van liefde voor de naaste. Hij
zocht barmhartigheid en ontferming bij de mensen die Hij ontmoette. Want
wanneer God barmhartig is voor jou en mij, dan verwacht Hij ook dat jij en ik
barmhartig zijn tegenover anderen: “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barm-
hartig is” (Luc 6:36); “Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in
Christus, indien er enige bemoediging is van de liefde, indien er enige geestes-
gemeenschap is, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt (dan)
mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van
ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; maar in ootmoedigheid
achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet (slechts) op
zijn eigen belang, maar ieder (lette) [slechts en ook staan niet in de grondtekst]
op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus
was …” (Flp 2:1-5); “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 5:11).

Gods barmhartigheid is je niet eenmaal gegeven en daarna voor altijd een vol-
dongen feit. Zoals ook bij vergeving (zie de gelijkenis over vergeving in Matteüs
18:21-35: “Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf,
zoals ook ik medelijden had met u?” - Mat 18:33), wordt Zijn barmhartigheid
werkelijkheid, effectief door wat je zelf doet. Er is een wederkerigheid, zoals
ook in de zaligsprekingen is te zien: “Zalig de barmhartigen, want hun zal barm-
hartigheid geschieden” (Mat 5:7); en: “Alles nu wat u wilt, dat u de mensen
doen, doet u hun ook aldus …” (Mat 7:12). J.K.D.

6. bruikbaar voor onze Eigenaar (vervolg van pagina 9)



Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,
in welke hij ook heengegaan is en gepredikt heeft

aan de geesten in de gevangenis,
die eertijds ongehoorzaam geweest waren,

toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten,
in de dagen van Noach.
(1 Pet 3:18-20, NBG’51)

Wie in een Bijbelcommentaar opzoekt wat Petrus hier nu eigenlijk wil zeg-
gen, stuit op totale verwarring. Wat betekent ‘levend gemaakt naar de
geest’? Wie zijn die ‘geesten in de gevangenis’? En wanneer heeft Jezus
daar dan aan gepredikt? En waarom, met welk doel? En als de theologen
daar al niet uitkomen, wat heeft het dan nog voor zin er zelf in te duiken?
Laten we het toch maar eens doen.

Waar heeft Petrus het over

Allereerst: waar gaat het hier over? Het onderwerp van 1 Pet 3:13 - 4:6 is
het feit dat zijn lezers verdrukt worden vanwege hun geloof. Er wordt ook
kwaad van ze gesproken, maar ze moeten trouw blijven. Dit hadden ze
moeten verwachten, want ook Christus zelf had dat moeten ondergaan.
En Hij had duidelijk gewaarschuwd dat ook zijn volgelingen dat zouden
meemaken. Ze moeten, ook onder deze omstandigheden, opvallen door
positief gedrag in een verdorven wereld. Uiteindelijk is niet het oordeel
van deze wereld bepalend, maar Gods oordeel. En Petrus illustreert dat
met voorbeelden uit de Schriften (ons OT). Dat is dus het verband, dat we
niet uit het oog moeten verliezen! Wat hij ze vertelt, is (1 Pet 3:14-16):
• Wees niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring

brengen;
• Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart.
• Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan

steeds bereid om u te verantwoorden.
• Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten

zuiver.
En vervolgens wijst hij op Christus’ eigen voorbeeld om dit te onderbou-
wen: “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als recht-
vaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen: Hij, die
gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest” (3:18,
NBG’51). De van belang zijnde elementen hiervan zijn:

Bijbelde Taal van de
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Geesten in de gevangenis

− Ook Christus is gestorven, hoewel Hij rechtvaardig was.
− Hij deed dat voor hen, hoewel zij onrechtvaardig waren; om hen weer

terug te brengen tot God.
− Hij is (aan het kruis) gedood ‘naar het vlees’, maar juist ‘levend ge-

maakt naar de geest’.
De beide eerste punten zullen ieder van ons duidelijk zijn. Maar wat be-
doelt hij met ‘levend gemaakt naar de geest’? Dat is dus de eerste vraag.
In MOB 3 van 2009 spraken we, in de rubriek “Het Geschreven Woord’,
over de betekenis van ‘geest’. Daaruit vat ik het volgende samen:
Geest betekent adem of wind. En dan ook emotie (via versnelde ademha-
ling), zoals bijv. ongeduld of woede, maar ook bezieling of kracht. Dat kan
iemands eigen ‘geest’ zijn, die hem aanzet bepaalde dingen te doen,
goed of slecht, dus de mentaliteit, de gezindheid die iemand heeft. Zoals
bij de Israëlieten in de woestijn van wie we lezen dat ‘ieder wiens geest
hem drong’ zijn bijdrage voor de bouw van de tabernakel kwam brengen
(Ex. 35:21). Maar ook de ‘geest’ van een ander die iemand ergens toe
aanspoort. Of van God zelf, ‘de geest van God’, die over iemand komt of
hem aanzet om iets te doen. Toch maakt dat iemand niet tot een soort
robot die wordt aangestuurd door de heilige Geest. We zullen dat moeten
zien als het opwekken van een groot enthousiasme voor de zaak van
God, waar de betrokken persoon dan toch al, van zichzelf uit, een sterke
neiging toe moet hebben; anders werkt het niet.

Uitgaan in de geest van …

Over ‘geest’ valt heel veel meer te vertellen, maar het gaat nu om dat
aspect van gezindheid, want dat is hier van belang. Een kenmerkend
voorbeeld daarvan vinden we in de aankondiging, door de engel, van de
geboorte van Johannes de Doper, aan diens vader Zacharias:

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia
om ... zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk
gereedmaken voor de Heer. (Luc 1:17)

Elia leefde in een tijd van grote goddeloosheid in Israël, onder de rege-
ring van Achab. Hij probeerde met zijn prediking het volk weer terug te
brengen tot God. Zo zou ook Johannes met zijn prediking het volk van zijn
tijd oproepen terug te keren tot God. Wanneer de engel zegt dat hij dat
zal doen met (of in) de geest van Elia, zegt hij dus dat ook Johannes met
diezelfde vasthoudende ijver zijn prediking zal verrichten. Hij predikte
bekering als voorbereiding op de komst van Jezus.
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Toen Jezus Zelf optrad, predikte Hij de verlossing van zonden en behou-
denis uit de dood. En toen Hij, na zijn opstanding, was opgevaren naar de
Vader, moesten Zijn volgelingen dat vervolgens van Hem overnemen. Lu-
cas wijst ons daar op, wanneer hij zijn verslag in Handelingen begint met:
“Mijn eerste boek [zijn Evangelie] heb ik gemaakt ... over al wat Jezus be-
gonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen …” Hier-
mee duidt hij aan dat zijn tweede boek (Handelingen) gaat over de voort-
zetting daarvan. Het is nog steeds Jezus die daar bezig is, maar het zijn
nu de apostelen die dat - namens Hem - uitvoeren: “… nadat hij aan de
apostelen … zijn bevelen had gegeven” (Hand 1:1-2, NBG’51). Zij zijn het
die nu uitgaan, maar je ziet van tijd tot tijd dat Jezus hen leidt (bijv. Hand
16:6-10). Toch zullen we dat uitgaan ‘in de geest van Jezus’ vooral moe-
ten opvatten als ‘met Zijn gezindheid’. Die gezindheid die Paulus bedoelt
wanneer hij schrijft: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is
… Christus leeft in mij” (Gal 2:20, NBG’51). Op grond van deze overwegin-
gen moeten we daarom concluderen dat Petrus hier zegt dat Christus Zelf
weliswaar door Zijn tegenstanders is gedood aan het kruis en - na zijn
hemelvaart - niet meer lijfelijk op aarde aanwezig is, maar dat Hij a.h.w.
juist tot leven is gekomen in Zijn volgelingen die in Zijn geest (gezindheid)
zijn uitgegaan om namens Hem te prediken. En in die vorm is Hij dus nog
steeds aanwezig en wordt Zijn werk onvermoeid voortgezet.

De geesten in de gevangenis

Maar wie zijn dan die ‘geesten in de gevangenis’? De formulering die Pe-
trus hier gebruikt is een echo van de passage uit Jesaja die Jezus citeerde
in de synagoge te Nazaret: “De Geest des Heren is op Mij … om aan ar-
men het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevan-
genen loslating te verkondigen” (Luc 4:18-19, NBG’51). Dat was Zijn op-
dracht toen, en dat is de taak die de apostelen na Zijn opstanding hebben
voortgezet. Die gevangenis is uiteraard de gevangenis van de dood, waar-
uit menselijkerwijs geen ontsnapping mogelijk was; maar het evangelie
(dat ‘blijde nieuws’) was de boodschap dat die mogelijkheid er in Christus
toch is (zie verder ons boek over Jesaja). Die geesten in de gevangenis
zijn dus zij die vroeger de verkeerde gezindheid hadden, maar aan wie
sindsdien dat evangelie is gepredikt, waaronder uiteraard Petrus’ lezers.

Maar wat hebben die mensen uit de tijd van Noach daar dan mee te ma-
ken? Welnu, dit: ook in Noach’s tijd was er een buitengewoon verdorven
generatie. God had die in één keer kunnen uitroeien, maar Hij was gedul-
dig (lankmoedig) en wachtte daar nog 120 jaar mee. Ook die generatie
bestond uit ‘geesten in de gevangenis’ aan wie iemand (Noach), in dezelf-
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Geesten in de gevangenis (vervolg van pagina 13)

de geest als Jezus’ volgelingen nu, diezelfde boodschap heeft gepredikt.
Toch zijn er uiteindelijk maar acht mensen geweest die zich hebben be-
keerd en dat oordeel hebben overleefd. Maar dat was geen reden om
dan maar niet te prediken. Zo moeten ook Petrus’ lezers bereid zijn ge-
duld te oefenen, en net als Christus lijdzaam te aanvaarden wat hen
overkomt, ‘in Zijn geest’ bezig te blijven, en te prediken - meer nog door
hun leven dan met woorden. Dat alles betekent dat we deze passage (vrij
vertaald) moeten lezen als:

Want als God wil dat u lijdt, is het beter dat u lijdt omdat u goed doet
dan omdat u kwaad doet. Want ook Christus is, hoewel Hij (Zelf) recht-
vaardig was - eenmalig - gestorven voor onrechtvaardigen, om zo voor
u de relatie met God tot stand te brengen. Hij die lichamelijk ter dood
is gebracht, maar wiens ‘geest’ (= gezindheid) [hier op aarde] juist tot
leven is gebracht [namelijk in zijn volgelingen]. In die zin is Hij nu uitge-
gaan naar hen die - in hun eigen geest - in de gevangenis [van de dood]
zaten. Zoals in diezelfde geest destijds ook is gepredikt aan de men-
sen in de tijd van Noach, die weigerden te gehoorzamen [door tot beke-
ring te komen] terwijl God geduldig wachtte met het brengen van de
zondvloed [om ze de gelegenheid te geven zich te bekeren].

Die verwijzing naar de zondvloed gebruikt Petrus dan vervolgens weer
om een verband te leggen met hun doop; maar dat slaan we nu over.

Wat betekent dit alles?

We vinden hier dus geen opwindende openbaring over occulte zaken als
prediking aan wezens die God ‘tot het oordeel met onverbreekbare boei-
en in de onderwereld gevangen houdt’ (Jud 6). Zulke prediking zou im-
mers volstrekt doelloos zijn geweest, maar - belangrijker - ook in geen
enkel verband staan tot de situatie van Petrus’ lezers waar de brief toch
over gaat. Zijn doel is om zijn lezers, in hun verdrukking, een hart onder
de riem te steken. Hij vermaant ze dat zij het lijden dat hen overkomt,
geduldig moeten aanvaarden, omdat het Christus Zelf immers niet an-
ders is vergaan. Ook moeten zij daarin geen reden zien om dan maar niet
te getuigen (omdat dat ‘veiliger’ zou zijn). Zij moeten ‘niet bang zijn’ en
zich ‘niet in verwarring laten brengen’. Zij moeten Christus ‘erkennen’
door op Hem te vertrouwen en zich volledig ‘in Zijn geest’ in te zetten,
‘steeds bereid tot verantwoording van de hoop die in hen is’. Want dat is
al sinds mensenheugenis de taak van de gelovige geweest. En dat moe-
ten zij doen door op hun beurt, ‘zachtmoedig en met respect’, te predi-
ken aan ‘de geesten in de gevangenis’ rondom hen, al zal - net als des-
tijds - slechts een minderheid daar gehoor aan geven. 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

Daniël werd geroepen om Gods dienaar te zijn in het wereldrijk Ba-
bel. Hij was met anderen uit het koninklijk geslacht en van de edelen
van Juda als gevangene daarheen gevoerd (Dan 1). Koning Aspenaz
(vader van Nebukadnezar) liet de gevangenen streng keuren. Hij
zocht gezonde, knappe, intelligente, ijverige jongens van 14 jaar. Die
liet hij gedurende 3 jaar opleiden, om daarna in zijn paleis dienst te
kunnen doen. Daniël en zijn drie vrienden hoorden bij deze uitverko-
renen. Ze moesten zo snel mogelijk Babylonisch worden. Hun kle-
ding en kapsel werden aangepast. Ze moesten de taal leren en kre-
gen een Babylonische naam. Daniël (mijn God is rechter) werd voor
hem Beltesassar (Bel, bescherm het leven van de koning) genoemd.
Zo hoopte Aspenaz dat ze goede bruikbare burgers van zijn rijk zou-
den worden en hun vaderland zouden vergeten. Maar in vers 8 lezen
we dat voor Daniël de grens van toegeven was bereikt. Hij weigerde
wijn te drinken en het koninklijke voedsel, dat eerst aan de goden
was geofferd, te eten. Voor de koning was dat heilig voedsel en daar-
mee wilde Daniël zich niet verontreinigen. Hij koos openlijk voor de
God van Israël en riskeerde daarmee zijn leven. “Hij was vastbeslo-
ten” (Dan 1:8) en werd daarvoor beloond: “God zorgde ervoor dat de
hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was” (v 9). De vrienden van Dani-
ël volgden zijn voorbeeld. Na het eten van het sobere voedsel zagen
ze er zelfs beter uit dan alle jongens die het koninklijke voedsel aten.
Daar bleef het niet bij: “God schonk de vier jongemannen wijsheid,
kennis en verstand van alle geschriften; bovendien was Daniël bij
machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen” (v 17).
De vier bleken van alle jongens in alle opzichten de meeste kennis,
wijsheid en inzicht te bezitten. Net als Jozef in Egypte was Daniël tot
veel meer in staat dan de heidense magiërs. Hij kon dromen, die van
God kwamen, uitleggen en kreeg daardoor ook aanzien en een hoge
positie in het paleis. Hij ontving van God gezichten en mededelingen
betreffende de toekomst van zijn volk en de oprichting van Gods Ko-
ninkrijk op aarde. Zijn profetieën vormen de sleutel tot een goed be-
grip van de gebeurtenissen vanaf zijn tijd tot nu toe. Hij werd zelfs de
tweede in het bestuur van het Babylonische rijk, en na de val van dat
rijk tot in het Perzische rijk.



Daniël

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l

En

17

In alle beproevingen bleef Daniël God trouw. Heel bekend is het ver-
haal van Daniël in de leeuwenkuil. Omdat hij bleef bidden tot zijn
God, werd hij in een kuil vol hongerige leeuwen geworpen; maar die
deden hem niets. Hij werd er tot verbazing van de koning levend uit
gehaald. Daniël en de koning wisten het beide: God had de muilen
van die leeuwen gesloten (Dan 6). Alle koningen die hij in zijn bal-
lingschap diende, waren erg onder de indruk van zijn grote geloof en
liefde voor zijn God. Door zijn woorden en daden erkenden ze dat de
God van Daniël meer was dan al hun goden (bv Dan 2:47).
In hoofdstuk 9 zien we dat Daniël de boeken van Israël (die door de
bevelhebber van Babel meegenomen waren uit Jeruzalem) bestu-
deerde: “In het eerste jaar van zijn koningschap (van Darius) leidde
ik, Daniël, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de
puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de HEER

aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er zeventig” (v 2). Hij
zal Jeremia 25:11 en 29:10 hebben gelezen. Toen knielde hij; en in
zijn ontroerende gebed lezen we een belijdenis van schuld en voor-
bede. Hij verenigde zichzelf met de zonde van het volk en deed een
beroep op Gods barmhartigheid. Terwijl hij nog sprak kwam de en-
gel Gabriël: “Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbede begon
en ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer ge-
liefd” (9: 23). Ook in hoofdstuk 10 wordt Daniël nog twee keer door
de engel ‘geliefde man’ genoemd. (v 11 en 19). Daniël zal hier zeker
diep door getroffen zijn. Hij kreeg van de engel een blik tot in de ver-
re toekomst. Dit was ook bedoeld als bemoediging. Hij was oud en
wist dat hij het land Israël nooit meer zou zien; maar hij wist op
grond van de schriften zeker dat het volk terug zou gaan. Hij hoorde
over strijd en verdrukking, maar ook verlossing door de Grote Ko-
ning. “Ik (Daniël) hoorde het, maar begreep het niet en zei: ‘Mijn
heer, hoe zal dit alles aflopen?’ Maar hij zei: ‘Ga heen, Daniël, want
deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd ... Maar
jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van
de dagen opstaan om je bestemming te bereiken.’” (12: 8,9 en 13).
Door zijn voorbeeld van geloof te volgen, mogen ook wij uitzien naar
dezelfde bestemming. N.D.



Een verschijnsel waar de meeste Bijbellezers al wel eens op gestuit zullen
zijn, is dat je soms leest over gebeurtenissen die onderling niet in een correc-
te volgorde lijken te staan. Is het dan toch waar dat mensen in het verleden
zomaar wat bij elkaar hebben gezet? Maar de Schrift is toch de absolute
waarheid? Ja, de Schrift is Gods boodschap aan ons, en dus betrouwbaar.
Maar de Schrift hanteert soms wel andere regels dan wij gewend zijn. Het is
niet zomaar geschiedschrijving; het is een leerboek en veel ervan bestaat uit
voorbeelden van mensen uit het verleden die het verkeerd deden, of juist
goed. En dan is een logische samenhang soms belangrijker dan een histo-
risch correcte volgorde. Moderne schrijvers doen dat trouwens ook vaak;
maar die zeggen dat er dan gewoonlijk nadrukkelijk bij.

In aflevering 5 van deze rubriek (in het maartnummer van dit jaar) spraken
we al over Saul die niet leek te weten wie David was toen die Goliat versloeg,
hoewel we een hoofdstuk eerder al hadden gelezen hoe David bij Saul in
dienst was gekomen. Ik heb toen laten zien dat 1 Samuël 16 ons één verhaal
vertelt en hoofdstuk 17 een ander. Beide verhalen overlappen elkaar in tijd,
maar tonen ons elk een kant van Sauls karakter, en het is de bedoeling dat
we uit het contrast tussen die twee verhalen meer begrijpen van Saul (en
waar het nu precies mis ging met hem). Dat is een uitstekend voorbeeld van
het principe dat de Bijbel ons geen geschiedschrijving geeft, maar lessen uit
het verleden. De rangschikking is gedaan volgens thema en niet naar de tijd.
Maar wie er op let (en voldoende met de Schrift vertrouwd is) vindt meer van
zulke voorbeelden.

Het slot van Richteren

Een ander goed voorbeeld is het slot van het boek Richteren (‘Rechters’ in de
NBV), dat afsluit met de gebeurtenissen van Richt 17-21. Dit deel wordt geka-
rakteriseerd met de woorden “In die tijd was er geen koning in Israël; ieder-
een deed wat in zijn eigen ogen goed was” (hier 17:6, maar herhaald in 18:1,
19:1 en aan het eind in 21:25). Deze hoofdstukken vormen duidelijk een
eenheid, en ze staan helemaal aan het eind van het boek. Toch blijkt uit
20:28 dat deze dingen zich afspeelden onder het hogepriesterschap van Pi-
nechas, waarvan we aan het eind van het boek Jozua hadden gelezen dat hij
zijn vader in die functie was opgevolgd na diens dood in globaal dezelfde tijd
als de dood van Jozua; dus helemaal in het begin van de periode van de rich-
teren. We vinden daar achtereenvolgens:

Effectief Bijbellezen
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• Het illegale heiligdom van Micha, betaald met vervloekt geld (17:2)!

• De expeditie van de stam Dan, die niet tevreden was met het erfdeel dat
ze van God was toebedeeld. En die Micha’s Leviet/priester meeneemt als
een eigen illegale stam-priester.

• De ‘schanddaad’ te Gibea met de daarop volgende burgeroorlog tussen
Benjamin en de overige stammen.

Die ‘schanddaad’ te Gibea betreft een vrijwel exacte kopie van wat er eeuwen
eerder was gebeurd in Sodom, waarvoor God die stad volledig had uitgeroeid
en verwoest. De Leviet wiens vrouw hier werd misbruikt, had voor de nacht
bescherming gezocht binnen de muren van een Israëlitische stad, omdat hij
niet in het Kanaänietische Jebus wilde overnachten, “een stad vol vreemden
die niet tot het volk van Israël behoren” (19:12), zoals hij tegen zijn knecht
had gezegd. Maar in plaats van bescherming vond hij in eerste instantie geen
onderdak bij de daar wonende Benjaminieten, en pas later bij iemand die
oorspronkelijk niet van daar was (19:16-21). En vervolgens werd zijn vrouw
misbruikt tot de dood er op volgde. Stuk voor stuk elementen die we ook had-
den aangetroffen in de situatie van het Sodom van Lots dagen. Dat was volle-
dig in strijd met de bepalingen van de Wet, die er voortdurend op hamert be-
scherming te bieden aan de zwakken en kwetsbaren in hun maatschappij,
gewoonlijk aangeduid als ‘de vreemdeling, de wees en de weduwe’.

De verontwaardiging onder de andere stammen is dan ook terecht zeer groot,
en ze komen onmiddellijk in actie. Wanneer de stam Benjamin vervolgens
weigert de inwoners van Gibea uit te leveren voor de straf die de Wet daarop
stelde, draait het uit op een oorlog tussen Benjamin en die andere stammen.
Die oorlog leidt tot het bijna volledig uitgeroeid raken van Benjamin. Zodra de
eerste opwinding echter is gezakt begint de rest daar weer spijt van te krij-
gen, en ze zinnen op een manier om te voorkomen dat Benjamin volledig ten
onder gaat. Anderzijds hebben ze zich echter onder ede verbonden geen van
hun dochters aan de leden van deze afvallige stam te geven. Vervolgens ver-
zinnen ze daar een ‘passende oplossing’ voor (zonder eerst God daarover te
raadplegen). En een deel van die oplossing is vervolgens dat ze een aantal
jonge meisjes wegroven van een feest voor God in Silo, en die aan Benjamin
geven. Op die manier hebben ze aan Benjamin vrouwen verschaft en toch
hun eed niet gebroken (want hun vaders hadden ze niet vrijwillig afgestaan).
Aan de letter van de Wet was voldaan en er was toch een ‘oplossing’. Maar
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wel volledig buiten God Zelf om! Zoals gezegd, dit vond al in het begin van die
periode plaats, maar het illustreert treffend hoe ze, ondanks Mozes’ dringen-
de waarschuwing om dat niet te doen, toch de praktijken van de Kanaänieten
kopiëren. En het is dus niet zonder reden dat het boek afsluit met juist deze
gebeurtenissen. Het gaat om die les en niet om geschiedschrijving.

Hizkia: de bevrijding van Jeruzalem en het gezantschap uit Babel

Een zeer opvallend voorbeeld vinden we in Jesaja, de hoofdstukken 36-39.
De eerste twee vertellen ons van de wonderbaarlijke bevrijding van Jeruza-
lem uit de handen van de Assyrische koning Sanherib. Menselijkerwijs gesp-
roken had de stad geen schijn van kans, maar Hizkia doet een dringend be-
roep op God, Die op deze wijze zijn gebed beantwoordt. Uit 36&37 komt Hiz-
kia dan ook over als een man van groot geloof. Hij volgde de goddeloze Achaz
op, en we weten uit de historische boeken dat hij een belangrijke hervorming
heeft doorgevoerd en dat hij voor het eerst sinds de dagen van Salomo weer
een Pascha vierde. Hij geldt als een van de vroomste van de koningen van
Juda, het soort koning dat Israël ‘nodig had’. In de volgende twee hoofdstuk-
ken (38&39) lezen we dan over zijn ziekte en wonderbaarlijke genezing, en
vervolgens over dat gezantschap uit Babel. Zijn reactie op dat gezantschap
wekt Gods wrevel op, zonder dat het meteen duidelijk is waarom. Om dat te
begrijpen, moeten we ons realiseren dat hoofdstuk 38 een stapje terug doet
in de tijd. Ze tonen ons een eerdere gebeurtenis, die ineens veel meer licht
werpt op Hizkia als mens. Deze hoofdstukken tonen ons dat niemand vol-
maakt is, ook een vroom man als Hizkia niet.

Hizkia was terminaal ziek geweest en God had hem, bij monde van Jesaja,
zijn spoedig heengaan aangekondigd. Hij zat toen nog midden in die hervor-
ming en zijn zoon was pas een jaar of zeven; te jong om dat over te nemen en
succesvol af te ronden. Hoe moest dat nu verder? In antwoord op zijn gebed
krijgt hij nog 15 levensjaren extra. Maar dan verschijnt er een gezantschap
uit Babel. Babel was in die tijd een provincie van het Assyrische rijk, maar het
heeft diverse malen geprobeerd weer zelfstandig te worden. Dit is zo’n po-
ging. Na de dood van de Assyrische koning Sargon braken er overal in zijn rijk
plaatselijke opstanden uit. De gevaarlijkste daarvan was die van de Babyloni-
ër Merodak Baladan. De delegatie die Hizkia hier ontvangt, is duidelijk be-
doeld om zijn bereidheid te polsen over meedoen, met het herstel uit zijn
ziekte als formele aanleiding. Het is zonneklaar dat Hizkia verguld is met dit
belangrijke bezoek: hij wordt in de internationale politiek kennelijk voor vol
aangezien. Trots toont hij zijn hoge bezoekers zijn militaire voorzieningen.
Maar daarmee ontkent hij feitelijk dat zijn bescherming ligt bij God, en niet in
politieke verdragen. En dat is het wat God hem hier kwalijk neemt.
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Sanherib, Sargons opvolger, rekent eerst bloedig af met de Babyloniërs, en
vervolgens onderwerpt hij één voor één de overige deelnemers aan de coali-
tie. Uiteindelijk is, als laatste, Juda aan de beurt. Hizkia staat nu inmiddels
alleen; hij kan geen kant meer uit. Pas dan komt hij bij zinnen en smeekt God
om verlossing. Dit toont ons dat zelfs de vrome Hizkia, een van de beste ko-
ningen die Juda ooit gehad heeft, niet vrij is van menselijk denken. En dat er
dus een ander soort koning nodig is, een koning die wel voortdurend en volle-
dig op God vertrouwt. Die koning wordt elders in Jesaja dan ook aangekon-
digd en in het NT vinden we uiteindelijk Zijn geboorte. Je mag dit dus beslist
niet opvatten als zou deze Hizkia als mens niet deugen; het vertelt ons juist
dat zelfs de besten onder hen niet goed genoeg zijn. Deze volgorde leert ons
dus een belangrijke les, die we waarschijnlijk zouden hebben gemist wanneer
alles in de exacte historische volgorde had gestaan.

De Evangeliën

Dan nog even kort over de Evangeliën. Ook daar vinden we soms zulke om-
keer van de volgorde. De ene evangelist plaatst een bepaalde gebeurtenis
duidelijk vroeger, of juist later, dan een andere (of de anderen), waarbij het
vaak niet eens duidelijk is wie er nu eigenlijk de historische correcte volgorde
aanhoudt. Maar die hoeven we dus kennelijk ook niet te weten. Enerzijds is
het duidelijk dat Lucas het bezoek van Jezus aan Nazaret, de stad van zijn
jeugd, vroeger plaatst dan overeen zou komen met de historische werkelijk-
heid. Hij wil ons echter meteen bij het begin iets vertellen dat kenmerkend is
voor Jezus’ predikingswerk (‘een profeet wordt niet erkend in zijn eigen va-
derstad’). Anderzijds vinden we bij Johannes een tempelreiniging aan het be-
gin van Jezus’ prediking en bij de andere drie aan het eind. Aan het eind past
het logisch in de loop der gebeurtenissen van ‘de laatste week’. Maar uit de
opmerking van de menigte in Johannes (‘zesenveertig jaar heeft de bouw van
deze tempel geduurd, en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’) blijkt
dat wat Johannes beschrijft toch moet hebben plaatsgevonden tijdens het
Pascha van 27, drie jaar eerder dan het Pascha waarop Jezus is gekruisigd.
We zullen in dit geval dus wel moeten aannemen dat er twee verschillende
‘reinigingen’ zijn geweest, één aan het begin en één aan het eind.

Er zijn dus altijd redenen voor zulke schijnbare tegenstrijdigheden, ook al be-
grijpen we die misschien niet altijd meteen. Die redenen zullen ook niet eens
altijd dezelfde zijn. Maar de achterliggende gedachte is steeds dat het gaat
om lessen in dit ‘leerboek’, en dat het geen biografie is en geen geschied-
schrijving. Wie hier uit wil concluderen dat de Bijbel alleen maar een verza-
meling vrome verhalen is, die van overal bij elkaar zijn gehaald, heeft dit doel
niet begrepen, en hanteert de verkeerde criteria. R.C.R.
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Christus in Profetie
“Toen

In deze serie kijken we naar passages waar Matteüs een geheel eigen
uitdrukking gebruikt: “zo ging in vervulling wat gezegd is door …”. Vaak
zijn het verzen waarvan de toepassing op zich helder is, maar waar de
aanhaling ofwel over iets heel anders lijkt te gaan, of zelfs helemaal niet
te vinden is. Tot nog toe gingen al deze verzen over Jezus, maar in ver-
band met het uitroeien van de kinderen in Betlehem staat er ineens:

Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: Er klonk een
stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kin-
deren en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. (Mat
2:17-18).

De woorden zijn gemakkelijk terug te vinden in het Oude Testament.
Maar in Jeremia staat feitelijk:

Dit zegt de Heer: In Rama hoort men klagen, bitter treuren. Rachel be-
weent haar zonen, zij wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet
meer. (Jer 31:15).

We zitten hier met een dubbel probleem: de oorspronkelijke woorden in
Jeremia zijn al moeilijk te begrijpen, en daar bovenop is er dan nog de
vraag waarom Matteüs ze citeert.

Rachel

Voordat we proberen te begrijpen wat Jeremia bedoelt, is het zinvol eerst
naar Rachel te kijken. Jakob wilde Rachel als vrouw, maar zijn schoonva-
der bedroog hem en hij blijkt met haar zuster Lea getrouwd te zijn. Pas
daarna kan hij ook met Rachel trouwen. De situatie, met de beide zusters
als elkaars rivalen, heeft grote invloed op Jakobs gezin. Lea wordt geze-
gend met kinderen, maar Rachel blijft aanvankelijk kinderloos. Zij laat
Jakob daarom kinderen verwekken bij haar slavin. Pas later krijgt ze ook
zelf nog kinderen. De oudste daarvan is Jozef, nog geboren in Haran.
Maar na de geboorte van Jozef wil Jakob terug naar zijn eigen land. Een-
maal daar terug bevalt Rachel van haar tweede zoon, Benjamin. Bij deze
bevalling sterft zij, en zij wordt begraven dicht bij Betlehem, iets ten noor-
den daarvan: “Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de
weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem” (Gen 35:19). Jakob zette er
een gedenksteen bij, en ook nu nog staat daar een monument. In totaal
heeft Jacob nu twaalf zonen, waarvan dus twee (Jozef en Benjamin) bij
Rachel. Uit die twaalf zonen ontstonden later de twaalf stammen, maar
bij het indelen van het land ontvangt de stam Levi geen erfdeel, terwijl
Jozef een dubbel deel krijgt, via de stammen van zijn beide zoons Efraïm

“En zo ging in vervulling
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4. Een stem te Rama

en Manasse. Hun erfdelen lagen in het gebied van het noordelijke tien-
stammenrijk, soms in zijn geheel aangeduid als Efraïm. Het erfdeel van
Benjamin lag vlakbij het gebied van Juda, het zuidelijke rijk. De stad Bet-
lehem lag in het gebied van Benjamin. Er stamden dus drie stammen van
Rachel af, waarvan twee in het noorden en één in het zuiden.

De situatie ten tijde van Jeremia

Na Salomo bestond Israël uit twee rijken. Tien stammen behoorden tot
het noordelijke rijk dat de naam Israël behield. De twee andere behoor-
den tot het zuidelijke rijk, genoemd naar de grootste: Juda. Een eeuw
voor de tijd van Jeremia is het noordelijke rijk (met Efraïm en Manasse)
door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap. In het beeld had Rachel
daarmee haar oudste zoon Jozef verloren. Jeremia kondigt aan dat ook
het zuidelijke rijk in ballingschap zal gaan, nu door de Babyloniërs. Vanuit
werelds standpunt gezien was dit de machtsuitbreiding van Babel, maar
God beschrijft het als Zijn oordeel over het volk omdat zij niet meer op
Hem vertrouwden, net als een eeuw eerder het noordelijke rijk. Jeremia
maakt dat ook zelf mee. In eerste instantie wordt hij bij de ballingen ge-
zet, klaar voor transport, maar op last van de commandant wordt hij weer
vrijgelaten. Maar blijkbaar was Rama de plek waar de ballingen verza-
meld werden om van daar af de tocht naar Babel te beginnen:

De HEER richtte zich tot Jeremia nadat Nebuzaradan, de commandant
van de lijfwacht, hem in Rama had vrijgelaten. Hij had Jeremia daar
geboeid aangetroffen onder de ballingen van Jeruzalem en Juda, die
naar Babel zouden worden gevoerd. (Jer 40:1).

Met die achtergrond kijken we dan nogmaals naar de woorden in hoofd-
stuk 31, waar we mee begonnen. In de wat exactere vertaling van de
NBG’51 staat daar: “Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
omdat er geen meer is.” Jozef, de oudste, was al meegenomen, en nu
wordt ook Benjamin weggevoerd. In Rama, 12 kilometer ten noorden van
het graf van Rachel, hoort men haar stem, luid wenend over Benjamin,
de laatste van haar kinderen die nu ook weggevoerd wordt. Uiteraard is
het een beeld, maar wel een bijzonder krachtig beeld.
Toch is deze profetie van Jeremia, in tegenstelling tot het meeste van zijn
boek, juist bedoeld als troost. Hij ‘vertelt’ haar juist dat haar verloren zo-
nen ooit weer zullen terugkeren:

Maar dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor
hen wordt nu beloond – spreekt de HEER. Ze keren terug uit het land

wat gezegd is in de profeten”
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van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar
hun eigen land terug – spreekt de HEER. (Jer 31:16-17).

De ballingschap zal ze tot inzicht brengen (vs 18-19). God brengt hen te-
rug, en juist in dat verband lezen we over ‘het nieuwe verbond’ dat uiter-
aard in het Nieuwe Testament werkelijkheid wordt:

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 Egyp-
te weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toe-
behoorden – spreekt de HEER. (Jer 31:31-32).

De kindermoord te Betlehem

Met de betekenis van de passage in Jeremia nu helder, kunnen we ten-
slotte opnieuw naar de woorden in Matteüs kijken. Herodes heeft alle kin-
deren onder de twee jaar oud in Betlehem en omgeving om laten brengen
en in dat verband citeert Matteüs dat vers uit Jeremia (Mat 2:18). Er lijkt
echter geen verband te zijn tussen Rama en deze kindermoord. Toch is
het een citaat van een vers waarin Rama wel degelijk een betekenis had.
Waarom citeert Matteüs dat dan? Het gebied waar de kinderen zijn omge-
bracht bevat ook het graf van Rachel. En het is bovendien het erfdeel van
Benjamin, Rachels jongste zoon. Maar dat is nog geen voldoende verkla-
ring. Wat we in Jeremia zien is dat Rachel ‘weent’ om wat menselijke
overheersers over het land brengen; maar God zal zijn volk te hulp ko-
men. Ook in Matteüs zien we wat overheersers over het volk brengen. Zij
moeten dit nu ondergaan zonder dat er ingegrepen wordt. Het volk leed
ten tijde van Jeremia, en lijdt ten tijde van de geboorte van Jezus, onder
vreemde overheersers. In het land dat God hun gegeven had, zijn ze niet
langer onafhankelijk, beschermd door Zijn aanwezigheid in hun midden.
Maar daar houdt het niet mee op. De profetie in Jeremia was een aankon-
diging van het heil dat zal komen wanneer het aangedane onrecht weer
rechtgezet wordt, en alle tranen van hun ogen afgewist zullen worden.
Het begin van dat heil is in de tijd van Matteüs aangebroken. Het nieuwe
verbond, waar Jeremia zo intens naar verlangde, staat voor de deur. Dit
zijn nog de laatste stuiptrekkingen van een overheersing die voorbij zal
gaan als hun relatie met God hersteld is. Juist in die donkere dagen gloort
het licht van de nieuwe morgen. Dat was de achtergrond van de profetie
in Jeremia, en we mogen aannemen dat het ook Matteüs niet enkel om
het verdriet te doen is, maar dat ook hij dit noemt om te wijzen op het heil
dat begon met de geboorte van een kind. Een kind dat werd beschermd
tegen alles wat de wereld het had kunnen aandoen. M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De blauwe vinvis

Vraag een kind welk dier het grootst is dat ooit op onze planeet heeft ge-
leefd, en het antwoord zou misschien zijn: een van de dinosaurussen,
bijvoorbeeld de tyrannosaurus rex. Toch bestaat er een dier, dat nog gro-
ter was...en is! De blauwe vinvis met zijn lengte van 25 á 26 meter is in
elke oceaan ter wereld te vinden; de grootste die tot nu toe gevonden is,
mat zelfs 33 meter. De ‘kleintjes’ zijn ook niet over het hoofd te zien: bij
hun geboorte hebben zij al een lengte van 6 tot 8 meter en wegen niet
minder dan 2 á 3 ton! Walvissen zijn geen vissen maar zoogdieren. Een
blauwe vinvisjong slurpt dagelijks maar liefst 200 liter moedermelk naar
binnen. Daardoor groeit dat jonkie per dag met 90 kilo.

Anders dan de meeste grote dieren die grote prooi zoeken, is de blauwe
vinvis tevreden met het tegenovergestelde, namelijk hele kleine garnaal-
achtige ongewervelden die in het water leven, ‘krill’ genaamd. Vier maan-
den per jaar kan hij daarmee zijn vetreserves opbouwen, waarmee hij het
de rest van het jaar moet zien uit te houden. Een volwassen dier moet
dan per dag vier tot vijf ton naar binnenwerken. Aangezien één zo’n dier-
tje maar weegt één gram, betekent dat voor de blauwe vinvis een be-
hoefte van miljoenen per dag! Maar hoe werkt dat?

Blauwe vinvissen hebben een enorme, rek-
bare bek; zo groot zelfs dat zij in staat zijn
een volume water gelijk aan hun lichaams-
massa op te bergen. Zij filteren dan de krill
door een bijzondere, kamachtige structuur in
de bek, die baleinen heet. En hoe jagen zij
op hun prooi? Uit onderzoek blijkt dat de
blauwe vinvis als een gestroomlijnd projec-
tiel naar een diepte van ongeveer 200 meter
duikt. Maar dan draait hij zich om en gaat

met open bek weer naar boven. In korte tijd wordt hij ‘volgepompt’ met
water. Als een ballon komt hij langzaam naar boven. Om al dat water te
beheersen heeft hij een verlengstuk aan zijn bek; hij heeft plooien van
huid en blubber die van onder zijn bek tot aan zijn maag reiken.

In de Bijbel wordt de walvis niet bij name genoemd, al denken sommigen
dat de grote vis die de profeet Jona verzwolg, een walvis was. Toch heeft
God de walvis geschapen als een van de grote zeedieren, die voor hun
voedsel op Hem wachten (Psalm 104:25,26). C.T.

Afbeelding: museumvictoria.com.au
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

In aanmerking genomen hoezeer het OT ons
een voortdurende strijd toont tussen trouw
aan God en het dienen van afgoden, is het
opmerkelijk dat het Hebreeuws eigenlijk geen
woord heeft voor ‘afgod’. Er is een tiental
woorden dat onze vertalers gewoonlijk, of
soms, zo vertalen. De belangrijkste hiervan
zijn gillul, elil en atsab, waarvan het eerste
het meest voorkomt. Gillul is afgeleid van een
werkwoord galal, rollen. Sommige uitleggers
vatten het daarom op als een (rond?) blok
hout waar de ‘god’ uit gemaakt is. Maar an-
deren denken meer aan rol (= drol). De SV
vertaalt het daarom meest als ‘drekgoden’ (in
de HSV ‘stinkgoden’, maar feitelijk dus:
‘strontgoden’). Elil betekent letterlijk: niets;

dan zijn het dus ‘nietsen’. En atsab betekent letterlijk smart. Dan ligt de na-
druk op de smart die God heeft wanneer Zijn kinderen dáárbij hun heil zoeken
i.p.v. bij Hem. Daarnaast vinden we afgoderij aangeduid als overspel, en afgo-
den als ‘gruwel’ (bijv. Kemos, de gruwel van Moab, en Moloch, de gruwel der
Ammonieten; 1 Kon 11:7), of handwerk (‘met handen gemaakt’). Het OT
spreekt daarom van ‘goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen

Afgodenoffers en de maaltijd des Heren
De helft van alle NT-gebruik van eidōlon en daarvan afgeleide woorden vinden we in
Paulus’ brieven aan Korinte. In 1 Kor 8 en 10 gaat het om het eten van vlees dat is
gewijd aan een afgod, en het eten van het avondmaal. Veel vlees dat op de markt te
koop was, was afkomstig van tempeloffers. Mocht je dat nu wel of niet eten? Paulus
betoogt van wel, zolang je het maar niet eet als afgodenoffer. Met dat vlees zelf is
immers niets mis, want “Wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt be-
staat en dat er maar één God is” (zie het artikel). “Maar niet iedereen bezit deze ken-
nis. Sommigen van u … (zien dat) nog altijd als een offer aan die afgod. Hierdoor
wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard” (8:7). Het gaat dus niet om dat vlees zelf;
het gaat er om hoe je gedrag overkomt bij anderen (gelovigen zowel als ongelovigen).
Want anderzijds is er het avondmaal; dat symboliseert hun verbondenheid met Chris-
tus. Daarom: “Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere beteke-
nis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? Dat niet, maar wel dat heidenen aan demo-
nen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet
drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen
aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen” (10:19-21).

Het woord in het Hebreeuws
en Grieks
Het Hebreeuws heeft geen vas-
te uitdrukking voor afgod, maar
gebruikt verschillende woorden;
de voornaamste daarvan zijn
gillul (afgeleid van een werk-
woord galal, rollen), en dan elil
(lett.: niets) en atsab (smart).
Soms worden ze ook aangeduid
met het woord voor gruwel.
De Septuaginta (Griekse verta-
ling van het OT) vertaalt de eer-
ste drie vaak met eidōlon, af-
beelding. In het NT vinden we
vrijwel uitsluitend eidōlon.
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afgod

(bijv. Dan 5:4). Natuurlijk kun je redeneren dat ze niet dat beeld aanbaden; dat
beeld was alleen een afbeelding van de feitelijke god. Maar de boodschap van
dit alles is dat afgoden echt niet meer zijn dan dat, omdat ze feitelijk niet be-
staan. Het zijn slechts bedenksels, alleen bestaand in de hoofden van wie
daarin geloven. En Jesaja zegt over de goden van de volken die door de Assyri-
ërs waren onderworpen: “Dat waren dan ook geen goden, het waren slechts
maaksels van mensenhanden, beelden van hout en steen” (Jes 37:19).

Het Grieks gebruikt eidōlon, afgeleid van eidō, zien. Een eidōlon is dus een af-
beelding, maar geen werkelijkheid. Paulus zegt daarom: “Wij weten dat er in de
hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is” (1 Kor 8:4).
De Griek gebruikte het woord o.a. voor de lichaamloze geesten - waarin hij ge-
loofde - die je wel zou kunnen zien, maar die er eigenlijk niet concreet waren.
En helaas denken ook veel christenen dat zulke geesten wel bestaan. Maar
Paulus’ opmerking was alleen maar een verwijzing naar Mozes, wanneer die
het volk voorhoudt waar het op uit zal draaien: ze zullen hun God verruilen voor
afgoden, die hij achtereenvolgens beschrijft als ‘vreemde goden, gruwelijke
beelden, demonen, en goden die geen goden zijn’ (Deut 32:16-17). Het He-
breeuws voor die demonen is shed, dat zoiets betekent als verwoester. De Sep-
tuaginta vertaalt dat met demonen, wat onze vertalingen dus overgenomen
hebben. Maar dat is hier alleen maar één van de verschijningsvormen van die
niet-bestaande afgoden. In de rubriek ‘overdenking’ van vorige keer noemde ik
al dat het geloof in zulke machten, naast God, een ontkenning is van Gods al-
macht en dat ‘vrees voor demonen’ (deisidaimonia) de gelovige wordt aangere-
kend als een vorm van goddeloosheid. En daarmee is het dus toch een vorm
van ‘beeldenverering’, ook nu. Want afgoden bestaan niet echt, maar ze kun-
nen tegelijkertijd zeer reëel zijn voor wie erin gelooft. En een afgod is elke
macht (bestaand of verondersteld) waar je bang voor bent, en die je dus te
vriend wil houden, of waar je juist hulp
van verwacht en die je daarom gunstig wil
stemmen. Daarom zegt Paulus enerzijds:
“Wij weten dat er in de hele wereld niet
één afgod echt bestaat” en tegelijkertijd:
“ook al zijn er zogenaamde goden in de
hemel of op aarde - en zo zijn er immers
heel wat goden en heren” (1 Kor 8:4-5).
En dat geldt ook voor onze eigen dagen,
of het nu om bijgeloof gaat of om geld en
menselijke macht. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
In het OT komt gillul bijna 50x voor.
De SV vertaalt het vrijwel steeds met
drekgoden; de NBG’51 en de NBV
meest met afgoden of (afgods)-
beelden. Elil en atsab komen elk
bijna 20x voor en worden vertaald
met afgod, of iets als beeld.
In het NT komt eidōlon en daarvan
afgeleide woorden bijna 20x voor.
De vertaling is gewoonlijk: afgod.
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Deze keer willen we wat nader ingaan op het begrip verzoeking, of beproe-
ving. Dit is een van die begrippen waarover veel meningen bestaan, maar
helaas te vaak zonder voldoende solide bijbelse basis. Vooral hier moeten
we zorgvuldig nagaan wat onze uitgangspunten zijn en ons begrip stap voor
stap zorgvuldig opbouwen. En dan moeten we ons goed voor ogen houden
dat de essentie van ‘verzoeking’ niet ligt in een bewuste verleiding tot over-
treding; de essentie van verzoeking is de strijd tegen onze ingeboren men-
selijke neiging onze eigen weg te willen gaan i.p.v. die van God.

Het thema

Ik zei al eerder dat God van ons verlangt dat wij Hem uit eigen vrije wil die-
nen en gehoorzamen. En ‘zonde’ is de bijbelse term voor ongehoorzaam-
heid, dus voor het stellen van eigen wensen of belangen boven die van
God. Zonde komt dus voort uit verkeerde prioriteiten. Onvermijdelijk komen
we daarom van tijd tot tijd in situaties waarin we keuzes moeten maken:
Hem trouw blijven, of onze eigen weg gaan. En we tonen onze loyaliteit in
die keuze. Wie zondigt stelt eigen voorkeuren boven die van God. Bij elke
keuze tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ gaat het dus om een keuze tussen ‘wat wil
IK graag’ en ‘wat wil GOD van mij’. En de ultieme gehoorzaamheid wordt
bereikt wanneer iemand een gezindheid heeft die niet eens meer zegt ‘Ik
doe dit ondanks het feit dat ik zelf liever iets anders zou doen’, maar: ‘Ik wil
dit zelf omdat dit is wat God wil’. Dan is er geen belangenconflict meer, en
hoeft er dus geen keuze meer gemaakt te worden. Dat is de houding die
David beschrijft in een psalm: “Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw
wet is in mijn binnenste” (Ps 40:9, NBG’51). En de schrijver aan de Hebree-
ën vertelt ons dat dit volledig is vervuld in Christus (Heb 10).

De praktijk

Loyaliteit kan alleen blijken in de praktijk. Een voorbeeld: ik ben op een ter-
rein waar brandbaar materiaal ligt en waar een streng rookverbod geldt.
Houd ik mij daaraan? Of denk ik: het zal zo’n vaart niet lopen; in een veilig
hoekje, waar niemand me ziet, kan ik wel even een sigaretje opsteken”?
Voor mij is dat geen dilemma, want ik rook niet. Ben ik dan loyaal aan de
voorschriften? Misschien wel, maar dat blijkt hier niet; ook zonder rookver-
bod zou ik daar niet roken. Mijn collega rookt wel; maar niet daar. Dat kan
hij ook niet want de poortbewaking heeft bij binnenkomst zijn rookwaar in-
genomen (totdat hij er weer uit gaat). Is hij dan loyaal aan de voorschriften?

4. De strijd tegen verzoeking

Aspecten
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Misschien wel, maar ook voor hem blijkt dat hier niet; hij kan niet anders.
Die loyaliteit blijkt dus pas wanneer je (1) die alternatieve keuzemogelijk-
heid wel hebt, (2) een menselijk verlangen hebt naar dat wat verboden is
(zoals mijn collega), en (3) het toch niet doet. En daarom komen we van tijd
tot tijd in situaties terecht waarin we zulke keuzes moeten maken. Alleen
dan kunnen we tonen of het ons ernst is met onze gehoorzaamheid.

Beproeving als geloofsopbouw

Ook in ons geloofsleven wordt op zulke momenten dus onze loyaliteit ge-
test. Toch moeten we dat niet in de eerste plaats zien als tests, het zijn
vooral elementen van ons leerprogramma. We moeten daar altijd van leren.
Als we het goed doen, bouwt het ons zelfvertrouwen op: gaandeweg wordt
gehoorzaam zijn vanzelfsprekender, en kunnen we ook moeilijkere keuzes
aan. En het leert je tegelijkertijd ook dat je op God kunt vertrouwen. De
Schrift noemt dat: standvastigheid (de tweede helft van Heb 10, gaat dan
ook daarover!). En als het niet goed ging moeten we ook daar van leren:
wat ging er nu precies mis, en waarom? Zo train je toch ook kinderen, of
leerlingen? Je begint met ze simpele verantwoordelijkheden te geven, en
maakt die geleidelijk aan moeilijker. Plichtsgetrouwe taakvervulling moet
een routine worden. Je geeft ze opdrachten en kijkt hoe goed - of hoe slecht
- ze die vervullen. Zo nodig bespreek je dat na afloop, om duidelijk te ma-
ken wat er misschien niet goed was, of anders wat er nog beter kon, zodat
ze de volgende keer tot een (nog) beter resultaat kunnen komen.

Hebreeën heeft het ook daarover, en benadrukt daarbij dat we daar zelfs
verheugd over moeten zijn. Wanneer God niet zo met ons zou omgaan, wa-
ren we Zijn kinderen niet, Zijn leerlingen niet (Heb 12:5-8). Dus beklaag je
niet over wat je in het leven overkomt. Roep niet: “waarom laat God toch
toe dat dit mij overkomt”. Het is deel van je opleiding: taken, proefsituaties
en tests zijn altijd een onlosmakelijk onderdeel van elke opleiding, dus ook
van deze. Je zou je pas zorgen moeten gaan maken wanneer ze er niet wa-
ren. Maar soms bekruipt je toch de gedachte: kan het dan in elk geval niet
een beetje minder? Anderen lijken het soms veel minder moeilijk te heb-
ben. Misschien wel, ja. Maar misschien ben je wel geselecteerd voor een
‘elite-opleiding’. Dat zou je dan niet als straf moeten zien, maar als een
voorrecht (ja, ik besef ook heus wel dat je dat niet meteen zo ervaart wan-
neer het je overkomt!). In de woorden van Jakobus:

van het Kwaad
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Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u aller-
lei beproevingen ondergaat … dat leidt tot standvastigheid. Als die stand-
vastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zon-
der enige tekortkoming. (Jak 1:2-4)

Commando’s krijgen ook een veel zwaardere opleiding dan gewone rekru-
ten, en ze zijn er trots op! Wat Jakobus ons hier vertelt, is dat wij het abso-
luut niet voor minder kunnen doen! Beproeving is dus een essentieel deel
van onze opleiding. Maar brengt God dan mensen in verzoeking? Nee, ver-
zoeking komt voort uit onze eigen ‘begeerten’. Al wat God doet, is toelaten
dat wij in situaties komen waar we voor zulke keuzes worden blootgesteld,
als deel van onze opleiding. Waarbij Hij ‘trouw is en niet toelaat dat wij bo-
ven onze krachten worden beproefd; Hij geeft mét de beproeving ook de
uitweg, zodat wij die kunnen doorstaan (1 Kor 10:13).

Het leerboek

Naast persoonlijke ervaring hebben we echter ook nog de Bijbel, met daar-
in talloze voorbeelden van mensen die keuzes maakten, goede of verkeer-
de. Die staan daar niet zomaar, die staan daar om van te leren. Als het een
verkeerde was, waar ging het dan precies mis? En als het een goede was,
hoe kwamen ze daar dan toe? Wat leren we daar van? Steeds weer zien we
dan dat een goede keuze in een moeilijke situatie niet uit de lucht kwam
vallen. Daar ging een leven aan vooraf van training en zorgvuldigheid, ook
in schijnbaar onbelangrijke kwesties. Dat schept een routine die het een
mens mogelijk maakt om ook in een moeilijke en kritieke situatie zonder
aarzelen de juiste keuze te maken. Omgekeerd zie je dat mensen die onder
druk de verkeerde keuze maken al eerder, in kleinere en schijnbaar onbe-
langrijke zaken, gewend waren het minder nauw te nemen, of meer vrijheid
te geven aan hun eigen voorkeuren. En dat moet ons aan het denken zet-
ten. We zagen al eerder dat zonde voortkomt uit hoogmoed, het niet bereid
zijn God als meerdere te erkennen, Zijn voorschriften negeren ten behoeve
van de eigen wensen. Dat is wat ik hierboven bedoelde met het conflict tus-
sen loyaliteit en eigen voorkeuren. Als je dan de lange lijst van uitglijders (of
regelrecht falen) in de Bijbel bekijkt zie je hoe dun de scheidslijn daartus-
sen is. En hoe gevaarlijk het daarom is om ‘het niet zo nauw nemen in ge-
vallen waar het er niet zo toe lijkt te doen’. Het blijkt er altijd toe te doen.

Het eten van de vrucht van de boom in het paradijs was niet zo maar een
onschuldige overtreding, dat was opstand tegen God. Maar het was de
mens zelf die faalde. De slang die de suggestie aandroeg appelleerde al-
leen maar aan een latent in de mens aanwezige neiging tot onafhankelijk-
heid. Die slang hoorde daar echter om te beginnen al niet te zijn. De mens

Aspecten van het Kwaad
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en zijn vrouw hadden de strikte opdracht om te hof te bewaken (Gen 2:15).
Dat beest had daar niets te zoeken, dus dat hadden ze buiten de poort
moeten houden. Het lijkt er daarom op dat de misstap begon met een
schijnbaar onbelangrijke verwaarlozing van de ‘voorschriften’. En een gene-
ratie verder is dat opnieuw zo. Kaïn neemt het niet zo nauw met de voor-
schriften voor de offerdienst, en Gods waarschuwing is:

Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel
je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te
krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij. (Gen 4:7)

Meer letterlijk staat daar: “… dan ligt de zonde als een belager aan de
poort”; overduidelijk een verwijzing naar de overtreding van zijn ouders.

De tegenstander

De Bijbel spreekt heel veel in beeldtaal, en gebruikt in dit geval zelfs uiterst
krachtige beeldtaal. Die keuze tussen goed en kwaad wordt ons voorge-
steld als een strijd tegen een gevaarlijke en listige tegenstander. Een strijd
op leven en dood, want op zonde stond (zonder Christus!) de doodstraf. In
werkelijkheid zijn wijzelf echter die tegenstander, althans ons menselijk
karakter met zijn verlangens en voorkeuren. Zoals Jeremia het formuleert:
“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het ken-
nen?” (Jer 17:9, NBG’51). Om ons de harde realiteit van die strijd goed te
doen beseffen, stelt de Schrift die tegenstander echter voor als een ander,
een externe vijand waarmee wij in een dodelijk gevecht zijn verwikkeld. In
het geval van Kaïn was er in feite geen slang in het spel; het ging om Kaïns
eigen hart dat ‘arglistig en verderfelijk’ was. Toch wordt hier het beeld van
een externe verleider (die slang) gebruikt, om het besef van die strijd reëler,
meer concreet, te maken. En dat geldt dus ook voor ons, nu. Maar dan
moet je niet de fout maken dat beeld op te vatten als de werkelijkheid, om
dat vervolgens te gebruiken als excuus voor je eigen falen: “Dat was IK niet,
dat was die verleider.” Feitelijk zeg je dan zelfs dat het eigenlijk Gods
schuld is, omdat die je daartegen had horen te beschermen en daarin dan
tekort zou zijn geschoten. Dat was wat Adam en Eva probeerden:
• De vrouw die U hebt gemaakt om mij ter zijde te staan, heeft mij vruch-

ten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’
• De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. (Gen 3:12-13)
Maar daar komen ze niet mee weg. En wij ook niet! We moeten niet probe-
ren iets of iemand buiten onszelf verantwoordelijk te maken voor ons eigen
falen. Wijzelf zijn verantwoordelijk voor ons eigen falen en de oorzaak ligt
uitsluitend dáár. Dat gold toen voor Adam en Eva, en dat ligt voor ons, nu,
niet anders. R.C.R

4. De strijd tegen verzoeking (vervolg van pagina 28-29)
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Fundamentele begrippen
4. Slangen in het Nieuwe Testament

In het vorige artikel zagen we dat het Hebreeuwse woord nachash in de Septu-
aginta meestal werd vertaald met ophis. Het gangbare woord voor slang in het
Grieks. Wij komen het ook veertien maal tegen in het NT, waarbij steeds het in
de natuur voorkomende dier slang wordt bedoeld. Enkele voorbeelden:

… welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen
geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? (Mat
7:9,10; Luc 11:11)
… slangen zullen zij opnemen … (Mar 16:18)
Zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden …
(Luc 10:19)
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft … (Joh 3:14)
En laten wij de Here niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden, en zij
kwamen om door de slangen. (1 Kor 10:9)

Wij wijzen hier ook op Paulus’ herinnering aan de gebeurtenissen in de hof,
waarbij hij hetzelfde gangbare woord voor slang gebruikte, dat ook in Genesis
wordt gebruikt, zonder enige suggestie van iets anders dan een slang:

…zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de een-
voudige … toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. (2 Kor 11:3)

Openbaring 9 vraagt extra aandacht. De beeldrijke taal toont een groot leger
dat optrekt om vele mensen te doden (vers 15 en 16). Dit wordt voorgesteld
als een grote ruitermacht op schrikwekkende paarden met vuur, rook en zwa-
vel spuwende leeuwenkoppen en staarten als giftige slangen (verzen 17-19):

Want hun staarten zijn als slangen, met koppen, en daarmee brengen zij
schade toe. (Op 9:19)

Dit doet sterk denken aan wat Jeremia schreef over het oordeel over Juda en
Jeruzalem. Ook hij wees op de komst van verwoestende vijandelijke legers, in
de vorm van een omkering van de hiervoor genoemde zegen van Jacob over
Dan (Gen 49:17), gepaard aan een parallel met de dodelijke beet van slangen
in de woestijn. Deze laatste koppeling vinden we ook in het boek van Amos:

Van Dan uit is te horen het snuiven van zijn paarden; door het geluid van het
hinniken van zijn rossen beeft het gehele land; zij komen, zij verslinden het
land met al wat erop staat, de stad met wie erin wonen. Want zie, Ik zend
onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering baat; die zullen u bijten,
luidt het woord van de HERE. (Jer 8:16,17)
Al verscholen zij zich op Karmels top, Ik zou hen daar opsporen en wegha-
len; al verborgen zij zich voor mijn ogen op de bodem van de zee, Ik zou van-
daar een slang gelasten hen te bijten! (Am 9:3)



van het Kwaad

Naast ophis komen wij in het NT, en alleen in Openbaring, ook drakōn tegen
(13 x in de hoofdstukken 12 en 13). Dit is in het klassieke Grieks meestal een
slang. Opvallend is dat in de hoofdstukken 12 en 20 ophis wordt gebruikt
naast drakōn, alsof het synoniemen zijn. Wij komen hier later op terug.

Adder
In het NT vinden we één vermelding van een adder als Paulus in Romeinen
3:13 de hiervoor genoemde Psalm 140:4 citeert over addergif. Hier wordt het
gangbare woord voor adder in het Grieks: aspis, gebruikt.

Verder is er een vermelding van een giftige slang (Grieks: ekidna), waardoor
Paulus werd gebeten toen hij op Malta hout sprokkelde (Handelingen 28:3).

Adderengebroed
In de evangeliën lezen wij dat Johannes de Doper de Joodse geestelijke leiders
‘adderengebroed’ noemde. Hier wordt het meer algemene Griekse woord voor
een giftige slang gebruikt: ekidna, zodat er eigenlijk staat: het voortbrengsel
van een giftige slang.

Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwa-
men, zei hij tot hen: Adderengebroed ... (Mat 3:7; vgl Luc 3:7 en Mat 23:33)

Wij herinneren in dit verband aan twee in een eerder artikel genoemde passa-
ges, waar het gif van slangen het beeld is voor de valsheid van mensen in hun
denken, spreken en handelen: Psalm 58:4,5 en Psalm 140:2-4.

Mensen kunnen evenals slangen hun mond gebruiken om anderen direct of
indirect te doden. De Here Jezus wees zijn discipelen op de mond als het or-
gaan waardoor de boze overleggingen en redeneringen in het hart van mensen
aan het licht komen (Mar 7:17-23). Jakobus schreef, met een zinspeling op de
mens in de hof en mogelijk op de woorden van Jezus:

… alle soorten van wilde dieren, vogels … en zeedieren worden en zijn be-
dwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwin-
gen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. (Jak 3:7,8)

Dat moest vooral Jezus ervaren in de gemene aanvallen van de Joodse geeste-
lijke leiders op Hem als persoon; maar ook op zijn onderwijs en wonderen, die
uiteindelijk uitmondden in het plan Hem te doden. We zien dit terug in Jezus’
woorden, toen Hij werd zwart gemaakt bij het volk:

Adderengebroed, hoe kunt u, die slecht bent, iets goeds zeggen? Want uit de
overvloed van het hart spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goe-
de schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze
dingen. (Mat 12:34,35)
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Uit hun woorden bleek wie zij waren. Zij behoorden tot het zaad van de slang,
dat strijdt tegen het zaad van de vrouw (Genesis 3). Het is de strijd van de zo-
nen van de mensen tegen de zonen van God (vergelijk Genesis 6). De eerste
die behoorde tot het zaad van de slang was Kaïn, die zijn broer Abel, een zoon
van God, uit jaloersheid vermoordde. Om dezelfde reden en op dezelfde wijze
beraamden de Joodse leiders het plan de rechtvaardige Jezus te vermoorden.
En daar is het directe verband met Jesaja 59:

U getuigt dus van uzelf dat u zonen bent van de moordenaars van de profe-
ten. Maakt ook u de maat van uw vaderen vol! Slangen, adderengebroed,
hoe zult u ontkomen aan het oordeel van de hel? (Mat 23:31-33)

Sommigen zoeken echter van alles achter ‘slangengebroed’; maar wanneer wij
het gebruik daarvan in zijn verband bekijken, zien wij dat het om mensen gaat.
De oorsprong is, naar wij aannemen, het boek van de profeet Jesaja, waar wij
de gedachte een aantal malen tegenkomen. De eerste keer gaat het om het
dreigende gevaar voor de Filistijnen:

Verheug u niet, u gans Filistea, omdat de roede die u sloeg (de Judese ko-
ning Achaz), verbroken is (hij stierf net daarvoor), want uit de wortel van de
slang zal een adder voortkomen en haar vrucht zal een vliegende draak zijn
(Assur-Babel). (Jes 14:28,29)

De tweede passage is nog interessanter, omdat hier het directe verband is met
die in het Nieuwe Testament, namelijk wanneer het gaat om mensen die zich
niet willen bekeren en kwaad beramen tegen anderen:

Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtig-
heid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die
een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij ver-
trouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren
onheil. Zij broeden eieren van giftige slangen uit en weven spinnenwebben.
Wie van hun eieren eet, zal sterven; als er een ingedrukt wordt, berst er een
adder uit. Hun webben deugen niet tot kleding, en met hun maaksels kun-
nen zij zich niet bedekken; hun maaksels zijn maaksels van boosheid, en
gewelddaden zijn in hun handen. Hun voeten snellen naar het kwade en
haasten zich om onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn onheils-
gedachten, verwoesting en verderf zijn op hun wegen. (Jes 59:1-8)

De verantwoordelijkheid wordt hier in Jesaja geheel gelegd bij de mens en
niet bij een ander wezen, net als in Genesis 3. De schrijvers van het Nieuwe
Testament hebben hier geen andere gedachten over. Met de woorden die
zij gebruiken bedoelen zij het dier dat wij uit de natuurwereld kennen. De
kenmerken daarvan worden echter overgebracht op mensen. J.K.D.
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Psalm 7begrijpend zingen

Doe mij recht, HERE … naar mijn onschuld

In de jaren voordat David koning werd, heeft hij veel geleden door de hand van
Saul, die toen over Israël regeerde. Psalm 7 behoort bijna zeker tot deze perio-
de, toen David op de vlucht voor Saul in de bergen en door woestijnen zwierf.

Wie is “de Benjaminiet Kusch”, genoemd in de titel van deze psalm? Hij zou
één van de mannen van Saul kunnen zijn, die ook van de stam Benjamin was;
iemand die David vijandig gezind was. Sommigen menen echter, dat ‘Kusch’
een verzonnen naam is voor Saul zelf. De naam wordt elders in de Bijbel ge-
bruikt voor Ethiopië en heeft de letterlijke betekenis van ‘zwart’. Dacht David
soms aan de ‘zwarte’ (boosaardige) buien van Saul toen hij zijn klaaglied zong
“om de woorden van de Benjaminiet Kusch”? Verschillende verzen in de psalm
steunen dit idee.

In een spelonk te Engedi spaarde David eens het leven van Saul: “David en zijn
mannen zaten achter in de spelonk ... hij sneed ongemerkt de slip van Sauls
mantel af ... Saul was inmiddels opgestaan, hij verliet de spelonk en ging zijns
weegs. Daarna stond David op, ging de spelonk uit en riep Saul na: Mijn heer
de koning! ... Toen zeide David tot Saul ... Zie, de HERE heeft u heden in de spe-
lonk in mijn macht gegeven; men sprak ervan u te doden, maar ik spaarde
u ...” (1 Samuël 24:1-11; vgl. 26:11).

David dacht waarschijnlijk aan deze gebeurtenis toen hij Psalm 7 schreef:
“HERE, mijn God, indien ik dàt gedaan heb, indien er onrecht kleeft aan mijn
handen, indien ik hem kwaad gedaan heb, die vrede met mij had – ja ik heb
hem gered, die mij zonder oorzaak benauwde – dan moge de vijand mij vervol-
gen” (vsn. 4,5). Nooit heeft David deze ‘Kusch’ kwaad aangedaan. Hij liet de
wraak aan God over: “Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U tegen de woede van
hen die mij benauwen ... Doe mij recht, HERE, naar mijn gerechtigheid, en naar
mijn onschuld, die bij mij is” (vsn. 7,9). Te Engedi liet David het oordeel aan
God over: “De HERE moge mij aan u wreken, mijn hand echter zal niet tegen u
zijn” (1 Samuël 24:13).

David steunde niet op eigen kracht, maar op zijn God die hem altijd te hulp
kwam: “HERE, mijn God, bij U schuil ik ... Mijn schild is bij God, die de oprechten
van hart verlost” (Psalm 7:1,11). Hierop mogen ook wij “Amen” zeggen.

J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Als God iets belooft, vraagt Hij onvoorwaardelijk geloof; rotsvast vertrou-
wen dat Hij zal doen wat Hij zegt. Zijn woord moet voldoende zijn. Voor
Christus Jezus was dit zo. Zijn levensmotto was: Hier ben Ik om Uw wil, o
God, te doen, wat God ook van Hem vroeg – zelfs het ergste. Hij kon dat
verdragen, omdat Hij erop vertrouwde dat Zijn Vader Hem zou geven wat
Hij Hem had beloofd. En Zijn verwachting is Zijn volgelingen tot voorbeeld:

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en vol-
einder van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het
kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is
ter rechterzijde van de troon van God (Heb 12:2).

Dat laatste is de vervulling van de belofte in de koningspsalm 110 (vers
1), die de zekerheid geeft dat de aarde het Koninkrijk van God wordt; de
Koning is gekroond en wacht tot God Hem de aarde geeft.

Maar woorden zijn ons vaak niet voldoende. We zoeken zekerheid; een
bewijs in iets zichtbaars, tastbaars. En God neemt daarbij soms Zelf het
initiatief! Hij gaf de regenboog, om ons telkens te herinneren aan Zijn be-
lofte, dat het leven op aarde nooit meer door een watervloed zal worden
vernietigd (Gen 9:8-17). De besnijdenis was het zichtbaar teken van Gods
verbond met Abraham (Gen 17). God heeft er ook geen bezwaar tegen als
Hem om zekerheid wordt gevraagd; als het maar vanuit de juiste gezind-
heid is. In Jezus’ tijd vroegen de leiders van het volk Hem om een onmis-
kenbaar teken dat Hij de Messias was. Maar omdat zij Hem niet geloof-
den, gaf Jezus het hen niet (Mat 16:1-4). Abraham werd een vriend van
God genoemd. Hij vertrouwde God op Zijn woord; dat bleek uit zijn daden.
Maar toen zijn geduld lang op de proef werd gesteld, vroeg hij God: waar-
aan zal ik weten dat ik het (land) bezitten zal? Uit het feit dat God hem de
verlangde zekerheid gaf in een zeer plechtig verbond, blijkt dat Abraham
die vanuit zijn geloof vroeg (Gen 15). God toonde Zijn volk door vele won-
deren dat Hij Jezus had gezonden om Zijn woord bekend te maken.

God laat echter ook op andere manieren zien wat Hij bedoelt. Hij gebruikt
beelden uit het dagelijks leven, zodat Zijn woorden concreet worden en
niet abstract of vaag blijven. Wat God beloofde aan Abraham aangaande
het land, wordt concreet aan de hand van het beeld van een testament.
Hierbij kunnen wij ons iets voorstellen. Als we weten dat iemand een tes-
tament heeft gemaakt, betekent dit dat er iets substantieels is dat de
moeite waard is aan anderen na te laten. Het geeft zekerheid dat de erfla-
ter goed geregeld heeft dat de benoemde erfgenamen het ook krijgen.
Een testament kan niet zomaar worden veranderd of terzijde geschoven.

Leven in de verwachting van

10.
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Ook kunnen latere, niet in het testament opgenomen wilsbeschikkingen,
niet boven het testament worden gesteld. Paulus stelde dit zo voor:

Zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft –
niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden
aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad … Ik bedoel dit: de
wet, die … later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God
tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte
haar kracht zou doen verliezen. (Gal 3:15-17)

De schrijvers van het Nieuwe Testament kwamen niet zelf op dit idee. Zij
namen het over uit het Oude Testament. Op meerdere plaatsen wordt
Kanaän namelijk het aan Abraham, Isaak en Jakob geschonken erfdeel
genoemd, het land dat zij (be)erven. Toen God het volk Israël bij de
Schelfzee had gered van de Egyptenaren, zong Mozes een door de Geest
ingegeven lied, dat we vinden in Exodus 15. Na een terugblik op de voor-
bije gebeurtenissen volgt vanaf vers 13 wat God daarna zou doen, be-
schreven alsof het al was gebeurd. Let op Mozes’ zekerheid in vers 17:

U … plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die U, HERE, tot
uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, HERE, door uw hand gesticht.

Bergen zijn in de Bijbel regelmatig het beeld voor een natie, land. In dit
geval kan met de berg ook Sion, Jeruzalem, zijn bedoeld; maar zij verte-
genwoordigt dan als de hoofdstad van het Godsrijk het hele gebied dat
God zijn erfdeel noemt en beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen
(zie bv Ps 78:54,55). In Deuteronomium 12 wordt gesproken over de
plaats waar Gods heiligdom zou komen. Hier is heel duidelijk te zien dat
het land de erfenis is die God hen beloofde:

U bent nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel, dat de HERE,
uw God, u geven zal. Maar wanneer u … woont in het land dat de HERE,
uw God, u zal doen beërven … dan zult u naar de plaats, die de HERE,
uw God, verkiezen zal om zijn naam te doen wonen, alles brengen wat
Ik u gebied … (Deut 12:9-11)

Toen Salomo later, bij de inwijding van de tempel, God vroeg genadig te
zijn als het volk zondigde, sprak hij over de vervulling daarvan: het land
dat U uw volk ten erfdeel geschonken hebt (1 Kon 8:36/2 Kron 6:27).
In Psalm 135 herinnerde de dichter aan wat God deed toen Hij Israël be-
vrijdde en naar het beloofde land bracht:

Hij was het, die grote volken versloeg … alle koninkrijken van Kanaän;
die hun land ten erfdeel gaf ... aan Israël, zijn volk. (vs 10-12; ook Ps
78:55 en Hand 13:19).

de eeuwige erfenis

het Koninkrijk van God



Stefanus wees op wat God Abraham gaf: Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap
tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. (Hand 7:5)
De schrijver van de brief aan de Hebreeën wees op het geloof van velen
waarover we in het Oude Testament lezen, zo ook Abraham:

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij ver-
trok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij ver-
toefd in het land van belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten
woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde
belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de
ontwerper en bouwmeester is (Heb 11:8-10; zie 12:17 voor het erven
van de beloften zoals in de zegen aan de eerstgeborene doorgegeven).

Nu blijkt dus dat de beloofde erfenis niet beperkt was tot een strook land
aan de Middellandse Zee. Want in een eerder artikel hebben we gezien
dat de stad met fundamenten de nieuwe samenleving op aarde is, die het
Koninkrijk van God wordt genoemd. Dat is niet beperkt tot een deel van de
aarde, maar zal de gehele aarde omvatten. Zoals God de Kanaänieten het
land ontnam vanwege hun zonden en gaf aan Israël tot hun erfdeel, hun
rechtmatig bezit, zo ontneemt Hij de onrechtvaardigen de aarde en geeft
die aan de rechtvaardigen. Want het Hebreeuwse woord voor land, erets,
kan immers ook aarde betekenen. En zo paste Jezus het toe in de Bergre-
de: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven (Mat 5:5).
De basis voor die uitspraak is Psalm 37, waarin behoren tot het volk Israël
niet het criterium is voor het beërven van wat God Abraham beloofde:

Wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven … de ootmoedigen
beërven het land … de rechtvaardigen beërven het land (Ps
37:9,11,29).

In het testament is vastgelegd, dat alleen wie leven vanuit hun verwach-
ting van het Koninkrijk zullen delen in de erfenis (zie 1 Kor 6:9,10; Gal
5:19-21; Efez 5:5). Wie er niet van overtuigd is dat deze toepassing ge-
rechtvaardigd is, kijke naar Psalm 2, die in het Nieuwe Testament zo vaak
wordt geciteerd in verband met Christus Jezus. Tot Hem werd gezegd:

Hij (God) sprak tot mij: Mijn zoon bent u … Vraag Mij en Ik zal volken
geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit (Ps 2:7,8).

In het Bijbels parallellisme zijn beide belofte (min of meer) gelijk. Paulus
vatte de belofte aan Abraham en zijn nageslacht dan ook zo op dat hij een
erfgenaam van de wereld zou zijn (Rom 4:13).

De belofte aan Abraham en de belofte van het Koninkrijk zijn één en de-
zelfde. De erfenis is dus het Koninkrijk van God op aarde.
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(vervolg van pagina 37)10. de eeuwige erfenis

39dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)

Dan zal de Koning tot hen … zeggen: beërft het Koninkrijk, dat u bereid
is van de grondlegging van de wereld af. (Mat 25:34)
Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in
het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan
wie hem liefhebben? (Jac 2:5)
Wie overwint zal deze dingen beërven … (Op 21:7)

Maar we moeten wat de erfenis betreft nog wat verder gaan. Want als die
betrekking heeft op het Koninkrijk van God, dan is de eigenlijke erfenis
het eeuwige leven. Want het gaat niet om een stad of staat die we ons
bezit kunnen noemen, maar om het eeuwige en volmaakte leven daarin.
Op een dag kwam een jonge man bij Jezus met de vraag: Goede meester,
wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? (Mar 10:17; Luc
18:8; zie ook Luc 10:15); en Jezus vertelde het hem. Op de vraag van de
discipelen wat zij zouden ontvangen voor het volgen van Jezus, zei Hij:

Een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kin-
deren of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer
terugontvangen en het eeuwige leven erven. (Mat 19:29)

Wat wij elkaar nalaten is tijdelijk, maar wat God geeft is eeuwig. Daarom
noemt de brief aan de Hebreeën het een eeuwige erfenis (9:15), en Pe-
trus een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis (1 Pet 1:4)

De beloften golden in eerste instantie en in de eerste plaats voor de lijfelij-
ke nakomelingen van Abraham, via de lijn van Isaak en Jakob. Maar om-
dat God de God is van alle mensen, heeft Hij in Christus Jezus allen als
zonen aangenomen die in Hem geloven (Efez 1:5); ook wie niet uit Israël
zijn. Daarom zijn zij mede-erfgenamen van de beloften aan Abraham:

Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar
de belofte erfgenamen. (Gal 3:26-29; zie ook 4:6,7; Hand 20:32;26:18)
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God,
en medeërfgenamen van Christus (Rom 8:17).

In de rubriek Forum vindt u het antwoord op de vraag wanneer gelovigen
eeuwig leven ontvangen. Niet direct bij het sterven, maar bij Christus’
komst uit de hemel. Wij erven immers ook niet als wij sterven, maar op het
moment dat de Erflater heeft bepaald. En dat is wanneer God Zijn Zoon
naar de aarde zendt om de doden op te wekken en allen te vertellen wat
hun bestemming is: het eeuwige leven of de eeuwige dood. Wij mogen het
echter zo zien: God geeft Zijn kinderen een extra zekerheid dat zij het eeu-
wige leven zullen ontvangen. Geen gesloten envelop met daarop ‘te ope-
nen bij mijn overlijden’, maar een ‘onderpand’: de heilige Geest (Efez
1:13,14; zie vooral ook Rom 8:9-11 voor het belang hiervan!). J.K.D.
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Bijbelse portretten
en miniaturen

Mensen zoals wij

Dit boek gaat over mensen, mensen waar we in de Bijbel snel overheen
lezen. Ze worden soms maar terloops genoemd en lijken van weinig belang
voor het verhaal. Toch valt er veel van te leren, zelfs in die weinige verzen.
Sommige van deze verhalen zijn toch nog wat uitgewerkte schetsen, ande-
re zijn gereduceerd tot op het niveau van een cartoon. Maar altijd geven ze
ons alle informatie die we nodig hebben. Alleen hebben wij nooit geleerd
ze zo te lezen. Dit boek — dat gedeeltelijk een bundeling is van een artikel-
serie in Met Open Bijbel — wil u laten zien hoe je zulke verhalen kunt lezen
om de lessen eruit te halen die het ons wil vertellen

Het eerste deel gaat over mensen uit het Nieuwe Testament, maar de por-
tretten zijn wat uitgebreider, en de studie gaat wat dieper. Het tweede deel
heeft een wat bredere blik, maar de portretten zijn daar juist weer wat be-
knopter, het zijn meer ‘pasfotootjes’. Stuk voor stuk blijken ze echter men-
sen te tonen waaraan we een voorbeeld kunnen nemen. Vaak van hoe wij-
zelf Christus zouden moeten volgen, een enkele keer juist als illustratie
van de fouten die wijzelf moeten vermijden.
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