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In het

belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Transformatie
“We zitten in een groot transformatieproces naar een nieuwe aarde”,
las ik onlangs. Dat ging echter niet over de ‘nieuwe aarde’ van de Bijbel,
maar over ‘veranderende energiestromen’. Een studiecentrum biedt
cursussen en workshops aan om te leren daar mee om te gaan. Een
interview in een landelijk dagblad, al wat langer geleden: steeds meer
bedrijven laten zich door ‘deskundigen’ adviseren over de beste datum
om belangrijke contracten af te sluiten, op basis van de stand van de
sterren. ‘Daar wordt soms nog wat lacherig over gedaan, maar dat zou
de vooruitgang niet in de weg staan’, zo werd ons verzekerd. De wereld
om ons heen beroemt zich graag op zijn rationele opvattingen, waarin
geen plaats meer is voor achterhaalde, ‘bijgelovige’ (lees: christelijke)
opvattingen; maar occulte praktijken lijken aan een opmars bezig te
zijn. Is dat een doorbraak in ruimer denken? Of een wanhopige poging
om greep te krijgen op schijnbaar onbeheersbare ontwikkelingen?

Ander onderwerp. De wereld heeft zich een wereldwijd geïntegreerd fi-
nancieel systeem geschapen, waar iedereen baat bij zou hebben: groei-
ende economie, meer banen, meer financiële zekerheid. Vervolgens
bleek een handvol hebzuchtige personen met een wat flexibel geweten
dat hele systeem te kunnen ontwrichten, waarbij geen enkel land kon
ontsnappen aan de negatieve gevolgen. En wie het laatst bij ‘de nood-
uitgang’ is, betaalt de hoogste rekening. En zoals ook bij echte nooduit-
gangen: juist die run op de nooduitgang verergert alleen maar de gevol-
gen. De kredietcrisis schijnt intussen te zijn opgelost, maar hij bracht
allerlei andere dubieuze zaken aan het licht en de problemen zijn er
beslist niet minder op geworden; ze hebben nu hooguit een andere
naam. Maar eigenlijk waren die problemen er in feite dus al; ze konden
alleen in de schaduw blijven. Het hoofdprobleem is uiteraard dat de
mens bezeten is van geld. “Je kunt niet God dienen en de Mammon” zei
Jezus in de bergrede. Veel moderne christenen lijken echter te denken
dat je het niettemin altijd kunt proberen. En voor de rest van onze wes-
terse wereld is de bergrede in elk geval alleen maar iets dat te maken
heeft met dat ‘bijgelovige’ idee van een ‘God in de hemel’.

Wat is er verder nog? Internet. Een paar hackers kunnen al ons geld
wegsluizen naar andere rekeningen. Maar ze kunnen ook ons totale
systeem platleggen. Niet alleen ons betalingsverkeer, maar ook ons



communicatiesysteem, onze transportsystemen, de bediening van onze
sluizen en gemalen – dus alles wat we hebben geïnstalleerd om droge
voeten te houden, onze complete beveiliging. Het besef van deze be-
dreigingen begint langzaam tot ons door te dringen. We beginnen lang-
zaam te beseffen hoe kwetsbaar we onszelf gemaakt hebben, terwijl
we juist dachten het zo goed voor elkaar te hebben. De radio meldt dat
het consumentenvertrouwen nog steeds negatief is, want consumen-
tenvertrouwen heeft te maken met de economie, en de economie moet
groeien. Er is echter een ander, belangrijker, vertrouwen dat negatief is
geworden: het vertrouwen in onze veiligheid. De moderne mens begint
zich onzeker te voelen. Op geld kan hij niet langer vertrouwen. En op de
politiek al evenmin. De toekomst wordt onzeker. En hij gaat op zoek
naar nieuwe zekerheden, of in elk geval naar wat ondersteuning: de
stand van de sterren, of het beheersen van die ‘energiestromen’.

Het is dus zeer de vraag of de mens dat op den duur allemaal nog de
baas kan. Wie zijn Bijbel kent, verwacht dit echter al lang. God heeft de
mens laten begaan, om hem zelf te laten ontdekken dat hij niet het su-
perwezen is waar hij zichzelf voor houdt. Het zal een tijd worden van
grote verdrukking, die alles zal vragen van ons geloof in God als we die
willen doorstaan. Dit zijn de geboorteweeën van die nieuwe aarde, waar
ik mee begon, alleen totaal anders dan de mensen achter dat studie-
centrum verwachten. Misschien niet iets waar je je onmiddellijk op zou
verheugen. Toch zouden we enorm bevoorrecht zijn als we Christus’
wederkomst daadwerkelijk zouden mogen meemaken. In zijn toespraak
op de Olijfberg beschrijft Jezus de ‘radeloze angst’ die er dan zal heer-
sen onder de volken. Mogelijk is dit een verwijzing naar Jesaja:

Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoog-
moedig is en trots ... opdat het vernederd worde … Te dien dage zal
de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had …
voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht … vanwege
de verschrikking des HEREN. (Jes 2:12-21, NBG’51)

Maar dan zegt Hij: “Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan
op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!” (Luc 21:28). Simpele
woorden, maar dit zal de ultieme test van ons geloof worden: gaan we
in wanhoop mee ten onder, of doorstaan we die periode met vreugde
over dat waarvan we overtuigd zijn dat het staat te gebeuren? R.C.R
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Overdenking
Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid ...

opdat U rechtvaardig blijkt in uw uitspraak,

zuiver in uw gericht. (Ps 51:3,6; NBG’51)

De psalmen kunnen ons vaak veel leren. Hetzij zoals ze zijn, hetzij in
relatie tot de achtergrond van hun ontstaan. Psalm 51 is zo’n psalm
waarvan we de achtergrond moeten kennen. David schreef hem nadat
de profeet Nathan hem had laten beseffen wat hij had gedaan met
Batseba en vervolgens met haar man Uria. Hij beseft ook dat hij volgens
de wet nu uitsluitend de doodstraf verdient. In deze Psalm smeekt hij
om Gods genade. Meteen al in de eerste verzen: “Wees mij genadig,
God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij
schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. (Ps 51:3-4).

Wat in de vertaling niet zo opvalt, is de structuur van de Psalm. In die
(bekende) structuurvorm ligt de nadruk op één bepaalde zin; in dit geval
in de tweede helft van vers 6. Wel zien we dat alle zinnen over “ik” of
“mij” gaan, behalve juist deze. Maar voordat we daar naar kijken, eerst
een paar constateringen. “Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd, ik
heb gedaan wat slecht is in uw ogen” (Ps 51:6a). Je zou terecht kunnen
tegenwerpen dat anderen ook onder zijn acties hadden geleden, en dat
hij Uria zelfs had laten doden. Toch beseft David dat alle zonde eigenlijk
tegen God is gericht. Ook ziet hij in dat het zinloos is dat te verbergen.
Dat had hij eerst wel geprobeerd. Hij wilde het doen voorkomen alsof het
kind dat Batseba verwachtte van haar eigen man was. Maar dat was
mislukt. En David besefte waarschijnlijk dat dit kwam omdat God daar
niet aan meewerkte. De zonde bleef dus staan. Zonde erkennen is es-
sentieel, wil er vergeving volgen. En dan volgt dit bijzondere centrale
stuk van de Psalm. In de wat exactere NBG’51 vertaling staat er: “… op-
dat U rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht”.

Davids dilemma

David vraagt hier om vrijspraak, ‘om Gods rechtvaardigheid te laten blij-
ken’. Dat lijkt nogal een vreemde uitspraak, alsof God verplicht zou zijn
iemand vergeving te schenken wil Hij rechtvaardig zijn. Wat bedoelt hij
hiermee? David is bezorgd, niet om wat zijn zonde heeft aangericht in de
wereld, maar dat zijn zonde Gods rechtvaardigheid zou kunnen aantas-
ten. Te proberen die zonde te verbergen was zinloos, zoals we ook lezen
in Spreuken: “Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie
ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving” (Spr. 28:13). Daarom belijdt hij
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die zonde en vraagt of God die zonde weg wil nemen. En dat doet hij
‘opdat Gods gerechtigheid niet aangetast wordt’. Ik denk dat David zit
met het feit dat hij enerzijds gezondigd heeft, nota bene als iemand die
zich tot die tijd volledig bewust was van zijn relatie met God omdat hij in
Gods wegen wandelde. Maar aan de andere kant heeft God een verbond
met hem gesloten, en hem een belofte gegeven dat hij en zijn nage-
slacht voor eeuwig op de troon zouden zitten. David beseft nu terdege
dat hij dat niet waard is. Dus: als God zijn belofte aan David vervult is
het alsof God zonde toelaat, maar als hij David en zijn huis uitroeit, dan
verbreekt Hij zijn belofte. David beseft daarom dat God, wil zijn gerech-
tigheid niet aangetast worden, de zonde weg moet doen. Dat is een on-
voorstelbare vraag, maar je ziet dat David zegt dat het niet om Uria gaat,
en evenmin om hemzelf. Het gaat uitsluitend om Gods eer, om Zijn ge-
rechtigheid, waaraan David schade heeft toegebracht. Hij vraagt dus om
het wegdoen van zijn zonde om God niet te beschadigen. De HSV ver-
taalt het vervolg met: “zodat U rechtvaardig bent wanneer U spreekt,
rein bent wanneer U oordeelt”. David heeft die vergiffenis gekregen, zijn
zonden zijn weggedaan, door Gods genade. In een iets later geschreven
psalm (Psalm 32) lezen we hoe dankbaar hij is als zijn zonde werkelijk
vergeven is: “Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van
wie de zonden worden bedekt. Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt,
als in zijn geest geen spoor van bedrog is” (Ps 32:1-2).

Paulus aan de gemeente te Rome

Maar David kwam tot een cruciale conclusie, die de kern vormt van die
psalm waarin hij om vergeving vraagt. En het is juist die conclusie die
Paulus eruit haalt als hij deze psalm citeert in zijn Romeinenbrief. Aan
de Joden zijn Gods woorden toevertrouwd, maar “wanneer sommigen
van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan
Gods trouw?” (Rom 3:3). Dat is precies het punt waar David mee zat, en
daarom vervolgt Paulus met dat citaat uit de psalm: “Natuurlijk niet. Ie-
der mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar, zoals ook ge-
schreven staat: U blijkt rechtvaardig wanneer u rechtspreekt, u overwint
wanneer u vonnist.” (Rom 3:4; de woorden wijken wat af van de psalm
omdat Paulus hier uit de Griekse vertaling citeert). Paulus’ thema in Ro-
meinen is niet vergiffenis, maar het feit dat de wet de Jood niet beter
maakt dan de heiden. Juist de wet geeft ons Gods woorden, waar recht-
vaardigheid uit spreekt. En die rechtvaardigheid wordt niet aangetast
doordat mensen niet in staat zijn om die wet te houden. De conclusie
blijft staan: “God waarachtig en iedere mens leugenachtig” (Rom 3:3,
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NBG’51). Als we even een stukje overslaan zien we hoe Paulus hier op
terug komt in vers 23: ‘Iedereen heeft gezondigd … Wij allen missen
Gods heerlijkheid door de zonde’. Maar we kunnen zo dankbaar zijn dat
het daar niet ophoudt. In het volgende vers staat: dat wij om niet worden
gerechtvaardigd door Zijn genade. Vervolgens zien we hoe Paulus de
gedachte van David volgt: Gods gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid,
blijkt uit het feit dat Hij enerzijds de mens zal verheerlijken maar ander-
zijds niet door de vingers ziet wanneer de mens faalt. En om te vermij-
den dat daarmee Gods gerechtigheid wordt aangetast, heeft Hij (God)
een zoenmiddel aangewezen: de verlossing in Christus Jezus.

… Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zo-
dat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in
Jezus is. (Rom 3:25-26, HSV)

De weg van het kruis

Wij zijn zo gewend aan de gedachte van Gods vergiffenis dat we het risi-
co lopen zonde te bagatelliseren, dat we vergeving eigenlijk normaal vin-
den. Daarom spreekt God tot ons in de taal van het kruis. We zien daar
verschillende mensen die allen hun eigen menselijke gevoelens volgen.
• De leiders van het volk zien hun positie in gevaar komen, ze zijn zelfs

bang voor problemen als het volk iemand koning wil maken.
• Het gezag van de Romeinen is gebaseerd op onderdrukkking. De sol-

daten volgen slechts hun bevelen op.
• Door eerdere fouten is de stadhouder gevoelig voor chantage.
• De meeste discipelen zijn gevlucht uit angst ook opgepakt te worden.
• Hebzucht heeft een andere discipel uiteindelijk tot verraad gebracht.
• Gebrek aan vertrouwen heeft een discipel krachtig doen zweren dat

hij Jezus nooit gekend heeft.
Het zijn allemaal normale menselijke reacties, maar het gevolg is dat
een onschuldige sterft aan het kruis. Daar tegenover zien we de Zoon
des mensen. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij bidt voor degenen die
Hem dit alles doen ondergaan, omdat Hij beseft waarom ze het doen. Hij
heeft begrip voor zijn discipelen en hun angsten. Hij denkt aan zijn moe-
der die waarschijnlijk al weduwe is en hulp nodig zal hebben. Hij wil dat
‘Gods voornemen door zijn hand voortgang mag hebben’ (Jes 53:10,
NBG’51). En dat alles terwijl hij de wreedste dood sterft die de mensheid
ooit bedacht heeft, bedoeld om zo afschrikwekkend te zijn dat niemand
de moed zou opbrengen om hetzelfde te doen als de veroordeelde.

Juist in dat kruis zien we duidelijk hoe de mens van nature is en waartoe
dat leidt. Maar we zien ook hoe God wil dat de mens is. In Jezus zien we
het voorbeeld van wat God vraagt; niets minder is acceptabel om vol-
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maakt te zijn. Er zijn twee wegen, de weg van fouten maken, ze proberen
te bedekken, en doorgaan alsof er niets is gebeurd. Jezelf wijs maken
dat je daarmee altijd nog beter bent dan anderen. Het gevolg zien we bij
de omstanders rond het kruis. Dat leidt ofwel tot een meewerken aan de
kruisiging, of een verloochening dat je Jezus kent. Aan de andere kant is
er de weg van een besef van deze gevolgen, een besef van de werkelijke
ernst van falen, een weg waarin je uitroept “O God, wees mij zondaar
genadig”, en een geloof in de ware mens, Gods eigen zoon. De les is dat
de zonde echt zo erg is, en dat vergeving niet vanzelfsprekend is.

Geloof ‘als gerechtigheid’

Zo blijft Gods rechtvaardigheid behouden, en wordt die niet tekort ge-
daan. God liet dit gebeuren “… om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu
in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit
het geloof in Jezus is” (vers 26). Als voorbeeld van zulk geloof noemt
Paulus Abraham, die rotsvast vertrouwde dat God zich aan zijn woord
hield, en dat daarvoor zelfs het onmogelijke toch mogelijk zou zijn. Dat
gold al voor de geboorte van zijn zoon Isaak, als Abraham en zijn vrouw
al bejaard zijn, en in nog sterkere mate als hij deze zoon moet offeren.
Hij blijft ook in dat laatste geval toch geloven dat God zijn belofte (hem
via Isaak een groot nageslacht te bezorgen) zou waarmaken. Hij berede-
neert dat God blijkbaar Isaak terug kan brengen uit de dood (Heb
11:18). Abraham was niet in alles rechtvaardig, maar zijn geloof werd
hem gerekend tot gerechtigheid. En dat geldt ook voor ons, zegt Paulus,
ook wij worden door geloof gerechtvaardigd als wij net als Abraham
doordrongen zijn van de betrouwbaarheid van Gods belofte, door geloof
in dit offer van Christus. “Bij hem echter die niet werkt,” (dus de oplos-
sing niet zoekt in hoe hij de wet houdt) “maar gelooft in Hem Die de god-
deloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals
ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent,
zonder werken” (en dan volgen precies de woorden die David sprak in
Psalm 32, toen hij vergeving gekregen had): “Welzalig zijn zij van wie de
ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig
is de man aan wie de Here de zonde niet toerekent.” (Rom 4:5-8 HSV).

Door ons geloof zó te ontwikkelen wordt het schijnbaar onoplosbare pro-
bleem opgelost: God kan de zondaar niet ongestraft laten, en toch re-
kent Hij hem de zonde niet toe. “Wij zijn dus als rechtvaardigen aange-
nomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze
Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mo-
gen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig” (Rom 5:1-2). M.H.

Onze (vervolg van pagina 5)
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Barmhartigheid en innerlijke ontferming zijn de bewijzen van liefde
In het vorige artikel van deze serie hebben we gezien dat barmhartigheid en
innerlijke ontferming voor de Here Jezus het belangrijkste bewijs van liefde
voor de naaste zijn. Hij zocht barmhartigheid en ontferming bij de mensen die
Hij ontmoette. Hij verweet zijn tijdgenoten, vooral de leiders, dat zij geen barm-
hartigheid toonden aan hen die barmhartigheid nodig hadden zodat zij niet
zouden bezwijken. Zij hechtten meer waarde aan het naleven van regels en
geboden dan aan het geestelijk doel dat God had met zijn wet:
“… u hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barm-
hartigheid en de trouw” (Mat 23:23);
“Indien u geweten had, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offe-
rande, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld” (Mat 12:7; zie 9:13).
Het lijkt wel of er – door hun superioriteitsgevoel, van te menen beter zijn dan
de onwetenden en zondaars – geen sprake meer was van enige verbonden-
heid. Dus ook niet van een hart dat open stond, om zich over hen te ontfermen.
Paulus had het over mensen zonder hart of barmhartigheid (Rom 1:31).

Zelf was de Here Jezus steeds door ontferming bewogen in zijn ontmoetingen
met hulpelozen. Maar Hij zuchtte geen ach en wee. Hij deed iets voor hen:
“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij
… waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tot zijn discipelen:
De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van
de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in zijn oogst” (Mat 9:36-38);
“En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met ontfer-
ming over hen bewogen en genas hun zieken” (Mat 14:14);
“Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond wer-
den zij ziende en zij volgden Hem” (Mat 20:34);
“En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen, en Hij
zei tot haar: Ween niet. En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan … en zei:
Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten ...” (Luc 7:13-15).

Jezus stelde God voor als een vader, die elke dag op de uitkijk staat naar zijn
afgedwaalde zoon, om hem tegemoet te komen en zich over hem te ontfermen:
“En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewo-
gen. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem” (Luc 15:20).
Paulus zag zichzelf als zo’n verloren zoon waarover God Zich had ontfermt, met
de bedoeling dat Hij Zich door de prediking en het voorbeeld van Paulus over
anderen zou ontfermen:
“… hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar
was … Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor
hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven” (1 Tim 1:13,16);
“God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus
naar u allen verlang” (Flp 1:8).

Wie Gods ontferming heeft ontvangen, krijgt een periode aan zijn of haar leven
toegevoegd. In plaats van te sterven om de zonden, krijgt hij of zij een leven als
Gods aangenomen kind. Let op Paulus’ vermaning en de woorden van Petrus:
“Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoor-
zaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriende-
lijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger wa-
ren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei be-
geerten en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkaar hatende.
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God
verscheen, heeft Hij, niet om werken van gerechtigheid, die wij zouden gedaan
hebben, maar naar zijn ontferming ons gered door het bad van de wederge-
boorte en van de vernieuwing door de heilige Geest …” (Titus 3:1-7)
“U echter bent … een volk tot Gods eigendom, om de grote daden te verkondi-
gen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u
… eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen” (1 Pet 2:9-10).
Het doel met dit nieuwe leven, is dat u getuigt van Gods ontferming over alle
mensen, zelfs de grootste zondaar. Uw reiniging, uw genezing enz. is het bewijs
dat God Zich ontfermt en dat anderen Zijn ontferming ook kunnen ontvangen.
Zie Jezus’ woorden: “Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de He-
re in zijn ontferming u gedaan heeft” (Mar 5:19). Paulus zocht die praktische
liefde bij gelovigen in Filippi (2:1-5), zodat hij zich kon verheugen in hun echte
verandering door de kracht van het evangelie en van de Geest die in hen werk-
zaam was, de bekleding door het nieuwe kleed van goddelijke eigenschappen.

De vriendelijkheid van Christus in zijn volgelingen
Een aantal malen worden samen met barmhartigheid nog andere vormen van
goed gedrag van dienaren van God genoemd. Eén daarvan is vriendelijkheid.
Hierin zien we de wijze waarop Jezus de mensen van zijn tijd tegemoet trad
met de liefde en ontferming van God. Zo probeerde Hij zoveel mogelijk van hen
te redden van de dood en te winnen voor Zijn Koninkrijk. Zou deze vriendelijk-
heid dan ook niet zijn volgelingen moeten sieren? Maar alleen wie anderen ziet
als vrienden in de ware betekenis, kan vriendelijkheid tonen. De broers van
Jozef vonden dat hij een verwend vaderskind was, dat zichzelf heel belangrijk
vond. En dat uitte zich in de manier waarop zij zich tegenover hem gedroegen.
In Genesis staat dat zij hem haatten en niet vriendelijk met hem konden spre-

voor de bouw van een geestelijk huis ...”
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ken (Gen. 37:4). Wij zouden zeggen dat zij nou niet bepaald vrienden van el-
kaar waren. Ware vriendschap uiten we door liefde, genegenheid, aanhanke-
lijkheid, oprechte belangstelling, openstaan voor elkaar, elkaar als gelijken te
zien, wederzijdse trouw, het zoeken van het goede voor elkaar – zonder bijbe-
doeling. En dat zijn nou niet bepaald dingen waarin wij mensen uitblinken.
Want zijn wij van nature niet zelfzuchtig, egoïstisch?

De Here Jezus toonde wat volmaakte vriendschap is. Hij noemde zijn discipelen
zijn vrienden (Joh 15:14,15). En dat terwijl Hij van een veel hogere afkomst
was dan zij. Wij kunnen anderen vrienden noemen, zonder dat dit echte inhoud
heeft. We zijn soms vrienden omdat wij een gezamenlijke belangstelling heb-
ben voor iets: de natuur, een hobby. Of we noemen meer in algemeenheid de-
genen met wie wij het meest omgaan onze vrienden. Maar zien zij ons ook als
hun vrienden? Is er echte verbondenheid met elkaar? Voor de Here Jezus had
het vriend zijn met Hem wel die diepe inhoud. Niet alleen wilde Hij alles wat Hij
had en wist en kon met hen delen, maar Hij had zelfs zijn eigen leven voor hen
over: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrien-
den” (Joh 15:13). Hierin is Hij de ware Zoon van zijn Vader. Die bleef altijd
vriendelijk voor de nakomelingen van Abraham, ook al gedroegen zij zich als
vijanden van Hem. Hij wil zo lang mogelijk Zijn toorn inhouden in Zijn pogingen
de mensen tot bekering te brengen, zodat zij zullen leven. God zei bijvoorbeeld
tot de tijdgenoten van de profeet Micha: “… is de HERE zo kort van geduld …?
Zijn mijn woorden niet vriendelijk jegens de oprechte van wandel? (Mic 2:7).

God wil dus een zegen zijn voor de mensen in het algemeen en in het bijzonder
voor de nakomelingen van Abraham, Salomo sprak in een aantal spreuken
over het zegenrijke gevolg van vriendelijkheid van de ene mens tot de andere:
“Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het
gebeente”; “Wie vriendelijk van oog is, die wordt gezegend, omdat hij de be-
hoeftige van zijn brood geeft”; “Met wijsheid opent zij haar mond, vriendelijke
onderwijzing ligt op haar tong” (Spr 16:24; 22:9; 31:26).

Wanneer de Here Jezus in de Bergrede zegt dat wij aan anderen moeten doen,
wat wij willen dat zij ons doen, dan komt vriendelijkheid daar zeker voor in aan-
merking. Want komen wij niet graag in een vakantieplaats of een winkel waar
de mensen vriendelijk tegen ons zijn? Daar voelen wij ons niet als vreemden,
maar welkom en op ons gemak. Zijn wij dan naar hun toe ook vriendelijk? Pau-
lus zag, in zijn door God gegeven wijsheid, echte vriendelijkheid niet als een
natuurlijke eigenschap van een mens. Het is een vrucht van de Geest, die
voortkomt uit een leven in verbondenheid met God en zijn Zoon, en de mensen
die Hij liefheeft: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lank-
moedigheid (geduld), vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelf-
beheersing” (Gal 5:22). Een vrucht die wij de gelegenheid moeten geven verder

zich gedragen in het huis van God
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te rijpen, door ons er in te oefenen. Hierdoor zal al het menselijke, dat ons van
nature aankleeft, verdwijnen, om plaats te maken voor het goede, het goddelij-
ke, waarin Gods werkzaamheid in ons zal blijken. Kijk eens naar wat Paulus in
de brief aan Efeze schreef: “Weest jegens elkaar vriendelijk, barmhartig, elkaar
vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft” (Efez 4:32).

Door de genoemde eigenschappen/kenmerken krijgt Christus in ons gestalte;
wordt zijn gezindheid ook de onze, zodat wij geestelijk geheel en al aan Hem
gelijk worden. Dan worden wij werkelijk mensen naar Gods beeld, zoals Chris-
tus de openbaring, de vleeswording van Gods eigenschappen. In de tweede
brief aan de gemeente in Korinte gaf Paulus het contrast aan tussen hoe men-
sen iets voor elkaar proberen te krijgen en Christus, Die handelt in de geest
van zijn Vader. Paulus maakte zich dit ook eigen en doodde zo de geest die
hem eens beheerste en hem drong ten strijde te trekken naar het vlees om
anderen met geweld te dwingen zijn inzichten te delen (wat hen dood bracht in
plaats van leven). Hoe anders was hij geworden: “Ik, Paulus, doe een beroep
op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus” (2 Kor 10:1a).

Het is leerzaam en verhelderend een aantal passages over deze vriendelijkheid
van Christus te lezen. Een vriendelijkheid die wij op onze beurt behoren te to-
nen aan alle mensen; zelfs aan hen die vijanden van ons tonen te zijn. In zijn
brieven aan Timoteüs schreef Paulus twee maal dat vriendelijkheid een ken-
merk behoort te zijn van een dienaar van God: 1 Tim 3:2 en 3; 2 Tim 2:22-26.
En in Titus 3:2 hoe een goed dienaar van Christus zich behoort te gedragen.

Onze vriendelijkheid mag geen zwak aftreksel zijn van die van God en Christus,
maar moet opvallend zijn zodat zij bij alle mensen bekend wordt (Flp 4:5). Zelfs
wanneer zij onredelijk tegen ons zijn, of ons zelfs smaden en vernederen. Dat
is moeilijk, maar juist hieruit blijkt onze verandering tot geestelijke mensen, die
ons niet laten leiden door onze oplaaiende emoties, maar door de vrede van
God die in ons woont. Paulus wees op zijn leven en levenshouding: “Tot op dit
ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend
leven ... worden wij gescholden, wij zegenen; worden wij vervolgd, wij verdra-
gen; worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk … (1 Kor 4:11-13).

Het is deze vriendelijkheid die Paulus, in alles wat hij deed en zei, zelf in de
praktijk bracht. Hij had zelfs, net als zijn Heer, zijn leven over voor het behoud
van anderen: “Want wij hebben ons nooit afgegeven met vleitaal … of met enig
baatzuchtig voorwendsel; God is getuige! Ook zochten wij geen eer bij mensen,
noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons had-
den kunnen laten gelden; maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk,
zoals een moeder haar eigen kinderen koestert. Zo waren wij, in onze genegen-
heid voor u, bereid u niet alleen het evangelie van God maar ook ons eigen le-
ven mede te delen, daarom, dat u ons lief geworden was” (1 Tes 2:5-8). J.K.D.

7. de vruchten van de Geest (1) (vervolg van pagina 9)



God zei: laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis …

En God schiep de mens naar zijn beeld
naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

(Gen 1:26-27, NBG’51)

Ik neem aan dat elke Bijbellezer deze zin kent (in welke vertaling dan
ook). Maar weten we ook wat hij ons nu eigenlijk vertelt? Dat wij er net zo
uitzien als God? Of misschien toch iets anders? En zijn beeld en gelijkenis
twee woorden voor hetzelfde, of zit daar nog verschil in? Laten we eens
zien. Daarbij zullen we veel gebruik maken van de NBG’51, omdat die wat
zuiverder en consequenter is in zijn woordgebruik, en daarom beter ge-
schikt om de overeenkomsten en verschillen te zien.

Beeld en gelijkenis

Inderdaad menen velen dat ‘beeld’ en ‘gelijkenis’ hier identieke termen
zijn en dat dit dus een typisch Hebreeuws parallellisme is. Maar nadere
beschouwing van hun gebruik wekt toch sterk de indruk dat gelijkenis
(demuth) meer gaat over uiterlijke overeenkomst en dat beeld (tselem)
dieper gaat. ‘Naar Gods beeld’ lijkt toch meer te betekenen: overeenkom-
stig van karakter. Was de mens dat dan meteen na zijn schepping? Nee,
maar dat was wel Gods uiteindelijke doel. En het is typisch de taal van de
Bijbel om dat einddoel al te vermelden bij de start. Zo lezen we ook: man
en vrouw schiep hij hen” hoewel in eerste instantie alleen Adam werd ge-
schapen en Eva pas later kwam. Meteen na zijn schepping was de mens
nog niet ‘naar Gods beeld’. Dat zou pas volledig verwezenlijkt zijn wan-
neer hij zijn ‘opleiding’ met succes zou hebben afgerond. Maar zover
kwam het niet, daar kwam zijn misstap tussen. En van daar af werd het
een lange weg, een weg die zou lopen via Christus, de verlosser.

Ook het Grieks van de Septuaginta gebruikt voor dat beeld en die gelijke-
nis twee verschillende woorden, maar in het NT komt het tweede maar
eenmaal voor. Paulus gebruikt dat eerste woord, eikon, echter regelmatig,
en in zijn brief aan de Kolossenzen op een interessante manier:

(God) heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in
het koninkrijk van de zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben,
de vergeving der zonden. Hij [Christus] is het beeld [eikon] van de on-
zichtbare God … (Kol 1:13-15, NBG’51)

Met andere woorden: om te beginnen kunnen wij God niet aanschouwen,
maar Jezus heeft Hem aan ons getoond. Niet, echter, in uiterlijke gelijke-
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Naar Gods beeld

nis, maar door zijn gedrag, dus in zijn karakter (dat had hij overigens ook
in 2 Kor 4:4 al gezegd). En wij moeten Hem daarin navolgen, zoals Pau-
lus twee hoofdstukken verderop zegt:

Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt
en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt
naar het beeld [eikon] van zijn schepper en zo tot inzicht komt. (3:10)

Voor dat beeld van afleggen en aantrekken, als van kleding, kunt u het
artikel raadplegen op blz. 28-31 van dit nummer. Uit deze woorden blijkt
echter duidelijk dat eikon niet over ons uiterlijk gaat, maar over ons in-
nerlijk, en ons innerlijk moet toegroeien naar dat van Christus en zo
‘gelijk’ worden aan dat van zijn Vader.

Naar wiens beeld

Terug naar het OT. Van Adam lezen we:
Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis
Gods; man en vrouw schiep hij hen … Toen Adam honderd dertig jaar
geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld,
en noemde hem Set. (Gen 5:1-3, NBG’51)

Hier lezen we dus dat Adam op dat moment geschapen werd ‘naar Gods
gelijkenis’, maar over dat beeld lezen daar nog niets. Adams zoon werd
vervolgens geboren naar Adams gelijkenis en als zijn beeld. Adam was
niet toegekomen aan dat ‘beeld’ van God, maar Set was wel een beeld
van zijn menselijke vader Adam. Verderop in het OT vinden we tselem
echter gebruikt voor de afgodsbeelden van de volken. Ook dat is een in-
teressant gegeven. Zo’n afgodsbeeld is dus niet zomaar een afbeelding
(demuth), maar het vertegenwoordigt ook een karakter, namelijk dat van
de bijbehorende afgod. Alleen, dat karakter is dat van een ‘niets’ (zie de
rubriek ‘Het geschreven woord’ in het vorige nummer). Evenzo: toen het
volk Israël bij de Sinai een gouden kalf maakte, riepen ze uit: “Israël, dit
is je god, die je uit Egypte heeft geleid!” (Ex 32:4). Ze dichtten daar hun
God het karakter toe van die gouden stier. En al wordt er hier geen woord
voor ‘beeld’ gebruikt, de gedachte erachter is duidelijk. Anderzijds: wan-
neer Salomo de tempel bouwt komt daar een gigantisch waterbassin (de
‘zee’) van bronzen gietwerk, dat steunt op ‘afbeeldingen van runderen …
in één gietsel met haar gegoten’ (2 Kron 4:3, NBG’51), zonder dat God
daar aanstoot aan neemt. ‘Afbeelding’ is hier echter niet tselem maar
demuth, een uiterlijke gelijkenis. Deze runderen symboliseerden niet de
God van deze tempel, ze waren daaraan ondergeschikt.

13
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De profeet Ezechiël beschrijft in de aanvang van zijn profetie een verschij-
ning die hij zag in de streek van zijn ballingschap, en die wij zijn gaan aan-
duiden als ‘de cherubs’. Het gaat om een groep van vier wezens, die hij
probeert te beschrijven. Keer op keer lezen we dat hun gedaante
(demuth) was als … dat het geleek op (demuth) … dat het er uitzag
(demuth) als … Hij wringt zich in 100 bochten in een wanhopige poging uit
te leggen wat hij had gezien. Maar dat gaat allemaal over het uiterlijk dat
hij waarnam, hoe het er uit zag. Maar wat het was, de ware aard ervan,
moeten we zelf afleiden. Boven de wezens zag hij iets dat er uitzag als
een uitspansel, boven dat uitspansel iets dat leek op een troon en boven
die troon een gedaante die er uitzag als een mens (Ezech 1:22-26, NBG-
51). Het is echter overduidelijk dat het daar niet gaat om een mens maar
om een voorstelling van God Zelf, Die hem hiermee toont dat zijn aanwe-
zigheid niet beperkt is tot de tempel te Jeruzalem (vanwaar Hij in hoofd-
stuk 10&11 in een gelijk visioen zelfs vertrekt), maar dat Hij evenzeer bij
zijn volk in ballingschap is. De hele beschrijving spreekt in termen van
uiterlijk voorkomen, maar ademt tegelijkertijd het karakter van iets dat dit
uiterlijk voorkomen verre te boven gaat. Want God mag hier beschreven
worden met een uiterlijke gelijkenis die globaal is gebaseerd op die van
een mens (al voegt Ezechiël er onmiddellijk allerlei extra bijzonderheden
aan toe) maar zijn karakter gaat dat van een mens verre te boven: God is
niet gelijk aan het beeld (tselem) van een mens, de mens was integen-
deel geschapen om op te groeien naar Gods beeld (tselem).

Beeld in het NT

Ik zei al dat de Griekse vertaling van tselem het NT-woord eikon is. Toen
de Farizeeën naar Jezus kwamen met de vraag of het (naar de wet van
Mozes) geoorloofd was aan de buitenlandse, heidense overheerser loyaal
te zijn door het betalen van belasting, was zijn reactie: “Laat me de belas-
tingmunt zien … Van wie is dit een afbeelding (eikon) en van wie is het
opschrift? (Mat 22:19-20). Als ze moeten toegeven dat die van de keizer
zijn zegt Hij “Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan
God wat God toebehoort” (vs 21). Dat geld behoorde qua karakter tot de
organisatie van het Romeinse Rijk, en kon dus ook in dat verband worden
gebruikt zonder Gods principes te schenden. Maar zijzelf moesten een
‘beeld’ (eikon) van God zijn en dus moesten ze zichzelf aan God geven.
Hun vraag ging alleen over politieke loyaliteit, was dus politiek van aard.
Maar hij had moeten gaan over hun loyaliteit aan God, over het karakter
van God waartoe zij zich moesten ontwikkelen. Dat karakter werd hun
getoond door degene die zij hier uit de weg wilden ruimen, maar juist dat
wilden zij niet aannemen.
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Naar Gods beeld (vervolg van pagina 13)

In zijn brief aan de gemeente te Rome schrijft Paulus over de heidenen:
Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit
van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden (eikon) van ver-
gankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. (Rom 1:22-
23)

Met andere woorden: zij stellen hun goden gelijk met wat ze om zich
heen zien in de natuur. Maar het proces zou omgekeerd moeten verlo-
pen: de vergankelijke mens zou zichzelf moeten ontwikkelen tot het
beeld van die ene, onvergankelijke God. Dat is echter alleen weggelegd
voor degenen die dat beseffen en daarnaar leven. God weet echter al
van tevoren wie dat zijn, en hen heeft Hij daarom uitgekozen voor die
opleiding tot zijn kinderen:

Wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voorne-
men geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren
heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het
evenbeeld (eikon) te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest
zijn van talloze broeders en zusters. (Rom 8:28-29)

Christus, zegt hij, is alleen maar de ‘eerstgeborene’ maar het is de be-
doeling dat er tallozen zullen zijn, die worden zoals Hij. Want alleen zó
zou Gods voornemen worden vervuld om mensen te scheppen die uitein-
delijk zijn ‘beeld’ zouden dragen, dus zijn karakter zouden hebben.

Beeld of gelijkenis?

We moeten dus beseffen dat Gods voornemen om mensen te scheppen
‘naar zijn beeld’ bij de scheppingsdaad van Genesis 1 niet onmiddellijk is
vervuld. Gods uitspraak vertelt ons zijn einddoel, maar wat we in Genesis
vervolgens vinden is slechts de eerste stap in het totale proces. Om het
verklaarde einddoel te bereiken is er voor elk mens een lange opleiding
nodig, en door de misstap van Adam en Eva is dat proces alleen maar
langduriger geworden. De definitieve vervulling wacht – voor de eerste
lichting – nog op de wederkomst van Christus. Tijdens dat proces, dus
tijdens hun leven, hebben zij die dat einddoel willen bereiken, die deel
willen uitmaken van die uiteindelijke selectie, de taak om hun leven
voortdurend meer aan dat van Christus gelijk te maken. Maar daar loert
een gevaar. In zijn afscheidsbrief aan Timotheüs, voor zover we weten
kort voor zijn dood geschreven, waarschuwt Paulus hem dat er in de toe-
komst mensen zouden zijn die “de schijn van vroomheid ophouden,
maar de kracht ervan miskennen” (2 Tim 3:5). Anders gezegd: zij zullen
uitblinken in een gelijkenis met een kind van God, maar daar niet het
beeld van zijn. Ook wij zijn dus gewaarschuwd. 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

Johannes en zijn oudere broer Jakobus behoorden tot de eerste dis-
cipelen die Jezus koos. Johannes (God is genadig) nam als vriend en
vertrouweling van de Heer een heel speciale plaats onder de discipe-
len in. Hoewel de Heer twaalf discipelen of apostelen aanstelde, had-
den er drie die een bevoorrechte plaats: Petrus, Jakobus en Johan-
nes. Jezus nam hen bij bijzondere gelegenheden mee. Zo waren zij
bij de opwekking van het dochtertje Jaïrus; zagen zij Zijn verheerlij-
king op de berg en hoorden zij daar de bijzondere woorden: “Dit is
mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!” (Luc 9: 35); en vroeg
Hij hen Hem te steunen in de tuin van Getsemane.
Net als Petrus waren Jacobus en Johannes vissers. Ze waren met
hun vader bezig netten te herstellen, maar meteen bereid de Heer te
volgen toen Hij hen riep: “Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en
hun vader Zebedeüs achter en volgden hem” (Mat 4:21,22). Zij wis-
ten wie Jezus was, omdat Johannes de Doper had gezegd dat Hij de
Messias was. Lieten zij hun vader dan zomaar in de steek? Neen, er
waren nog voldoende dagloners bij hem. Dit wijst er op dat zij een
bloeiend bedrijf hadden. Mogelijk leverden zij tot in Jeruzalem en
zelfs aan het huis van de hogepriester; want in Johannes 18:15,16
lezen we dat Johannes “een bekende van de hogepriester” was.
Jezus gaf de twee broers de bijnaam ‘Boanerges’: ‘zonen van de
donder’ (Mar 3:17). Dit is een samenstelling van de Aramese woor-
den ben (zoon) en regaz, wat ‘woedende toorn’ betekent (Dan 3:13,
Ezra 5:12). Jezus kende hun hart en hun onstuimigheid. Maar Hij
wist ook dat zij na hun ‘opleiding’ zouden veranderen in steunpilaren
en bereidwillig en ijverig het evangelie zouden verkondigen. In Lucas
9 was het nog lang niet zover, getuige vers 46: “Ze begonnen onder-
ling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was”. Dit laat
zien dat ook Johannes toen nog niet besefte wie Jezus werkelijk was.
Hij had de verheerlijking op de berg mee mogen maken en Jezus net
opnieuw Zijn lijden horen aankondigen. Toch drong het niet tot hem
door dat Jezus de Zoon van God en belangrijker dan hem was. Hij
redetwistte met de anderen mee; wilde alles op zijn eigen manier
blijven regelen. Toen ze in een plaats van de Samaritanen niet wel-
kom bleken, vroegen de broers: “Heer, wilt u dat wij vuur uit de he-
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mel afroepen dat hen zal verteren?” (vs 54). Hoe terecht had Jezus
hen dus ‘Boanerges’ genoemd! Zij hadden nog een harde gezind-
heid en wilden net als Elia vuur uit de hemel laten komen (2 Kon
1:10-12). Maar die had net op de berg met Jezus over het kruis ge-
sproken (Luc 9:31). Was Johannes dit alweer vergeten? Jezus draai-
de Zich naar hen om en wees hen streng terecht. In de Hernieuwde
Statenvertaling lezen we wat zij nog niet begrepen: “Maar Hij keerde
Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt,
want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen
te gronde te richten, maar om ze te behouden” (Luc 9:55.56).
Dat Johannes en zijn broer zichzelf erg belangrijk vonden, bleek ook
bij een andere gelegenheid: “Jakobus en Johannes … kwamen bij
Hem en zeiden: Meester, we willen dat U voor ons doet wat we U
vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat Ik voor je doe? Ze
zeiden: Wanneer U heerst in Uw glorie, laat één van ons dan rechts
van U zitten en de ander links” (Mar 10:35-37). Wanneer je verder
leest tot vers 45 merk je hun onbegrip en dat van de andere discipe-
len, maar zie je ook de liefdevolle les van Jezus.
Johannes mocht met Petrus het laatste Pascha voorbereiden. Maar
nederigheid had hij toen nog altijd niet geleerd; want ook hij weiger-
de de voeten van de anderen te wassen. Hij lag dicht bij Jezus, die
Hem in vertrouwen nam over wie de verrader was; maar de diepe
betekenis van de maaltijd begreep hij niet. In Getsemane vroeg Je-
zus hem, Jakobus en Petrus mee te gaan om voor Hem te bidden.
Maar hij viel tot drie keer toe in slaap. Ook hij vluchtte toen de sol-
daten kwamen. In zijn hoogmoed had hij beweerd dat nooit te zullen
doen. Hij beaamde de woorden van Petrus: “Al zou ik met u moeten
sterven, ik zal u nooit verloochenen. Alle anderen zeiden iets derge-
lijks” (Mar 14:31).
Bij het kruis werd Johannes’ houding al anders. Hij stond bij Maria,
de moeder van Jezus. Jezus vertrouwde hem de zorg voor zijn moe-
der toe. Met liefde nam hij die taak onmiddellijk op zich. Pas toen hij
het lege graf zag, kwam hij echt tot geloof en zag hij als één van de
eersten de grote liefde van God. Die liefde nam voortaan in zijn
schrijven en werken een grote plaats in. N.D.



De meeste van ons zullen het verschijnsel kennen waar ik het deze keer over
wil hebben: schijnbaar onjuiste aanhalingen uit het OT in de tekst van het NT.
De problemen daarmee kunnen van verschillende aard zijn, bijvoorbeeld:
• Het citaat komt niet overeen met wat er exact in het OT staat.
• Het citaat wordt toegeschreven aan de ‘verkeerde’ auteur.
• Het citaat is in het OT in het geheel niet te vinden.
• Het citaat lijkt niet te slaan op de situatie waarop hij wordt toegepast.
De trouwe lezer van dit blad weet intussen dat Mark Hale bezig is met een
serie over citaten over Christus in het Evangelie van Matteüs (“Opdat de
Schrift vervuld zou worden”), waarin hij verschillende van dit soort situaties
bespreekt. In dit artikel wil ik echter wat breder naar dit verschijnsel kijken.
Maar ook hier wil ik dat doen aan de hand van concrete voorbeelden.

Schijnbaar verkeerd woordgebruik

Een veel voorkomend verschijnsel is dat het citaat niet woordelijk gelijk is
aan dat wat wij in ons OT lezen. Daar is echter een simpele verklaring voor.
De Hebreeuwse tekst van het OT is rond de 2e eeuw v. Chr. in het Grieks ver-
taald. Die vertaling staat bekend als de Septuaginta (de vertaling van de
‘zeventig). Maar die Septuaginta wijkt soms wat af van de Hebreeuwse tekst
die is gebruikt voor de vertaling van ons OT. De schrijvers van het NT citeren
gewoonlijk (niet altijd!) uit deze Septuaginta, ook wanneer die wat afwijkt. In
elk geval zolang die afwijking niet storend is voor het argument dat zij ermee
willen onderbouwen. Zo staat er in Jesaja

Hoor, iemand roept: bereidt in de woestijn de weg des HEREN …
Maar de Evangeliën citeren dit als:

De stem van een, die roept in de woestijn: bereidt de weg des Heren ...
Wordt er nu geroepen in de woestijn, of moet die weg worden aangelegd in
de woestijn? Voor de schrijver doet dat niet ter zake, hij wijst er simpelweg op
dat deze profetie op dat moment haar vervulling vond in het werk van Johan-
nes de Doper. En wat die profetie dan betekent moet je maar opzoeken in
Jesaja. Want het is vóór alles een verwijzing die je vertelt dat je naar Jesaja
moet om te begrijpen wat hier gebeurt.

Het geloof van Jakob

In Hebreeën lezen we bijvoorbeeld (ik gebruik hier de NBG’51, om niet ook
nog verschillen in vertaalopvatting te introduceren):

Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef geze-

Effectief Bijbellezen
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gend en hij heeft aangebeden,( leunende) op het uiteinde van zijn staf.
(Heb 11:21, NBG’51)

Maar in Genesis lezen we:
Israël (Jakob) boog zich aanbiddend neder aan het hoofdeinde van het bed.
(Gen 47:31, NBG’51)

Een staf of een bed, dat maakt nogal wat verschil. Maar het is niet zo moei-
lijk. Het Hebreeuws kent alleen medeklinkers, geen klinkers. Het woord voor
bed is mittah, maar in geschreven Hebreeuws staat er dan zoiets als mtth.
De rabbijnen die de Septuaginta vertaling maakten, lazen daar matteh, dat
staf betekent. En de Griekse tekst van Hebreeën citeert de Griekse tekst van
de Septuaginta. Wist de schrijver van die brief (waarschijnlijk een schriftge-
leerde zoals Paulus) dan niet wat er in het Hebreeuws stond? Natuurlijk wel,
maar daar ging het niet om. Hij verwijst ons naar een passage en verwacht
dat je die opzoekt om het totale verband te zien. Wij zouden dan schrijven:
zie Gen 47:31, maar dat kon hij niet omdat er nog geen hoofdstuk- en ver-
snummers bestonden. Daarom doet hij dat op deze manier.

Er is trouwens nog iets met deze verwijzing. Dit eind van Genesis 47 be-
schrijft het verzoek van Jakob aan Jozef om hem na zijn dood te begraven in
Kanaän en niet in Egypte. Maar de schrijver heeft het over het zegenen van
Jozefs zonen, dat we vinden in hoofdstuk 48. De schrijver wil onze aandacht
vestigen op Jakobs geloof. Daarvoor kiest hij twee kort op elkaar volgende
incidenten: zijn verzoek aan Jozef om hem te begraven in Kanaän en het feit
dat hij de belofte, die hij zelf had ontvangen van zijn vader Isaak, doorgeeft
aan Jozefs zonen. Hem was in die belofte het land Kanaän beloofd tot een
eeuwig bezit, maar evenmin als Abraham en Isaak heeft hij dat land tijdens
zijn leven ontvangen (zie bijv. ook Hand 7:5). Toch blijkt uit deze twee gebeur-
tenissen dat hij het geloof in de vervulling ervan niet heeft opgegeven. Hij
gelooft rotsvast dat hij eens zal opstaan uit de dood en dat hij en zijn kin-
deren dat land dan alsnog van God zullen ontvangen. Dat is het thema van
Heb 11, en daarvoor verwijst de schrijver zijn lezers naar deze hoofdstukken
in Genesis. En dat verwijzen doet hij door een karakteristieke zin uit de tekst
te gebruiken, zodat zijn lezers weten waar ze moeten kijken.

Verkeerde profeet?

Deze beide aspecten stonden kort na elkaar in hetzelfde Bijbelboek. Maar in
Matteüs lezen we:

Schrift in tegenspraak?
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Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamel-
den de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze
hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er de akker van
de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’ (Mat 27:9-10)

In feite komen we die 30 zilverlingen echter tegen in Zach 11. Toch spreekt
Jeremia wel degelijk over een pottenbakker in Jer 18. Ook hier hebben we
dus van doen met een dubbele verwijzing, maar nu naar twee zaken die in
geheel verschillende Bijbelboeken staan. Hoe dat verder precies zit ga ik hier
nu niet verder uitleggen; dat doet Mark later wel in zijn serie.

De profeet had het daar toch over wat anders?

Bij Jesaja lezen we:
Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen
die Mij niet zochten; Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben
Ik, hier ben Ik. (Jes 65:1, NBG’51)

Dit slaat duidelijk in zijn geheel op het volk Israël. God zegt hier dat het niet
aan Hem lag dat zij Hem niet ‘vonden’; dat kwam omdat zij Hem niet
‘zochten’. Maar wanneer Paulus deze woorden citeert, geeft hij ze een ande-
re betekenis. Hij stelt de Joden tegenover de niet-Joden, en past de ene helft
van dit citaat toe op de heidenen en de andere helft op de Joden:

Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan
wie niet naar Mij vroegen [namelijk de niet-Joden], maar van Israël zegt hij:
De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en
tegensprekend volk. (Rom 10:20-21, NBG’51)

Is dat niet een ongeoorloofd gebruik (dus eigenlijk misbruik) van een uit-
spraak van Jesaja? Wanneer je hier alleen maar oppervlakkig naar kijkt wel,
maar je moet verder kijken. Wanneer God mensen roept die Hem niet zoe-
ken, kan Hij zich evengoed laten vinden door niet-Joden als door Joden. Om-
gekeerd: wanneer Hij heidenen die Hem desondanks niet aanvaarden ten-
slotte verwerpt, kan Hij ook Joden die Hem niet willen gehoorzamen uiteinde-
lijk verwerpen. Want het gaat niet om je afkomst, maar om je relatie met God.
Datzelfde principe zien we ook in Rom 9, waar hij over de heidenen zegt:

Zoals ook bij Hosea staat geschreven: ‘Wat mijn volk niet was, zal ik mijn
volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En
waar tegen hen gezegd is: “Jullie zijn mijn volk niet, ”zullen ze kinderen van
de levende God worden genoemd.’ (Rom 9:25-26)

Bij Hosea gaat dat over het weer aannemen van afvallige Joden. Maar wan-
neer dat mogelijk is, kan God ook niet-Joden aannemen. En dat bedoelt hij
met dit citaat te zeggen. Je moet dus verder kijken dan het pure citaat en na-
denken over de principes daarachter.
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Hem die zij doorstoken hebben

Johannes beschrijft hoe een Romeinse soldaat bij de kruisiging met een lans
in Jezus’ zijde steekt, en zegt dan:

Een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er
bloed en water uit … dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld wor-
den: … zij zullen zien op Hem, die zij doorstoken hebben. (Joh 19:34-37;
NBG’51)

Er is wel gezegd dat Johannes deze tekst uit Zacharia er met de haren bij-
sleept om dit toch maar vooral te tonen als een vervulling van de Schrift.
Maar hij ziet de actie van die soldaat helemaal niet als dat ‘doorsteken’ van
Zacharia; hij gebruikt voor dat steken niet eens hetzelfde werkwoord. Hij ziet
die tekst in Zacharia als een voorzegging dat de Joden Hem zouden veroorde-
len en ter dood (laten) brengen als valse profeet, een prediker van valse leer.
Dat was inderdaad de beschuldiging (vs 7). Maar de profetie zou alleen daad-
werkelijk vervuld zijn wanneer Hij ook inderdaad was gestorven. Dat laatste
nu, is vastgesteld door die Romeinse soldaat, die namens de Romeinse over-
heid ‘rechtsgeldig’ heeft vastgesteld dat de terechtgestelde inderdaad was
gestorven. Vandaar Johannes’ nadrukkelijke verzekering:

Hiervan getuigt iemand [namelijk hijzelf, Johannes] die het zelf heeft ge-
zien, en zijn getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt
en wil dat ook u gelooft. (vs 35)

Voor verdere bijzonderheden over deze uitleg, moet ik verwijzen naar het arti-
kel in de rubriek “Hoe leest u?” in nr. 3 van de jaargang 2009 van dit blad.

Conclusie

We hebben nog niet eens alle vormen besproken die ik in de inleiding aan-
duidde, maar de conclusie zou toch al duidelijk moeten zijn: wanneer het lijkt
alsof een schrijver in het NT zich vergist bij het gebruik van een citaat uit het
OT, betekent dat alleen maar dat wij zijn bedoeling niet begrijpen. Wanneer
hij alleen maar andere woorden gebruikt dan in onze Bijbel in het OT staan,
heeft hij waarschijnlijk een andere tekst gebruikt dan die waarvan de verta-
ling in ons OT stamt. Maar ook los daarvan: we vinden in het NT zelden cita-
ten die alleen maar zijn gegeven omdat het uitsluitend om die exacte zin
gaat. Citaten zijn verwijzingen, in een tijd waarin er nog geen hoofdstuk- en
versnummers bestonden. Ze zijn bedoeld om ons te verwijzen naar een ach-
terliggend principe van de gehele passage waar de aangehaalde woorden
deel van uitmaken. En we doen er dus altijd goed aan om terug te bladeren
en naar dat achterliggende principe te zoeken. En dat geldt ook wanneer we
menen dat het hele citaat in de Schrift niet voorkomt. Mark Hale geeft daar in
zijn rubriek in nr. 3 van deze jaargang een treffend voorbeeld van. R.C.R
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Christus in Profetie
“Toen

De vijfde keer dat we Matteüs’ kenmerkende uitspraak “zo ging in vervul-
ling wat gezegd is door de profeet (in dit geval Jesaja) …” tegenkomen is
in Matteüs 4 waar hij ons vertelt dat Jezus verhuist van Nazaret naar
Kafarnaüm (ook wel gespeld als Kapernaüm). Zoals Matteüs dit beschrijft
is de aanleiding hiervoor het feit dat Johannes de Doper is gevangengezet
door Herodes. Jezus verhuist dan naar Kafarnaüm aan het meer van Gali-
lea, ongeveer 30 kilometer verderop, en begint daar zijn prediking: “Vanaf
dat moment begon Jezus zijn verkondiging: “Kom tot inkeer, zei hij, want
het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Mat 4:17). Dat de andere Evangeli-
ën wat andere achtergronden geven is niet relevant. Dit is hoe Matteüs
het presenteert, kennelijk met de bedoeling ons iets te leren.

Die verhuizing kan onmogelijk bedoeld zijn om Herodes te ontlopen, want
hij heerste over dat hele gebied, en langs het meer van Galilea woonde je
zelfs nog dichter bij zijn paleis dan in Nazaret. Wat Matteüs zegt, is dus
eigenlijk dat nu Johannes niet meer kan prediken, Jezus zijn taak begint.
En dit alles, zegt Matteüs, is de vervulling van de woorden van Jesaja:

Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de
overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat
in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de
schaduw van de dood werden door het licht beschenen. (Mat 4:15-16)

Nazaret lag in het gebied van Zebulon en Kafarnaüm in dat van Naftali.
Maar de vraag is natuurlijk waarom Matteüs deze woorden citeert.

Achtergrond van de profetie

In Jesaja’s tijd was het rijk verdeeld in twee delen: het zuidelijke Juda en
het noordelijke Israël. Israël had een verbond gesloten met het huidige
Syrië om gezamenlijk op te treden tegen Juda. Omdat God Achaz, de ko-
ning van Juda, een les wilde leren, konden zij Jeruzalem innemen, en zij
hebben uit Juda 200.000 inwoners meegenomen als slaven. Maar dan
komt er een profeet en vraagt waar ze mee bezig zijn om hun broedervolk
tot hun slaven te maken. Ze komen tot inkeer, laten de gevangen vrij, ver-
zorgen hen zelfs en helpen hen terug te gaan (2 Kron 28). Maar dit alles
is voor Achaz toch reden om de hulp in te roepen van Assyrië, het tegen-
woordige Irak. Assyrië geeft daaraan gehoor en we lezen: “Koning Tiglat-
pileser van Assyrië viel het land binnen. Hij veroverde … Galilea inclusief
het gebied van Naftali, en voerde de inwoners van die steden en gebie-
den als ballingen naar Assyrië mee” (2 Kon 15:29). Dit is de achtergrond
waartegen Jesaja zijn profetie uitspreekt.

“En zo ging in vervulling
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in ”

5. Galilea der heidenen

Jesaja beschrijft in zijn eerste hoofdstukken hoe zijn volk in duisternis
verkeert. Het thema van licht en duisternis is een bijbels thema, met een
sterk symbolische bijklank. Al vanaf de schepping is er dat beeld van
duisternis waarin God licht brengt. Afdwalen van God betekent terugkeer
tot die duisternis, maar met Gods aanwezigheid is er licht. Jesaja be-
schrijft wat er allemaal mis is met het volk. En vervolgens schetst hij de
weg terug naar het licht. Dit alles mondt in hoofdstuk 9 uit in de komst
van de ware koning, met de beschrijving van de geboorte van de Messi-
as. We kunnen in dit kader uiteraard geen volledige uiteenzetting geven
van Jesaja, maar het boek ‘Jesaja’, in de serie ‘Boeken bij de Bijbel’ (op
aanvraag verkrijgbaar) vertelt dit alles uitgebreid.

Nadat hij het volk bewust heeft gemaakt van duisternis en oordeel, be-
schrijft Jesaja de komende verlossing als een komend licht.

Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk beje-
gend is, zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek, het Overjor-
daanse en het domein van andere volken. Het volk dat in duisternis
ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden
door een helder licht beschenen. (Jes 8:23-9:1)

Jesaja vertelt ons dan vervolgens hoe de overheersers zullen worden ver-
dreven en de Messias geboren zal worden, om als zoon van David te re-
geren tot in eeuwigheid. Als je deze tekst vergelijkt met die in Matteüs
zijn er wel wat verschillen, maar voornamelijk omdat de Griekse vertaling
van het Oude Testament wat afwijkt. Jesaja spreekt over “het domein (of
landstreek) van andere volken”, in het Hebreeuws: galiyl van de goyim.
De vertalers van het Griekse OT hebben dat galiyl echter opgevat als een
eigennaam en daarom weergegeven als Galilaia. Dat goyim (lett.: volken)
wordt in onze vertalingen elders gewoonlijk vertaald met ‘heidenen’. Dat
het zo wordt beschreven, komt omdat Salomo, als tegenprestatie voor
zijn hulp bij het bouwen van de tempel, 20 steden in dit gebied had ge-
schonken aan Chiram, de koning van Tyrus, (1 Kon 9:11). Daarbij wordt
terloops ook vermeld dat Chiram daar helemaal niet zo tevreden mee
was, omdat hij het gebied maar minderwaardig vond.

De vervulling in Matteüs

Bij een oppervlakkig lezen van Jesaja ontstaat gemakkelijk de indruk dat
de geboorte van de Messias en de oprichting van het eeuwigdurende
vrederijk, met deze Zoon van David als koning, vanzelf in elkaar over-
gaan. Maar als je de hele boodschap bekijkt, blijkt dat er meer nodig is

wat gezegd is in de profeten”
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Christus in Profetie `5. Galilea der heidenen (vervolg van pagina 23)

om verlossing te brengen, en dat verderop de lijdende Knecht wordt geïn-
troduceerd. De meeste van Jezus’ tijdgenoten hebben dat echter niet be-
grepen. Vandaar ook hun voortdurende pogingen om Hem koning te ma-
ken. Toch is de geboorte van de Messias wel degelijk het begin van de
vervulling. En zoals het gebied van Zebulon en Naftali het eerste was dat
met Gods oordeel te maken kreeg, zo zijn zij nu bevoordeeld omdat de
Messias hun gebied kiest als woonplaats. Dáár zal het licht schijnen.
Meer dan elders in het land, heeft Jezus juist dáár gepredikt, genezingen
verricht en andere wonderen gedaan. De rode draad die door de Schrift
loopt is er echter één van minachting voor dit gebied. Salomo schonk de
steden daar aan het buurvolk Tyrus, en de koning van Tyrus haalde er zijn
neus voor op. Achaz zat er niet mee dat het volk van die streek door zijn
toedoen in ballingschap werd gevoerd, in Jesaja’s woorden: “smadelijk
bejegend”. En ook in Jezus’ tijd is het niet anders. Mensen uit Galilea wa-
ren afgeschreven als ‘provinciaals’. De Joodse leiders zeggen: “Zoek het
maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen” (Joh
7:52). De bevolking was erg vermengd met de buurvolken, en het gebied
werd niet voor niets omschreven als “duister” (verwijderd van God).

Tegen deze achtergrond gezien is de verhuizing van Jezus een praktisch
voorbeeld van wat Hij ook zei: “Gezonde mensen hebben geen dokter no-
dig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars” (Mar 2:17). Vandaar wellicht dat Matteüs het vers dat we
hier bekijken meteen laat volgen door: “Vanaf dat moment begon Jezus
zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de he-
mel is nabij!” (Mat 4:17). Dat koninkrijk was ook het onderwerp bij Jesaja,
en Jezus roept de mensen nu op om zich te bekeren. Daarom kiest Hij
niet Jeruzalem als woonplaats en geen schriftgeleerden als Nikodemus of
Jozef van Arimatea als discipelen, maar Hij kiest Galilea om te wonen,
met eenvoudige vissers of een verguisde tollenaar als discipelen. En die
tollenaar, Matteüs, zal zich sterk bewust zijn geweest wat zijn roeping be-
tekende. De Galileërs zijn dus erg bevoorrecht, maar worden tegelijkertijd
des te strenger geoordeeld als zij niet luisteren. Tot twee steden langs het
meer zegt Jezus: “Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van
Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie” (Mat 11:22) en aanslui-
tend over Kafarnaüm “Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd
die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven be-
staan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglij-
ker zal zijn dan dat van jou.” Want voorrechten brengen altijd verplichtin-
gen mee, en dus verantwoordelijkheid. M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De wilde ezel

De ezel komt in de Bijbel veelvuldig als lastdier voor. Al in de tijd van
Abraham maakten ezels deel van de menselijke rijkdom uit. De eerste
vermelding vinden we in Genesis 12:16, waar Abraham van de Farao
veel dieren krijgt: o.a. ezels en ezelinnen. Wat later in zijn leven zadelde
Abraham zijn ezel om naar Moria te gaan en Isaak daar te offeren (Gen
22:3). In het Nieuwe Testament zien wij de Here Jezus op een ezelin zit-
ten, wanneer Hij Jeruzalem binnengaat om Zichzelf als volmaakt offer te
laten brengen.

De ezel was zodanig met de mens verbonden, dat er in de wet van Mozes
zorg aan werd besteed. Je zou de ezel van je naaste niet begeren stond
er in de tien geboden. En wanneer je een ezel in moeilijkheden zag,
mocht je je er niet aan onttrekken: “als u ziet dat een ezel of rund van
een ander op straat onder zijn last bezwijkt, mag u niet werkeloos toe-
zien. Help hem het dier weer op de been te krijgen” (Deut 22:4). En dat
gold net zo goed voor de ezel van je vijand! (Ex 23:4-5).

De ezel stamt af van de Afrikaanse wilde
ezel, die nu met uitsterven wordt bedreigd.
Alleen in het boek Job lezen wij over wilde
ezels, en daar worden twee verschillende
woorden voor gebruikt. “Balkt de wilde
ezel bij het groene gras?”(Job 6:5). Het
Hebreeuwse woord pereh betekent iets
dat in het wild rent; hij zoekt voedsel ver
van de mens. Hetzelfde woord gebruikt
Job in figuurlijke zin, om het lot te beschrij-
ven van de armen die onderdrukt worden

(Job 24:2-5). En dan daagt God Job uit met de vraag: “Wie heeft de wilde
ezel de vrijheid gegeven, ja, wie heeft de banden van de ezel van de
steppe geslaakt?” (Job 39:8). Het woord hier is arowd, dat spreekt van
eenzaamheid. En de volgende verzen laten zien hoe onafhankelijk dit
beest is (vv.9-11).

Toch is het de mens gelukt om hem te temmen; en dat al heel vroeg in
de geschiedenis. Ik meen hierin een beeld te zien van hoe God ons als
eigenwijze mensen kan ‘temmen’ om Hem te dienen. En als wij onze me-
degelovigen zien bezwijken, dan moeten wij hen te hulp komen: “Draag
elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na” (Gal.6:2). C.T.

Afbeelding: ITG/FIWI



26

het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

In de NBG’51 spreekt Paulus in Efez 3:10
van de ‘veelkleurige wijsheid Gods’ Maar
wat bedoelt hij daarmee? En moeten we
misschien een verband zien met het be-
faamde ‘veelkleurige’ kleed van Jozef, in
Genesis 37? Laten we eens een kleine in-
ventarisatie maken.

Het Griekse woord is poikilos; in de Septua-
ginta (de Griekse vertaling van het OT) is
dat de vertaling van een handjevol He-
breeuwse woorden. Enkele daarvan heb-
ben betrekking op ‘bontgekleurd’ van die-
ren. We vinden dat bijv. in Gen 30 waar het

gaat om gevlekte en gespikkelde dieren. Voor het overkleed van Jozef vinden
we echter het Hebreeuwse pac, dat slechts vijf maal voorkomt; driemaal i.v.m.
dat kleed van Jozef, in Gen 37, en nog tweemaal voor het kleed van Tamar,
de halfzuster van Davids zoon Amnon, in 2 Sam 13. De NBG’51 vertaalt dit
met ‘pronkgewaad’ en de NBV met ‘veelkleurig (kleed of gewaad)’. Het woord
heeft de grondbetekenis van zeldzaam, en duidt dus duidelijk op een kost-

Gods “veelkleurige” wijsheid
Paulus’ betoog in Efez 3 is eigenlijk één lange zin van vs 8 t/m vs 12. Hij betoogt
daarin dat Gods plan van de schepping af gereed lag, maar dat geen mens dat had
kunnen ontdekken of beredeneren. Menselijke wijsheid schiet daarvoor tekort. Maar
nu is dat plan geopenbaard, en het is zijn voorrecht dat te mogen verkondigen. En het
is aan de gemeenten om de uitwerking daarvan te tonen aan de geestelijke leiders
van deze wereld. Wanneer hij daarbij duidelijk wil maken hoezeer Gods wijsheid de
menselijke wijsheid te boven gaat gebruikt hij het – alleen bij Griekse toneeldichters
voorkomende – woord polypoikilos, letterlijk ‘multi-veelzijdig. Onderstaande – vrije –
weergave is bijeen gesprokkeld uit diverse vertalingen:

Ik, de allerminste van alle gelovigen, heb het privilege ontvangen aan de niet-Joden
het goede nieuws te brengen van de niet (door mensen) te ontdekken rijkdom van
Christus. En om voor allen aan het licht te brengen juist dat gemeenschappelijk
deelhebben aan dat verborgen geheim dat sinds eeuwen verborgen is geweest bij
God, die (immers) de schepper (de bedenker) is van dit alles. Met de bedoeling dat
nu door de gemeente die zo eindeloos rijk geschakeerde wijsheid van God bekend
zou worden gemaakt aan de geestelijke heersers en machten, volgens het eeuwen-
oude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk
toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem. (Efez 3:8-12)

Het woord in het Hebreeuws
en Grieks
In het Hebreeuws zijn hier twee
woorden van belang: pac, met de
grondbetekenis van zeldzaam, en
riqmah, dat zoiets betekent als
afwisselend (van kleur).
De Septuaginta gebruikt hiervoor
de vertaling poikilos, dat de grond-
betekenis heeft van velerlei. In het
NT heeft poikilos ook steeds die
betekenis zonder speciaal betrek-
king te hebben op kleur.
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poikilos, -veelkleurig

baar kledingstuk. Daarnaast vinden we het woord riqmah, dat een dozijn maal
voorkomt. Het is afgeleid van een werkwoord dat betekent: afwisselen, schake-
ren of mengen van kleuren. Het wordt gewoonlijk vertaald met iets als gebor-
duurd. Het duidt, op enkele uitzonderingen na, eveneens op de kostbare kle-
ding van hooggeplaatsten, en spreekt daarmee van rijkdom.

In het NT vinden we poikilos een tiental keren, steeds met de betekenis van
allerlei of velerlei, en gewoonlijk ook zo vertaald. In de Evangeliën gaat het om
de velerlei kwalen waarmee mensen tot Jezus kwamen om te worden genezen.
In Paulus’ brieven aan Timoteus en Titus gaat het om de velerlei begeerten
waardoor de goddelozen zich laten meeslepen (of zich, voor hun bekering, lie-
ten meeslepen). De schrijver aan de Hebreeën gebruikt het eenmaal voor de
‘velerlei krachten’ die God toedeelt aan Zijn predikers en een andermaal over
‘allerlei vreemdsoortige leer’ die sommigen prediken. Jakobus en Petrus ge-
bruiken het voor de veelheid aan verzoekingen die de gelovige overkomt. Maar
Petrus gebruikt het ook voor de ‘veelsoortige genadegaven’ die zijn lezers van
God hebben ontvangen en die zij moeten gebruiken om hun medegelovigen te
dienen (1 Pet 4:10). Dit alles vertelt ons dus dat poikilos wordt gebruikt om,
soms buitengewone, veelsoortigheid of veelzijdigheid aan te duiden; het gaat
steeds om een ruime mate van onbegrensdheid. En dat brengt ons dan tot die
‘veelkleurige’ wijsheid van God, waar we mee begonnen.

Paulus gebruikt hier echter niet zomaar dat woord poikilos, maar een versterk-
te vorm daarvan: polypoikilos: heel erg poikilos. Dat Griekse voorvoegsel poly-
heeft de zelfde waarde als het Latijnse multi- dat wij gewoonlijk in zulk soort
gevallen gebruiken. Poikilos heeft hier dus
toch weer wat van de achterliggende ge-
voelswaarden van die Hebreeuwse woor-
den pac en riqmah, in de zin van zeldzaam
en koninklijk, maar Paulus was dan ook
een schriftgeleerde. Hij versterkt dat op
zichzelf al ‘veelzijdige’ van poikilos echter
nog eens extra door het uit te breiden tot
polypoikilos. Alleen zó ziet hij kans die vol-
ledig onbegrensde omvang van Gods wijs-
heid enigszins uit te drukken. De huidige
Willibrord vertaling benadert met zijn ‘rijk
geschakeerd’ de gevoelswaarde daarvan
waarschijnlijk nog het beste. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Het Hebreeuwse pac komt in het
OT maar 5x voor, 3x voor het kleed
van Jozef en 2x voor het kleed van
Tamar, de halfzuster van Amnon.
De NBG’51 vertaald dit steeds met
pronkgewaad. Riqmah komt 12x
voor. De NBG’51 vertaalt het voor
kleding gewoonlijk met iets als ge-
borduurd. De NBV omschrijft beide
termen op diverse wijzen.
In het NT komt het Griekse poikilos
10x voor, vertaald met allerlei of
velerlei; maar in de NBV wordt het
soms ook omschreven.
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De Schrift is een leerboek bij het leven dat ons alles vertelt wat we weten
moeten om een ‘kind van God’ te worden. De eerste 11 hoofdstukken
gaan met een sneltreinvaart door de wereldgeschiedenis. Maar het is geen
geschiedschrijving, ze geven ons de grondprincipes - het hoe en waarom -
van onze opleiding tot kind van God. Ze tonen ons dat de zonde voortkwam
uit de wil van de mens om zijn eigen baas te zijn, niet ondergeschikt aan
God; in Genesis 3 tracht hij zelfs aan God gelijk te worden. Die wil tot onaf-
hankelijkheid is in de mens ingeboren. Kijk maar naar kinderen: het “ik
eerst” zit daar van nature in en zonder goede opvoeding zou dat ook zo blij-
ven. En zo werkt ook onze opvoeding tot kind van God. Maar de eisen die
God aan ons stelt gaan veel verder dan die welke wij aan onze kinderen
stellen. Dus om een acceptabel kind van God te worden, is een aanzienlijk
verdergaande opvoeding nodig. En daar is dan ook veel meer inbreng van
onszelf bij nodig; wij zijn volwassen en moeten ons laten opvoeden.

Kinderen van …

Genesis geeft ons de basis. Adam en Eva doen die greep naar zelfstandig-
heid en moeten daar voor boeten. Maar ze worden niet volledig verworpen;
hun wordt een uitweg geboden (die blijkt dan te lopen via een offerritueel)
en ze tonen zich berouwvol. In de volgende generatie gaat het een stap ver-
der. Hun jongste zoon toont gehoorzaamheid aan de voorwaarden van die
uitweg, dat offerritueel, maar de oudste verzint zijn eigen versie daarvan.
Wanneer hij daarvoor op de vingers wordt getikt en vervolgens vreest dat
hij zijn positie wel eens zou kunnen kwijtraken aan zijn jongere broer, ruimt
hij die dan maar uit de weg. Van daar af worden ons vervolgens twee soor-
ten mensen beschreven: zij die leven in de geest van de rechtvaardige Abel
en zijn ‘vervanger Set, en zij die leven in de geest van de opstandige Kaïn.
Of zij nu werkelijk in het ene geval allemaal van Set afstamden en in het
andere allemaal van Kaïn doet niet eens ter zake. Het gaat er om in welke
gezindheid zij leven. Ze worden ons verderop omschreven als de kinderen
(zonen) van God en de kinderen van de mensen (Gen 6:1-4).

In het Evangelie van Johannes is Jezus in debat met de Joodse leiders. Hij-
zelf, zegt Hij, handelt naar wat Hij heeft geleerd van zijn Vader, maar zij
handelen naar wat zij hebben geleerd van hun vader. Als ze dan aanvoeren
dat hun vader Abraham is, zegt Hij: “Als u echt kinderen van Abraham bent,
zou u moeten doen wat Abraham deed” (Joh 8:39). Maar dat doen ze niet,

5. De oude mens

Aspecten
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en dus zijn ze geen ‘kinderen van Abraham’. Biologisch uiteraard wel, maar
bijbels niet, want ze leven daar niet naar. En daarom zegt Hij:

Uw vader is de duivel … Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest.
... Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader
van de leugen. (Joh 8:44)

Dat woord moordenaar vertelt ons dat Hij Kaïn in gedachte heeft; leugenaar
en de vader van de leugen verwijzen naar de slang, die met zijn listige leu-
gen Adam en Eva wist te verleiden. Waarom Hij dat woord duivel (letterlijk:
kwaadspreker) gebruikt is nu niet ons onderwerp. Waar het nu om gaat is
het feit dat ‘kinderen van …’ hier duidt op hun gezindheid; wat Hij hier toe-
past zijn die principes van die eerste hoofdstukken van Genesis.

Keuzes maken

Genesis 4 geeft ons simpelweg twee soorten mensen: de rechtvaardige
Abel en de onrechtvaardige Kaïn. Maar een mens wordt niet rechtvaardig
geboren. Gods opvoeding moet hem dat maken en daarvoor moet hij bereid
zijn zich te laten opvoeden. Dat toont Genesis ons in Jakob en Esau. Esau
ging zijn eigen weg, terwijl Jakob zich liet opvoeden; maar het kostte een
mensenleven voordat zijn opleiding voltooid was. Hij moest veel leren of
juist afleren en een zware leerschool doorlopen. Maar voor God was hij toch
bruikbaar materiaal, in tegenstelling tot Esau. Hebreeën zegt daarom:

Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan … en dat
niemand … het heilige zozeer minacht als Esau, die voor één enkel bord
eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. (Heb 12:15-16)

De Bijbel geeft ons regelmatig zulke tegenstellingen, om ons te tonen dat
wij in het leven de goede keuzes moeten maken. Dat is dan altijd weer die
keuze tussen onze natuurlijke neiging, voortkomend uit onze menselijke
natuur, en ons besef dat ons vertelt dat God het anders wil. Ook de mensen
die die goede keuzes maken zijn soms verre van volmaakt, maar ze hebben
op het kritieke moment wel de gezindheid om juist die keuze te maken en
niet die andere. Of, wanneer ze toch de verkeerde keuze maken, beseffen
ze dat en leren ze daarvan. Na zijn zonde met Batseba schrijft David:

Tegen U [God], U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw
ogen … zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moe-
der mij ontvangen. (Ps 51:6-7)

Het ging ten diepste niet om zijn misdaad tegen Uria, maar om zijn keuze

van het Kwaad
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voor zijn natuurlijke, ingeboren neiging en tegen Gods geboden, en dat er-
kent hij. Juist daarin toont hij zich een ‘kind van God’. Het is een levenslan-
ge strijd om dat te leren, maar die strijd begint met het besef dat we die
keuzes moeten maken, en met de bereidheid om te leren, ook wanneer we
het niet altijd goed doen.

Ook bij Paulus ontmoeten we die strijd. Tot zijn wanhoop constateert hij dat
hij Gods wil wel kent en zelfs van harte wil doen, maar dat hij als mens toch
voortdurend moet strijden tegen een ingeboren neiging om de andere kant
uit te gaan:

Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl
het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Wat ik verlang te doen,
het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik … Inner-
lijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles wat ik doe
zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn
verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zon-
de, die in mij leeft … Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van
God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.
(Rom 7:18-26)

En de enige uitweg hieruit, zegt hij dan, loopt via Christus:
Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt
door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer.

Een nieuwe mens worden

De werkelijke vijand die ons in de weg staat wanneer wij een kind van God
willen worden, en die we daarom met alle macht moeten bestrijden, is dus
onze eigen ingeboren menselijke natuur. Als ‘natuurlijk’ mens gaan we die
strijd echter niet winnen, maar hoe dan wel? In zijn gesprek met Nikode-
mus gebruikt Jezus een heel karakteristiek beeld voor het antwoord: je
moet een totaal ander mens worden, een mens die zich richt op God en
niet op zijn menselijke begeerten. En dat noemt Hij dan: wedergeboren wor-
den. Helaas is voor veel christenen ‘wedergeboorte’ iets dat God over je
uitstort, maar volgens de Schrift moet het initiatief bij onszelf liggen. God
(en Christus) helpt ons, maar wij zijn het die aan de gang moeten, want van-
zelf gaat het niet. Dat beeld van een ‘oude’ mens die moet sterven en een
‘nieuwe’ mens die daarvoor in de plaats moet komen, beheerst de bood-
schap van het evangelie. Christus Zelf spreekt van ‘je kruis opnemen’, dat
is: op weg gaan naar de plaats van je executie:

Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en zo achter mij aan komen. (Marc 8:34)
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Hij spreekt hier niet over sterven voor het geloof, maar over het sterven van
die ‘oude mens’. Bij Lucas lezen we daarom: ‘moet … dagelijks zijn kruis op
zich nemen’ (Luc 9:23). Sterven doe je maar een keer, maar die oude mens
verloochenen moet elke dag opnieuw. Paulus neemt dat beeld weer op
wanneer hij zegt: “Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij (Gal 2:20).” Dat is het doel, dat Christus in ons
leeft, ‘in ons gestalte krijgt’ zoals hij in 4:19 zegt. En het symbool van het
sterven van die oude mens is de doop in Christus (die Paulus’ lezers als
volwassenen bewust hebben ondergaan):

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt
[ondergedompeld] in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met
hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood
is opgewekt, een nieuw leven te leiden … Immers, we weten dat ons oude
bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons
zondige leven. (Rom 6:3-6)

De doop is dus een beeld van dat ‘medegekruisigd’ worden.

Elders spreekt Paulus over het wegdoen van die oude mens echter als het
uittrekken van een oud kledingstuk en het aandoen van een nieuw:

(doe je oude gewoonten weg) … daar gij de oude mens met zijn praktijken
afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle
kennis naar het beeld van zijn Schepper … doet dan aan … innerlijke ont-
ferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. (Kol 3:9-
10,12)

En in zijn brief aan Efeze, lezen we:
(Dit is de waarheid in Jezus) dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de
oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,
dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens
aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtig-
heid en heiligheid. (Efez 4:22-24, NBG’51)

Conclusie

De conclusie moet dus zijn dat de ‘vijand’ die we met al onze inzet moeten
bestrijden, onze eigen, aangeboren menselijke natuur is. Zolang we die
‘natuurlijke’ mens zijn, zijn we niet meer dan een veredelde diersoort. Een
kind van God worden we alleen wanneer we die ‘oude mens’ afleggen en
een geheel ‘nieuwe mens’ worden. Een mens die niet langer een ‘zoon van
Kaïn’ is, maar een zoon van God en navolger van Christus. Of, in een ander
beeld: die oude mens in ons moeten we laten sterven, die moeten we krui-
sigen, en Christus moet in ons gaan leven. R.C.R

5. De oude mens (vervolg van pagina 28-29)
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Fundamentele begrippen
5. De oude slang in Openbaring

Velen menen dat het veelvuldig gebruik van de woorden duivel, satan, boze
geesten enz. in het Nieuwe Testament duiden op het grotere inzicht dat Jezus
en de apostelen hadden, vergeleken met hen die daarvoor leefden. Maar zou
het niet vreemd zijn dat God zijn geliefde dienaren Abraham, Mozes en David
onwetend had gehouden van het feit dat een ander wezen dan de mens achter
de zonde zit? En is het u wel eens opgevallen dat God tegen Kaïn zei:

Indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens
begeerte naar u uitgaat,maar waarover u moet heersen. (Gen 4:7)

Er vallen hier een paar dingen op:
• De zonde ligt op de loer.
• De zonde wordt voorgesteld als een persoon.
• De mens moet over de zonde heersen.

Wordt met de zonde eigenlijk wat anders bedoeld? Maar hoe kan God dan ver-
wachten dat een mens – als waar is wat gezegd wordt dat de duivel/satan zo’n
machtig wezen is dat wij mensen niet tegen hem zijn opgewassen – hem de
baas moet zijn? Vraagt Hij dan niet veel te veel van Kaïn? Valt hem dan te ver-
wijten dat hij toch zwicht voor de verleiding zijn broer te doden?

Met behulp van een concordantie – een onmisbaar hulpmiddel voor wie seri-
eus de Bijbel leest en onderzoekt – is na te gaan hoe de schrijvers van het Ou-
de Testament, geleid door Gods Geest, spreken over zonde en zondaars. Het is
bij hen de mens die zonde op zich laadt, die zichzelf en anderen verleidt, aan-
gesproken wordt op en gestraft wordt voor zijn of haar persoonlijke zonden etc.

Maar het Nieuwe Testament dan? Als de profeten zo spraken, kan het dan zo
zijn dat Christus Jezus en de apostelen door dezelfde Geest de oorzaak van de
zonde plotseling leggen bij een ander wezen dan de mens, onszelf? Ons ant-
woord daarop is nee. Want Jezus zei in de Bergrede niet: ‘indien satan u verlei-
den wil met uw handen iets verkeerds te doen, u aanspoort om op pad te gaan
of uw oog vestigt op dingen die u niet mag zien’, maar: indien uw hand u tot
zonde verleidt … indien uw voet u tot zonde zou verleiden … indien uw oog u tot
zonde zou verleiden (Mar 9:43-47;Mat 5:29,30;18:8,9). En niet: ‘als de duivel
het durft één van deze kleinen te verleiden, zal Ik hem wel krijgen’ maar: wie
één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem
zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was gewor-
pen (Mar 9:42;Mat 18:6;Luc 17:2).

Wanneer Paulus en Jakobus schrijven over de zonde, zou je verwachten dat zij
van de gelegenheid gebruik maken te benadrukken dat je goed moet oppassen
voor die duivel, die je tot zonde verleidt. Maar dat doen zij niet, integendeel!
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Paulus herinnert in de brief aan de Romeinen aan hoe de zonde de wereld in
kwam, in het hoofdstuk over het met Christus sterven aan de zonde in de doop
tot twee maal toe aan wat God tegen Kaïn zei en in het daarop volgende hoofd-
stuk hoe Gods wetten ons prikkelen Zijn geboden en verboden te overtreden:

Gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zon-
de de dood … gelijk de zonde als koning heerste in de dood … (5:12,21)
Laat dan de zonde niet langer heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan
zijn begeerten zou gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen
van de ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste
van God … immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren. (6:12-14)
Want toen wij in het vlees waren (vóór onze bekering en doop) werkten de
zondige hartstochten, die door de wet geprikkeld worden, in onze leden, om
voor de dood vrucht te dragen … uitgaande van het gebod, wekte de zonde
in mij allerlei begeerlijkheid op; want zonder wet is de zonde dood. (7:5,8)
Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer,
maar de zonde die in mij woont. (7:20)

Christus Jezus toonde hoe je de zonde in jezelf moet overwinnen en niet hoe je
een wezen, dat ‘duivel’ of ‘satan’ wordt genoemd, moet verslaan. Als de werke-
lijke oorzaak een ander wezen is dan de mens, waarom dan al die aandacht en
moeite voor onze verzoening, vergeving en verlossing van zonde – ook na Je-
zus’ kruisdood! – als het verslaan van de duivel/satan de oplossing is?

Waar komt dan de algemeen verbreide gedachte vandaan dat de duivel/satan
verantwoordelijk is voor de verleiding tot zonde? Daarvoor moeten we helemaal
naar de laatste bladzijden van de Bijbel, het boek Openbaring:

En de grote draak (drakōn), werd (op de aarde) geworpen, de oude slang
(ophis), die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt;
hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. (Op 12:9, 20 :2)

We hebben al gezien dat drakōn en ophis de gewone Griekse woorden voor
slang zijn en als synoniemen kunnen worden beschouwd. Dat is ook uit dit
hoofdstuk 12 aan te tonen. In vers 4 is sprake van een drakōn die het kind, dat
de vrouw baart, probeert te verslinden en in vers 9 wordt die drakōn ‘op de aar-
de geworpen’ en tevens ‘oude slang’ en ‘duivel en de satan’ genoemd. In vers
13 gaat het over diezelfde drakōn, maar in vers 15 wordt deze ophis en in vers
16 weer drakōn genoemd. Ophis is hetzelfde woord dat in de Septuagint wordt
gebruikt voor ‘de slang’ die Eva verleidde. De woorden die de gehele wereld
verleidt is daarom een duidelijke verwijzing naar ‘de slang’ in de hof. ‘De oude
slang’ betekent: ‘de slang’ van het begin (zoals God in Daniël ‘de Oude van
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dagen’ wordt genoemd; de God zoals Hij er van het begin af geweest is). Zij is
het symbool van de verleiding tot zonde. De ‘draak’ (drakōn) staat dan, in het
verband van waarover het hier in Openbaring gaat, voor de wijze waarop die
verleiding zich manifesteert, namelijk als wereldse machten. In artikel 2 heb-
ben we gezien dat in de Septuagint drakōn wordt gebruikt als het gaat om een
schrikwekkende (zee)slang of misschien ook een octopus. Het wordt in het Ou-
de Testament toegepast op schrikwekkende menselijke machten, zoals Egypte
en Assur-Babel. Dat was eenvoudig aan te tonen en dat is ook eenvoudig aan
te tonen in het boek Openbaring; maar daar kunnen we in dit artikel niet op
ingaan; dat moet wachten tot later. Evenals wat dan met ‘duivel’ en ‘satan’
wordt bedoeld.

Waar we nu nog enige aandacht aan willen besteden, is de vraag waarom de
slang uit het eerste Bijbelboek plotseling in het laatste boek weer verschijnt.
Openbaring is de afsluiting van profetie. Hierin wordt alles nog eens bevestigd
wat God van het begin aan heeft gezegd en beloofd. Uit alles in dit boek blijkt
dat, door de opwekking tot eeuwig leven en verhoging tot Zijn troon in de hemel
van Zijn Zoon Christus Jezus, het toneel in gereedheid is gebracht om het plan,
dat God vóór de grondlegging van de wereld had en niet door kon gaan door de
zonde van de mens, uit te voeren. God is bezig de ongewenste toestand, die in
de wereld is ontstaan, grondig te veranderen. En wel door:
• Een einde te maken aan de macht en invloed van ‘het nageslacht van de

slang’ (de onrechtvaardigen, de zonen van de mensen), voorgesteld als
slang, draak, beest, dier strijd voerend tegen ‘het nageslacht van de vrouw’,
(de rechtvaardigen, de zonen van God), in 12:1 voorgesteld als de vrouw
met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van
twaalf sterren op haar hoofd.

• De weg naar ‘de boom des levens’, die vanwege de zonde werd afgesne-
den, weer te openen voor de rechtvaardigen en een nieuwe samenleving tot
stand te brengen waarin Hij weer kan wandelen met de mens, zoals in de
hof, voorgesteld als het nieuwe Jeruzalem. Dan zal bereikt zijn wat God voor
ogen had: mensen te maken naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis, om te
heersen over de aarde. Hoofdstuk 22 roept het beeld op van de hof en van
wat het resultaat had kunnen zijn als Adam en Eva niet hadden gezondigd:
En hij toonde mij een rivier als van water des levens … ontspringende uit de
troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden
van de rivier staat het geboomte des levens … en niets vervloekts zal er
meer zijn … en zijn dienstknechten zullen Hem vereren … en er zal geen
nacht meer zijn … want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als ko-
ningen heersen tot in alle eeuwigheden (Op 22:1-5). J.K.D.
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Psalm 9 en 10begrijpend zingen

Al zijn gedachten zijn: er is geen God

De Psalmen 9 en 10 vormen in sommige Hebreeuwse Bijbels, en ook in de
oudste Griekse vertalingen van het Oude Testament – zoals de Septuaginta –
niet twee psalmen maar één. Psalm 10 heeft geen aparte kop en in de Nieuwe
Vertaling staat boven Psalm 10: “Vervolg van Psalm 9”.

Eén psalm of twee – het gaat hier in elk geval om een God die de vromen, de
armen en de ootmoedigen beschermt. Vol lof en dankbaarheid (9:2) getuigt
David van het feit dat de HERE hem steeds bijstaat: “Mijn pleitzaak en mijn ge-
ding hebt Gij berecht ... Gij hebt de volken gedreigd, de goddelozen te gronde
gericht, hun naam hebt Gij uitgewist voor altoos en immer” (9:5,6). Aan het
eind van de psalm spreekt David zijn overtuiging uit: “De goddelozen keren om
naar het dodenrijk, al de volken die God vergeten” (9:18).

Waarom begint Psalm 10 dan toch zo neerslachtig? “Waarom, HERE, staat Gij
van verre, verbergt Gij U in tijden van nood? ... De goddeloze immers roemt
naar hartelust, de woekeraar spreekt zegenwensen, hij versmaadt de HE-

RE” (10:1,3). Het antwoord ligt echter in de identiteit van die “goddeloze”. In
Psalm 9 heeft David het over “de volken” (vsn.6,12,16 enz.), “de wereld” (v.9),
“de natiën” (v.9), die God inderdaad te gronde heeft gericht (v. 6). In Psalm 10
gaat het echter om een subtieler vijand – niet die van buiten, d.w.z. van de vol-
ken rondom, maar die van binnen, de goddelozen onder het volk van God.

David spreekt nu van mensen die, ofschoon zij beweren wèl in God te geloven,
Hem in feite ontkennen: “Al zijn gedachten zijn: Er is geen God” (10:4). Ook
Paulus kende zulke mensen, die ook vandaag nog een gevaar kunnen zijn voor
de gelovige: “Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheer-
lijkt ... en het is duister geworden in hun onverstandig hart” (Rom 1:21). David
waarschuwt voor hem die “in het verborgene de onschuldige doodt” (10:8). “Hij
vangt de ellendige, hem trekkend in zijn net ... Hij zegt in zijn hart: God vergeet
het ... Hij ziet het in eeuwigheid niet” (10:9,11).

Psalm 10 begon op sombere toon. David vertrouwt echter dat de HERE, die de
natiën heeft uitgewist, ook de vijand van binnen zal bestraffen: “Sta op, HERE! o
God, hef uw hand op, vergeet de ellendigen niet” (v.12). God vergeet de wees
en de verdrukte nooit (v.18), want Hij hoort wat de ootmoedigen Hem vragen
en doet hen recht (v.17). J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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God beloofde Abraham niet alleen een land/de aarde, maar ook nakome-
lingen als bewoners daarvan. Deze beloften ontwikkelen zich echter van
een groot nageslacht tot de vertegenwoordiger daarvan, van een land/de
aarde tot de koning die daarover regeert. We zullen in een aantal artike-
len licht laten schijnen op: het nageslacht in meervoud; het nageslacht in
enkelvoud; de koning(en) die uit Abraham zou(den) voortkomen.

De belofte aan Abraham was gebaseerd op de belofte aan Adam en Eva:
Vijandschap sticht ik tussen jou (de slang) en de vrouw, tussen jouw
nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je (slang) kop, jij (slang) bijt hen
in de hiel (Gen 3:15 NBV).

Voor de conclusie dat met het nageslacht van de slang geen slangen wer-
den bedoeld, hoeven we geen theologie te hebben gestudeerd. God
houdt Zich immers niet bezig met slangen, maar met mensen. Uit wat in
de eerste hoofdstukken van Genesis wordt verteld, blijkt dat het over ver-
schillende soorten mensen gaat. In hoofdstuk 6 wordt de ene categorie
de zonen van God en de andere categorie de mensen genoemd. Abel is
de vertegenwoordiger van de zonen van God en Kaïn die van de mensen.
De reden van de vijandschap van Kaïn tegenover Abel was, dat Gods ze-
gen over Abel kennelijk zo duidelijk was, dat Kaïn zich ten opzichte van
hem achtergesteld voelde (4:5). Het leek alsof Gods belofte tegengesteld
ging uitpakken: het hoofd van de rechtvaardige Abel, zoals Jezus hem
noemde (Mat 23:35), werd vermorzeld. Kennelijk zagen Adam en Eva in
hem de man in wie God zijn belofte zou vervullen. En nu was hun hoop
vervlogen. Of toch niet? Inderdaad niet, want zij bleven er – ondanks deze
brute moord – op vertrouwen dat God zou doen wat Hij had beloofd. Want
nadat Kaïn door God was vervloekt (zoals Hij eerder de slang had gedaan)
en hij was vertrokken, verwekte Adam in geloof een andere zoon, zeggen-
de: God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel (4:25). In
hem zagen zij het beloofde nageslacht. Het geslachtsregister in Genesis 5
toont dat dit inderdaad zo was. We zien hier een lijn van mannen uit Set,
die kennelijk de erfgenamen zijn van de aarde, volgens Gods plan dat de
aarde bewoond en bestuurd moest worden door rechtvaardige mensen.
Elke vader hoopte dat zijn zoon het door God beloofde nageslacht zou
zijn. Zo zei Lamech bij de geboorte van Noach:

Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid van onze handen op
deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft (5:28,29).

Een herinnering aan wat in de hof gebeurde. En inderdaad ontnam God
de onrechtvaardigen de aarde en gaf die aan de rechtvaardige Noach:

Leven in de verwachting van

11.
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Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk
man; Noach wandelde met God (6:9).

Na de zondvloed werd de scheiding tussen de zonen van God en de men-
sen echter weer zichtbaar in de zonen van Noach. Cham werd – zoals
eens Kaïn – vervloekt vanwege zijn verkeerde gezindheid en zijn zoon
Kanaän zou een knecht van Sem zijn. Sem was dus de drager van de
belofte aan de eerste mensen. Noach zegende hem: Geprezen zij de
HERE, de God van Sem (9:26). Uit zijn nakomelingen werd Abraham gebo-
ren en vanaf dat moment concentreerde alles zich op hem.

Al bij zijn roeping beloofde God Abraham:
Ik zal u tot een groot volk maken … en met u zullen alle geslachten van
de aardbodem gezegend worden (Gen 12:2,3).

Na lange tijd was Abraham echter nog steeds kinderloos en hij vroeg God
wie zijn erfgenaam zou zijn. Toen kreeg hij de bevestiging: uw lijfelijke
zoon, die zal uw erfgenaam zijn en de verzekering dat hij door die zoon
tot een groot volk zou worden (Gen 15:4,5). Nadat zijn vrouw een mense-
lijke oplossing voor hun kinderloosheid voorstelde en Abraham daarin
mee ging, maakte God duidelijk dat Abraham had moeten begrijpen dat
Hij sprak over een zoon uit zijn eigen vrouw Sara. De zoon die uit hun
slavin werd geboren, Ismaël, zou zijn erfgenaam niet zijn. Toen Abraham
99 jaar oud was, had hij nog steeds geen zoon bij zijn vrouw Sara. God
sloot toen een verbond met hem, waarin Hij hem plechtig beloofde:

U zult de vader van een menigte volken worden … en koningen zullen
uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw
nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw
nageslacht tot een God te zijn (Gen 17:4-7).

Abraham dacht dat Ismaël dan dat nageslacht moest zijn; maar God zei:
Neen, maar uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en u zult hem Isaak
noemen, en Ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig ver-
bond voor zijn nageslacht (Gen 17:19).

In geloof deed Abraham wat hij moest doen en Sara werd inderdaad
zwanger: zij baarde de zoon die Isaak werd genoemd. Abraham was ech-
ter inmiddels zeer gehecht geraakt aan Ismaël en Sara vond dat er iets
moest gebeuren: Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van
deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaak. Dit zinde Abraham
helemaal niet, maar God zei: Laat dit niet kwaad zijn in uw ogen … want
door Isaak zal men van uw nageslacht spreken (Gen 21:10-12).
Op een dag stelde God Abraham echter zeer op de proef: Hij vroeg hem

een groot en talrijk nageslacht

het Koninkrijk van God
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de zoon die God hem beloofde, de enige zoon van Sara, te offeren. En
omdat hij dit gehoorzaam deed, ondanks alles gelovend dat God Zijn
woord zou houden en Hij Isaak dus uit de dood zou opwekken, zei God:

Ik zal u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken … als het
zand aan de oever van de zee, en uw nageslacht zal de poort van zijn
vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken van
de aarde gezegend worden (Gen 22:17,18).

We merken in al deze beloften en verbonden de voortdurende bevestiging
van wat God eerder had gezegd – zoals dat hij tot een groot volk wordt en
met hem/zijn nageslacht alle mensen gezegend zullen worden – gepaard
aan de toevoeging van details als: koningen zullen uit u voortkomen, een
eeuwig verbond voor zijn nageslacht uit de lijn van Isaak dat de poort van
zijn vijanden in bezit zal nemen. Abraham zal Isaak dit allemaal hebben
verteld. Aan het eind van zijn leven schonk Hij hem alles en na de dood
van Abraham zegende God zijn zoon Isaak (Gen 25:5 en 11). Hij bevestig-
de dat hij de erfgenaam was van de zegen van Abraham (Gen 26:4):

Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren aan de hemel …
met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden .

Evenals Sara was de vrouw van Isaak – Rebekka – echter onvruchtbaar.
Op Isaaks gebeden werd zij toch zwanger van een tweeling, waarvan God
bij de geboorte zei: de oudste zal de jongste dienstbaar zijn (Gen 25:23).
Woorden over Jakob en Esau, die vergelijkbaar zijn met die over Sem en
Cham/Kanaän. Toen Isaak oud geworden was, dreigde het weer mis te
gaan: vanwege zijn verlangen naar vlees wilde hij de jager Esau de eerst-
geboortezegen geven. Maar omdat zijn vrouw ingreep (vergelijk Sara bij
Ismaël), ging de zegen toch naar Jakob:

Volken zullen u dienen, en natiën zich voor u neerwerpen; wees heer-
ser over uw broederen en de zonen van uw moeder zullen zich voor u
neerbuigen (Gen 27:29).

We merken hier een weerklank van de belofte, dat Abrahams nageslacht
de poorten van zijn vijanden in bezit zou nemen en koningen uit hem zou-
den voortkomen. Dit leek echter nog ver weg, want Jakob moest vluchten
voor de woede van Esau (denk aan die van Kaïn ten opzichte van Abel).
Voordat hij vertrok zegende Isaak hem:

God, de Almachtig, zegene u, Hij make u vruchtbaar en vermenigvuldi-
ge u, zodat u tot een menigte van volken wordt. Hij geve u de zegen
van Abraham, en u en uw nageslacht met u (Gen 28:3,4).

Hieruit blijkt het geloof van Isaak in wat God hem en zijn vader had ge-
zegd, en dat hij wilde dat zijn zoon Jakob niet alleen uitzag naar de vervul-
ling ervan, maar er ook naar handelde.

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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(vervolg van pagina 37)

Op zijn vlucht sprak God tot hem de inmiddels vertrouwde woorden:
Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaak …
uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde … en met u met uw
nageslacht zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden
(Gen 28:13,14).

Tijdens zijn ballingschap huwde hij twee vrouwen waarbij hij kinderen ver-
wekte, evenals bij twee slavinnen. In totaal had hij twaalf zonen. Zij wer-
den de vaders van de volken, die God Abraham, Isaak en Jakob beloofde.

Toen Jakob wegens een zware hongersnood met zijn familie naar Egypte
moest gaan, zei God tegen hem: Vrees niet naar Egypte te trekken, want
Ik zal u daar tot een groot volk maken (Gen 46:3). En zo gebeurde het.
Zelfs zo groot (Ex 1:7), dat de Egyptenaren bang voor hen werden. Die
namen maatregelen, door hun groei te beperken en hen als dwangarbei-
ders te gebruiken. Maar door Gods ingrijpen konden ze Egypte verlaten.
Kennelijk waren ze na al die tijd niet vergeten wat God hun voorvaderen
had beloofd. Want Mozes kon bij hun komst aan de grenzen van het be-
loofde land zeggen:

De HERE, uw God, heeft u vermenigvuldigd en zie, heden bent u zo tal-
rijk als de sterren aan de hemel. De HERE, de God van uw vaderen, voe-
ge er aan u nog duizendmaal zoveel toe als u nu telt en zegene u, zoals
Hij u beloofd heeft (Deut 1:10,11).

De tijd was gekomen om de poorten van hun vijanden in bezit te nemen:
Omdat God uw vaderen heeft liefgehad en hun nakroost heeft uitverko-
ren, heeft Hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid, om volken,
groter en machtiger dan u, voor u uit te verdrijven, om u in hun land te
brengen en het u ten erfdeel te geven (Deut 4:37,38).

En zo gebeurde het onder de leiding van Jozua, de opvolger van Mozes.

Gods beloften waren dus geheel vervuld: er waren twaalf volken voortge-
komen Jakob, die een groot nageslacht vormden; zij hadden de inwoners
van het hun beloofde land verpletterend verslagen en hun land in bezit
genomen. Het was de bedoeling dat daar een theocratie gevestigd werd.
Een situatie als in de hof. Zoals daar een man en een vrouw leefden, zou
in dat land een volk leven onder Gods Koningschap. God zei tegen Mozes:

U hebt gezien … dat Ik u op arendsvleugels gedragen en tot Mij ge-
bracht heb. Nu dan, indien u aandachtig naar Mij luistert en mijn ver-
bond bewaart, dan zult u uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de
ganse aarde behoort Mij. En u zult Mij een koninkrijk van priesters zijn
en een heilig volk (Ex 19:4-6).

Het nageslacht van Abraham, Isaak en Jakob is dus Gods uitverkoren
volk, dat een zegen moest zijn voor alle mensen op aarde J.K.D.

11. een groot en talrijk nageslacht
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Verzoend met God

Verlossing van zonde en dood is het centrale thema van de Bijbel. Een van
de eerste dingen die we lezen is hoe de eerste mens valt voor de verleiding
van de zonde, en de rest van het Boek gaat eigenlijk alleen maar over de
lange weg terug. Pas aan het eind daarvan wacht de verlossing. Maar de
mens heeft niet zoveel geduld en maakt zich gedachten over een snellere
oplossing. Al in de eerste eeuw staken Grieks-filosofische ideeën daarover
de kop op. Deze werden toen nog fel bestreden door de apostelen.

Maar in de tweede eeuw, met het wegvallen van de apostelen, konden de-
ze zich doorzetten. En in de middeleeuwen, toen de Bijbel zelf voor de
meesten onbereikbaar was geworden, deden allerlei theorieën de intrede,
die de mens een snel heil na zijn dood beloofden. Er ontstond een zeer wet-
tische opvatting van het geloof, sterk gelijkend op de wettische opvattingen
van de Farizeeën uit de tijd van het Nieuwe Testament. De reformatie
bracht een reactie hierop, maar de reformatoren hadden de neiging weer te
ver door te schieten in de andere richting.

In dit boek willen we terug naar de Bijbel om te zien wat nu eigenlijk de oor-
spronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de
leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen.
We bekijken zeven thema’s zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament.
Elk van deze thema’s toont ons een bepaald aspect van die verlossing. Het
zijn draden van het koord dat, eenmaal samengewonden, de totale leer
vormt. En aan het eind van die studie kunnen we al die draden samen-
vlechten en zien waar dat ons brengt.
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