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in memoriam Rudolf Rijkeboer

Rudolf Rijkeboer werd in 1961 overtuigd van de waarheid en betrouw-
baarheid van de Bijbel, door een visie op de Bijbelse leer die op belangrij-
ke punten afweek van die waarmee hij was groot gebracht. Met als resul-
taat dat hij op 16 december van dat jaar bij Broeders in Christus werd ge-
doopt. Een doop door onderdompeling, als symbool van zijn wens met
Christus te sterven en met Hem op te staan tot een nieuw en veranderd
leven in Christus – met de hoop op de opstanding tot volmaaktheid bij Zijn
wederkomst. In de loop van de jaren werd broeder Rudolf een uitstekend
kenner van de heilige Schrift. Hij las die met de grootste eerbied voor God
en Zijn woord, in de overtuiging dat, zoals hij zelf zei: ‘Niets wat in de Bij-
bel staat opgeschreven, staat daar zomaar. Van elk verhaal kunnen we
leren’; of, zoals Paulus schreef “Alles wat vroeger is geschreven, is ge-
schreven om ons te onderwijzen ...”. Maar het ging om meer dan het ken-
nen van de Schrift; Rudolf voegde eraan toe: ‘Daarom moeten we ons al-
tijd afvragen: wat staat er ... Maar ook hoe staat het er.’ En dat was zijn
sterkte, waarvan allen die hem hoorden en zijn publicaties lazen geprofi-
teerd hebben; hij verstond de Schrift zo goed, hoe die in elkaar zat, wat er
achter de geschreven woorden schuilgaat. Bovendien had hij de gave het
zo uit te leggen dat iedereen het kon volgen en begrijpen. Daarbij maakte
hij goed gebruik van zijn talenten en kennis. Zijn kennis van het klassieke
Grieks hielp hem de tekst van het Nieuwe Testament beter te begrijpen.

De laatste jaren stond het schrijven voor hem centraal; het was zijn wens
en doel ieder jaar een boek te schrijven. En dat heeft hij gedaan; ik noem
maar enkele titels: Operatie Mens; Gods Vergeten Woord; Verzoend met
God; De uitdaging van Bijbels christendom; Jesaja; Bijbel en Wetenschap;
en als laatste Het Boek in onze handen over, hoe kan het anders, de ont-
staansgeschiedenis van de Bijbel, zoals we die nu in Nederland kennen.

Hoe belangrijk het geloof voor hem ook was, Rudolf vond ook tijd voor an-
dere dingen die hem interesseerden. Het meest opvallende was zijn liefde
voor de zee en de scheepvaart. Maar de scheepvaart was voor hem van
meer dan slechts technische of zelfs menselijke interesse. Voor hem was
het ook, geloof ik, een symbool van het leven van de mens en specifiek

Op 11 december is, na een korte ziekte, broeder Rudolf Rijkeboer overle-
den. Sommigen van u kennen hem van de Studie– en Ontmoetingsdagen,
seminars, door correspondentie. Uit de toespraak van broeder Graham
Jackman bij zijn begrafenis drukken wij enkele woorden af, ter herinnering
aan een man die zijn Heer diende in het bekendmaken van Zijn naam en
woord, en die wij zullen missen als schrijver in dit tijdschrift.



van het leven in Christus. De Bijbeltentoonstelling waar hij een grote in-
breng in had, droeg de titel ‘De Bijbel ons betrouwbaar kompas’ – het le-
ven als zeereis over de gevaarlijke wateren van de wereld. Een kenmerk
van broeder Rudolf was, heel toepasselijk, zijn ‘koersvastheid’. Hij heeft
koers gezet, en ondanks alles ook koers gehouden. Er is een vers in Pau-
lus’ brief aan de Filippenzen: Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven;
ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen, waarin ik
meen een zinspeling van Paulus op zijn gevaarlijke vaart naar Rome te
herkennen. Zij moesten in een hevige storm ‘het schip lichter maken’ door
alles overboord te werpen wat niet absoluut nodig was. Dat heeft Rudolf in
zijn leven gedaan: alleen het nodige, belangrijke vastgehouden. Ik citeer
weer zijn eigen woorden:

“De ware discipel moet bereid zijn zijn leven te geven. Maar ‘je leven
geven’ betekent niet noodzakelijk: sterven. ... ‘Je leven geven’ kan ook
betekenen: elke dag van je leven in Zijn dienst stellen. In veel gevallen
heeft dat waarschijnlijk meer nuttig effect dan voor het geloof te ster-
ven. Maar het is in elk geval een stuk moeilijker. Wie voor het geloof
sterft, hoeft het maar één keer te doen. Wie zijn hele leven in dienst wil
stellen, moet elke dag opnieuw die beslissing nemen, en hem dan ook
nog getrouw uitvoeren.”

Maar die reis is nu tot een einde gekomen. Zijn schip, dat hem 74 jaar
gevoerd heeft over de gevaarlijke wateren van de dood, heeft schipbreuk
geleden. Maar voor hem is er een reddingsboot: Christus. Hij slaapt nu de
bewusteloze slaap van de dood in Christus – in veiligheid, tot de dag van
de wederkomst van zijn Heer. Dan zal hij behouden aan wal komen, net
als Paulus na zijn schipbreuk. Paulus schrijft ook in Filippenzen: Maar wij
hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze
redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles
aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan
zijn verheerlijkt lichaam.

Laten wij dan niet te bedroefd zijn. Laten we dankbaar zijn voor wat de
Heer uit Zijn knecht Rudolf gemaakt heeft – en voor de prachtige erfenis
die hij ons nagelaten heeft: niet alleen de boeken en artikelen in tijdschrif-
ten maar vooral het voorbeeld van iemand die heeft laten zien hoe een
leven in Christus eruit ziet en die zijn eigen woorden waar heeft gemaakt:

“Geloof is ook: tegen de stroom in durven gaan, ‘uitgaan’ uit de wereld
om je heen en bereid zijn ‘buiten de stad te gaan’ en daar ‘te delen in
zijn vernedering’. Bereid zijn je kruis op te nemen en achter Hem aan te
gaan naar Golgotha, om daar met Hem ‘medegekruisigd’ te worden, in
de volle overtuiging dat ‘als wij delen in zijn dood wij ook zullen delen in
zijn opstanding.”
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Overdenking

Ik hoop dat u een prettige jaarwisseling hebt gehad. Behalve gezellig-
heid geeft die ons elk jaar weer de gelegenheid ons leven onder de loep
te nemen. Wat hebben wij goed, of fout, gedaan? Hoe kunnen wij het
beter doen? En dan volgen de goede voornemens, waarvan de meeste
binnen korte tijd als sneeuw voor de zon wegsmelten!

Maar met Bijbellezen zou dit anders moeten zijn. Hierin vinden wij de
hemelse wijsheid, de ondersteuning die wij nodig hebben om in de juiste
zin ons leven te verbeteren:

“Al wat tevoren geschreven is, werd tot ons
onderricht geschreven, opdat wij in de weg
der volharding en van de vertroosting der
Schriften de hoop zouden vasthouden”.

(Romeinen 15:4 NBG ‘51)

Sterker nog, die kunnen ons wijs maken tot zaligheid door het geloof in
Christus Jezus (2 Timoteüs 3:15 NBG’51). Heeft de Here Jezus de gees-
telijken van Zijn tijd niet verweten dat zij de Schriften niet kenden, of
niet goed gelezen hadden? Daarom dwaalden zij. En denken wij het be-
ter te weten dan zij, zonder de Schriften goed na te gaan?

De vraag is dan: wat bedoelden Jezus en Paulus met de Schriften? Ze-
ker niet het Nieuwe Testament, want dat was er nog lang niet! Neen, zij
hadden het over het Oude Testament, zoals wij dat nu hebben. Dat was
het fundament waarop Jezus en Zijn apostelen bouwden, waarop onze
Heer steunde en waarvan Hij de vervulling was. De Joodse canon is, wat
de inhoud betreft, identiek aan ons Oude Testament – al is het aantal
boeken daarin geen 39, zoals bij ons, maar 24. Hoe zit het dan met de
zogenaamde Apocriefe boeken, die in de periode tussen onze twee Tes-
tamenten ontstonden? Volgens het getuigenis van zowel Joden als Chris-
telijke leiders uit de eerste paar eeuwen van onze jaartelling, werden
deze boeken niet als geïnspireerd aanvaard. Ook in de Septuaginta, de
Griekse vertaling van het Oude Testament, waaruit Jezus en de aposte-
len citeerden, werden de Apocriefe boeken niet opgenomen.

De volgende vraag is: waarom zijn er twee Testamenten? Het woord tes-
tament betekent voor ons meestal een laatste wilsbeschikking, een for-
mele uiteenzetting van wat er na onze dood met onze bezittingen moet
gebeuren. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Alleen betekent hetzelfde
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Griekse woord diatheke ook een verbond. Voor de gelovige in Israël vóór
Christus was er een ‘oud’ verbond, dat God bij Sinaï sloot met Mozes en
Israël (zie Exodus 24:3-8). De Israëlieten luisterden toen naar Gods ge-
boden, beloofden die te gehoorzamen en werden door bloed gereinigd.
Toch waren zij niet trouw aan dat verbond gebleven en was er dus een
beter verbond nodig. God kondigde dat nieuwe verbond aan door de pro-
feet Jeremia (Jeremia 31:31-34). Het eerste verbond werd met het bloed
van offerdieren bekrachtigd; het nieuwe met het bloed van een volmaak-
te Mens: de Here Jezus. Zijn offer reinigt het geweten van zonde, iets dat
de rituelen onder het eerste verbond niet konden doen: “Want als het
lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het
besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid
met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van
Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen
als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood
leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?” (Hebreeën
9:13-14). Dezelfde schrijver zinspeelt op de twee betekenissen van dia-
theke, wanneer hij het nieuwe verbond met een testament vergelijkt
(verzen 15-18). Zoals een menselijk testament niet van kracht wordt
vóór de dood van de erflater, zo kon het nieuwe verbond in Christus niet
in werking treden voordat Jezus gestorven was.

Het oude verbond werd op schrift gesteld en het nieuwe ook. Door Zijn
Geest heeft God de schrijvers van het Nieuwe Testament zo geleid, dat
zij telkens terugverwezen naar het Oude Testament. Hun taak was als
het ware een brug te bouwen tussen het oude en het nieuwe. Laten wij
even stilstaan bij hoe, bijvoorbeeld, de evangelieschrijvers dat deden.
Matteüs begint zijn evangelie met nota bene een geslachtsregister, het
goede nieuws met een lijst namen!! Waarom? Voor zijn (hoofdzakelijk)
Joodse lezers was het bewijs essentieel dat Jezus, wat Zijn aardse oor-
sprong betreft, zowel een directe afstammeling van de aartsvaders was
als in de koninklijke lijn: “Overzicht van de afstamming van Jezus Chris-
tus, zoon van David, zoon van Abraham.” (Matteüs 1:1). Hij was de lang
beloofde nakomeling van Abraham, door wie alle mensen gezegend zou-
den worden (Genesis 22:18). En die zegen was o.a. de vergeving van
hun zonden, daarom kreeg Hij de naam Jezus, “want Hij zal zijn volk be-
vrijden van hun zonden.” (Matteüs 1:21). Maar Hij was ook de bijzonde-
re zoon van David, die tot in eeuwigheid over het volk Israël zou regeren,
en dus ook Christus genaamd – wat Gezalfde betekent. Daarom de ver-
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melding van de wijzen uit het Oosten, die vroegen, “Waar is de pasgebo-
ren koning van de Joden?” (Matteüs 2:2).

Waar Matteüs met het geslachtsregister begint en pas daarna de ge-
boorte van Jezus vermeldt, draait Lucas die volgorde om. Zijn betoog
begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper.
Zijn doel is een direct verband te leggen met de laatste woorden van het
Oude Testament, die ruwweg 400 jaar eerder werden geschreven. De
engel Gabriël sprak tot Zacharias op deze wijze: “Als bode zal hij voor
God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kin-
deren te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en
zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer” (Lucas 1:17). Dit is een
bijna letterlijk citaat uit het boek Maleachi (3:23-24). Wat Lucas doet, is
laten zien hoe God trouw is aan Zijn belofte, al duurde het lang voordat
die werd vervuld. En dat is ook een les voor ons, die op de wederkomst
van Christus wachten.

Dezelfde Gabriël bevestigde, toen hij Maria de geboorte van Jezus aan-
kondigde, de aan David gedane belofte: “Deze zal groot zijn en Zoon des
Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van
zijn vader David geven, en hij zal als koning over het huis van Jakob
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde ne-
men” (Lucas 1:32-33 NBG’51). Pas als hij de geboorte van Johannes en
Jezus in detail heeft beschreven, komt Lucas met een geslachtsregister
– dat overigens veel uitgebreider is dan dat van Matteüs, en terug gaat
tot Adam (Lucas 3:23-38). Zo benadrukt hij de mensheid van de Here
Jezus.

Ook Marcus begint zijn evangelie met Johannes de Doper, als de bode
die voor de Heer uitgaat. Hij begint meteen met een citaat uit twee pro-
feten: Maleachi en Jesaja. “Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht
uit, die uw weg bereiden zal (Maleachi 3:1); de stem van een, die roept
in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn pa-
den” (Jesaja 40:3). Hij verklaart dus eveneens de verschijning van Jo-
hannes in de woestijn als vervulling van de Oudtestamentische profetie-
ën – een onverbrekelijke schakel.

Johannes had een bijzonder doel voor ogen toen hij zijn evangelie
schreef: “… deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messi-
as is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn
naam” (Johannes 20:31). Johannes gebruikt de taal van Genesis 1 om
de oorsprong van Jezus toe te lichten als het vleesgeworden Woord van
God (Johannes 1:1-5). Ook hij tekent dan de belangrijke rol die Johannes
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de Doper speelde, als getuige van het licht (verzen 6-8). Maar feitelijk
gaat het over een nieuwe schepping, mensen die uit God geboren zijn
(v.13), zoals Jezus Nicodemus duidelijk maakte: “Alleen wie opnieuw
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien” (Johannes 3:3).

Wij zien dus hoe ieder van de evangelieschrijvers een vast verband legt
tussen het Oude Testament en zijn verslag. Zij schrijven niet als filosofen
of leraars met een eigen verzonnen boodschap, maar als werktuigen in
de verdere openbaring van de wil van Hem, Die alles naar Zijn voorne-
men doet. Toch is dat lang niet makkelijk geweest. Jezus kwam niet om
de Wet en de Profeten af te schaffen, maar te vervullen (Matteüs 5:17).
Hier in de Bergrede neemt Hij enkele van de Tien Geboden en geeft ze
of een diepere betekenis of een nieuwe wending. Zie als voorbeeld wat
Hij zegt i.v.m. overspel: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Pleeg
geen overspel.’ En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar
begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd” (Matteüs 5:27-
28). Voor Jezus was het kennelijk nog belangrijker hoe wij denken dan
wat wij doen. Of “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften
moeten worden ingelost”. Niet nakomen van je gelofte brengt Gods
naam in diskrediet; dus zegt de Heer dat “je helemaal niet moet zwe-
ren ... Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee: wat je daaraan toevoegt
komt voort uit het kwaad” (verzen 33,37).

Het gaat dus om ons denken. Daar moet de vernieuwing beginnen, zoals
Paulus ons wil inprenten: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze we-
reld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ont-
dekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig
is” (Romeinen 12:2). Wij moeten leren denken zoals God denkt. De
schriftgeleerden en Farizeeën vonden dat moeilijk, want zij waren er op
uit vroom in de ogen van het volk te zijn, terwijl hun harten ver van Hem
waren (Matteüs 23:5-7). Zij hielden vast aan hun eigen interpretatie van
de Wet en Jezus vergeleek hen met oude wijnzakken, waar de nieuwe
wijn van Zijn leer niet in paste (Lucas 5:37-38). En daar ligt het gevaar
voor ons. Hoe ouder wij worden, hoe vaster wij houden aan het oude en
traditionele, waarin wij ons veilig voelen. Vele Joodse Christenen maak-
ten die fout; zij wilden niet van de Wet loskomen, hun wil op de niet-
Joodse broeders en zusters leggen, zoals wij in de loop van het boek
Handelingen duidelijk merken.

Hoe gaan wij dan dit nieuwe jaar tegemoet? Laten wij ons voornemen de
Bijbel te lezen in de geest van de Psalmist: “Hoe zoet zijn uw woorden
voor mijn verhemelte, zoeter dan honing voor mijn mond” (Psalm
119:103). C.T.

… werd tot ons onderricht geschreven (vervolg van pagina 5)
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Wie nu zichzelf gering zal achten
In Petrus zien we het meest aansprekende en ontroerende voorbeeld van ver-
ootmoediging. Hoe vaak stelde hij zijn opvattingen boven die van zijn Heer, en
hoe vaak had Jezus hem daarop gewezen? Tot dat dit zijn hoogtepunt bereikte
in de verloochening van zijn Heer, die Hij de Christus de Zoon van de levende
God had genoemd. Hij was er zo van overtuigd dat hij zou volharden in het uur
van beproeving, dat de schok geweldig was toen hij zich realiseerde dat hij Je-
zus had verloochend, zoals Hij hem tevoren had gezegd: “En Petrus herinnerde
zich het woord, dat de Here Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult u Mij
drie maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter” (Mat 26:75).

Wie zich oprecht verootmoedigt voor God en zich zijn verdere leven door Hem
laat leren en leiden, mag hoop hebben op Hem. Hij kijkt in onze harten, en
weet of wij oprecht zijn. De Here Jezus neemt één van zijn zaligsprekingen in de
Bergrede uit de vele passages in het Oude Testament, over het heil dat de ne-
derigen en ootmoedigen mogen verwachten. God hoort hun gebeden en kent
de diepste verlangens van hun hart. Kijk maar eens naar deze voorbeelden:
“De begeerten van de ootmoedigen hebt U, HERE, gehoord: U sterkt hun hart,
uw oor merkt op” (Ps 10:17);
“Want niet voorgoed blijft de arme vergeten, niet voor immer gaat de hoop van
de ootmoedigen teloor” (Ps 9:19);
“De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de HERE zoeken, zullen
Hem loven, uw hart leve op, voor immer” (Ps 22:27);
“De ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede; De recht-
vaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer” (Ps 37:11 en 29; zie
Mat 5:5);
“De ootmoedigen zullen het zien, zij zullen zich verheugen; U, die God zoekt, uw
hart leve op. Want de HERE hoort naar de armen ...” (Ps 69:33,34)
“Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen
met heil” (Ps 149:4);
“En ootmoedigen zullen steeds meer vreugde hebben in de HERE, en de arm-
sten onder de mensen zullen juichen in de Heilige van Israël” (Jes 29:19).

Een boodschap voor ootmoedigen
De Here Jezus kwam om de blijde boodschap van verlossing te verkondigen.
Niet meer als iets toekomstigs, zoals de profeten vóór Hem, maar als de werke-
lijkheid in Hem. Zo profeteerde Jesaja: “De Geest van de Here HERE is op mij,
omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde bood-
schap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om

zich gedragen in het huis van God
“… laat u als levende stenen gebruiken
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voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening van de
gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de HERE ... om
alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat
men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw,
een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest” (Jes 61:1-3).

Om bereid te zijn het woord van God aan te nemen en tot geloof te komen, is
ootmoed onontbeerlijk. Want wij mensen hebben niet graag dat iemand zich in
ons leven indringt; ons gaat vertellen dat het een en ander schort aan ons ge-
drag. Vele mensen in de tijd van Jezus meenden dat zij rechtvaardig waren en
het evangelie niet nodig hadden. Zij beriepen zich erop dat zij nakomelingen
waren van Abraham en besneden waren; dat de tempel in hun midden stond,
enz. Allemaal dingen waarop ze zelf geen invloed hadden toen ze geboren wer-
den. Het gaat erom of je bereid bent je te onderwerpen aan de God Die je het
leven gaf; Die je in de gelegenheid stelt kennis te nemen van Zijn wil; Die je wil
ontmoeten in Zijn Zoon Christus Jezus. Want Hij is de ware tempel waarin God
ten volle woont. Een prachtig voorbeeld uit de Psalmen:
“Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de
HERE beroeme zich mijn ziel; laten de ootmoedigen het horen en zich verheu-
gen. Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik
zocht de HERE en Hij antwoordde mij … Zij schouwen naar Hem en stralen van
vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden” (Ps 34:2-6).

De Here Jezus was ootmoedig tegenover God. Hij vreesde Hem en was Zich
bewust van zijn afhankelijkheid van Hem. We zien dit in zijn gebeden, maar ook
in de vele gesprekken met zijn tijdgenoten, waarin Hij wees op God als zijn Zen-
der. Geen spoor van trots of vertrouwen in eigen kunnen. Geen poging tot ei-
genmachtig optreden. Alles wat Hij deed en zei maakte zijn Vader mogelijk.

Toen zijn discipelen steeds bezig waren met hun positie in het Koninkrijk, wees
Hij een aantal malen op kinderen, met de les te zijn als zij in hun onschuldige
jaren, waarin hoogmoed en menselijke trots hen vreemd is, waarin zij zich af-
hankelijk tonen van hun vader en moeder en van hen willen leren: “Voorwaar,
Ik zeg u, wanneer u zich niet bekeert en wordt als de kinderen, zult u het Ko-
ninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal ach-
ten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen” (Mat 18:3, 4).

Na zijn hemelvaart, toen zij tot bekering waren gekomen, toonden de discipe-
len de gezindheid van hun Heer: ootmoedig en de eer zoekend van God en
Christus en met het heil voor ogen van hen tot wie de Here hen zond. Hier zien
we weer de twee kanten die ons gedrag op gaat: naar God en mensen.

voor de bouw van een geestelijk huis ...”

9. de vruchten van de Geest (3)
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Een slaaf staat niet boven zijn heer
De eerste mensen wilden als God zijn, zelf beslissen wat goed en kwaad is.
Wat deze zonde sindsdien teweeg bracht en brengt, weten wij niet alleen uit
wat de Bijbel vertelt over de houding en het gedrag van velen tegenover God en
hun naaste, maar kunnen wij ook zelf waarnemen om ons heen. Velen zijn
hoogmoedig, en kennen geen vrees voor de God Die hen het leven gaf, en Die
dat leven op ditzelfde ogenblik kan terugnemen. De zelfzuchtige mens kent
geen mededogen en ontziet zich dan ook niet op wrede wijze te heersen over
zijn medeschepselen – dieren en mensen – en het vernietigen van de natuur.
Hun aandacht is daarbij vaak gericht op wie geloven in God, Hem trouw dienen
en gehoorzamen, en daarvan in eenvoud – maar consequent – getuigen.

Wie zegt anders te zijn, tot Gods familie meent te behoren, een burger beweert
te zijn van zijn Koninkrijk, zal een daaraan tegenovergestelde houding tegen-
over God en Zijn schepping tonen; een ander gedrag tegenover medeschepse-
len – wie zij ook zijn, en wat zij ook doen – maar in het bijzonder tegenover me-
degelovigen. Mensen die de Here Jezus zijn broeders en zusters noemt; met
wie Hij Zijn innige verbondenheid toont, door hen te zegenen, hun geestelijke
groei te bevorderen en hen geschikt te maken voor een taak in Zijn gemeente.

Het tegenovergestelde van heersen is: dienen; van een heer en meester: die-
naar en slaaf; van hoogmoed: nederigheid; van eigenbelang: het zoeken van
het goede voor anderen. Petrus bleef zich altijd bewust van de verkeerde hou-
ding, die zij als discipelen aannamen toen zij Jezus volgden. Zij waren toen re-
gelmatig bezig met de vraag wie van hen in het Koninkrijk het belangrijkst zou
zijn. Jezus wist dat dit gaande was, en liet hen – toen zij voor de laatste keer
met elkaar het Pascha gingen vieren – zien hoe hun houding eigenlijk had
moeten zijn. Toen zij de zaal binnen kwamen, was er geen slaaf om hen de voe-
ten te wassen. Maar het kwam niet in hen op, of zij weigerden het zelfs bewust,
elkaar de voeten te wassen. Zelfs bood niemand van hen aan ten minste de
voeten van de Here Jezus te wassen. Uiteindelijk gaf Hij Zelf het voorbeeld hoe
Zijn volgelingen zich onder elkaar behoren te gedragen in het huis van God.
Niet door zich boven de ander te stellen, maar door nederig te zijn, minder te
willen zijn dan de ander, bereid te zijn elkaar te dienen, in plaats van de baas
te willen zijn en zich te hoog te voelen voor mindere karweitjes. In onze tijd is
het wassen van voeten geen noodzakelijkheid meer omdat wij niet met sanda-
len over stoffige straten wandelen en met elkaar aan tafel liggen. We zouden
vreemd opkijken, wanneer een broeder of zuster ons bij binnenkomst in de
zaal waar wij voor een dienst samenkomen, zou vragen of hij of zij onze voeten
mocht wassen. Ondanks de goede bedoelingen zou het overkomen als toneel-
spel, omdat het los staat van het leven zoals we dat nu kennen en de gewoon-
ten die daarbij horen; mogelijk wat Paulus ergens gewilde nederigheid noemt

zich gedragen in het huis van God
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(Kol 2:18). Maar voor de discipelen was het een treffend voorbeeld van nede-
righeid uit de dagelijkse praktijk, een levende gelijkenis. Voeten wassen was
het werk voor een van de geringste slaven. Jezus was bereid die positie in te
nemen voor hun heil. Het is de omgekeerde wereld: zij wilden over elkaar heer-
sen, Jezus diende hen. Petrus zag dit tot zijn grote schaamte in: Hij Die hij
openlijk had erkend als de Zoon van God, de Messias, de Koning die zij ver-
wachtten, deed Zijn boven- en onderkleed uit en deed het werk van een slaaf.
En in plaats van dat zij voor Hem – hun Heer en Meester – knielden, moest Hij,
om bij hun voeten te kunnen komen, voor hen knielen. Nadat Hij gedaan had
wat zij hadden moeten doen, zei Jezus tegen hen: “Begrijpt u wat Ik u gedaan
heb? U noemt Mij Meester en Here, en u zegt dat terecht, want Ik ben het. In-
dien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook u el-
kaar de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u
doet, gelijk Ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet
boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender. Indien u dit weet, zalig
bent u, als u het doet” (Joh 13:12-17).

Wat Hij deed was dus vooral een les voor hen: zij hadden die avond elkaar de
voeten moeten wassen, en zouden uiteraard in het vervolg bereid moeten zijn
dat te doen bij andere gelegenheden waarop zij bij elkaar zouden komen. Vol-
gens mij is het geen letterlijk gebod voor wie tot geloof komen om elkaar de
voeten te wassen. We lezen daar bijvoorbeeld niet over wanneer Paulus schrijft
over de criteria voor de beoordeling van iemand die men als oudste of diaken
wil aanstellen. Het is juist de bedoeling dat zij, en met hen wij, de geestelijke
les begrijpen en te allen tijde nederig zijn tegenover elkaar, onszelf niet hoger,
niet meer vinden dan de ander. In de praktijk zijn er genoeg mogelijkheden om
elkaar te dienen, door dingen voor elkaar te doen, zonder dat de ander daarom
hoeft of moet vragen. Het is vooruitzien, anticiperen op de behoeften van ande-
ren, en van daaruit – uit liefde en zorg voor hen – bereid zijn ook de geringste
en minst leuke dingen te doen, zonder te mopperen of ons te beklagen. Het
kan zelfs betekenen dingen na te laten, omdat we een broeder of zuster in pro-
blemen met zijn of haar geweten kunnen brengen, zoals Paulus in de eerste
brief aan Korinte liet zien. Een brief waarin veel te lezen is over broeders die
niet nederig waren, omdat zij meenden door hun kennis en inzicht, maar ook
door de gaven van de Geest, boven andere broeders en zusters te staan. Wij
worden echter niet behouden op grond van onze kennis of ons kunnen, maar
op grond van wat wij daarmee hebben gedaan om ons leven rein te bewaren
en anderen te behouden, uit liefde en dienstbetoon voor God, zijn Zoon en de
mensen naar wie God in zijn ontferming omziet. Niet in wie zich vroegtijdig ko-
ning maakt, heeft God behagen, maar in wie Hem als nederig dienaar gehoor-
zaamt en zich ten dienste stelt van het heil van zijn of haar naasten. J.K.D.

9. de vruchten van de Geest (3) (vervolg van pagina 9)
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Op een dag, toen Jezus de mensen
die Hem volgden leerde hoe zij hun
geloof in de praktijk moesten bren-
gen om het eeuwige leven binnen te
kunnen gaan, vroegen Zijn twaalf
leerlingen Hem hoe zij het beste kon-
den bidden. Zij hadden kennelijk het
gevoel dat daar wel wat aandacht
aan kon worden besteed. Jezus be-
gon met iets te zeggen over “een
veelheid van woorden”.

Zoals artikelen en lezingen duidelijk
overkomen als ze kort en kernachtig
zijn, zo is het ook met een gebed.
God is onze Maker! Hij kent het doel
met Zijn schepping en weet wat wij
nodig hebben, nog voordat wij Hem
erom vragen. Het gaat daarom niet
om de lengte van ons gebed, of de
eindeloze herhaling van dezelfde
woorden, maar om ons motief en
geloofsvertrouwen; die bepalen de
inhoud en de richting van ons gebed.

Wat Jezus hen gaf, was geen gebed
dat zij uit hun hoofd moesten leren,
of voortaan als enige mochten bid-
den. Het is eerder een kader dat ons
‘dwingt’ steeds weer in te zien waar
het in het leven van een volgeling
van Jezus eigenlijk om gaat. En na-
tuurlijk mogen wij dingen voor God
brengen die ons in het bijzonder be-
zig houden. Maar als we een goed
begrip hebben van wat Jezus aan-
reikte, zullen we zien dat het altijd
ergens past in dit raamwerk:

Onze Vader die in de hemelen bent,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiedde, gelijk in de hemel
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk
ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van de boze.
(Matteüs 6:9)

Vraag: Wat leren wij van dit gebed?

Ons gebed behoort in de eerste in-
stantie te zijn gericht op de dingen
van God (uw naam, uw Koninkrijk,
uw wil). De vier beginregels van dit
gebed gaan over Gods zaken en wil,
niet over mensen in het algemeen of
onszelf in het bijzonder. Maar omdat
wij weten dat God ons met een doel
heeft geschapen, leert ons dit te ver-
trouwen dat in de vervulling van
Gods wil ook wij uiteindelijk zullen
ontvangen waar wij naar verlangen.

Maar omdat God weet dat wij afhan-
kelijk zijn van Zijn liefde, genade en
barmhartigheid, mogen wij Hem bid-
den voor wat wij (vandaag) nodig
hebben, zodat wij ons daar niet be-
zorgd over hoeven maken en in Zijn
dienst kunnen staan. Ook mogen wij
een beroep doen op Zijn vergevings-
gezindheid. Bovendien mogen wij
erop vertrouwen dat God ons niet
sterker beproeft dan wij aankunnen
en ons uiteindelijk verlost van de

Uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat

Het gebed dat Jezus Zijn volgelingen leerde
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voor, waarvan die van een vader en
zijn kinderen in dit verband het
meest veelzeggend is. Een relatie
houdt alleen stand als die is geba-
seerd op liefde en wederzijds ver-
trouwen. En zo is het ook in onze
relatie met God: Hij moet erop kun-
nen vertrouwen dat wij doen wat wij
Hem beloven en wij mogen erop ver-
trouwen dat God doet wat Hij heeft
beloofd en “een beloner is voor wie
Hem ernstig zoeken”.

In de hemel:
De toevoeging dat de Vader in de
hemel is, wil zeggen dat Hij niet is als
wij mensen. Hij is van een andere
aard en staat op een veel hoger ni-
veau dan wij. Daarom woont Hij van
ons zondaren gescheiden, op een
plaats waar Zijn wil op volmaakte
wijze wordt gedaan. Wij behoren eer-
bied voor God te hebben en Hem
dan ook daarmee benaderen.

Vraag: Waarom bidden wij: onze Va-
der in de hemel?

De combinatie van Vader (relatie) en
in de hemel, maakt ons er telkens
van bewust dat:
1. Het in het geloof niet gaat om on-
ze relatie met natuurlijke mensen,
zelfs niet met ouders en familiele-
den, maar met God. De Joden in Je-
zus’ tijd hechtten er veel waarde aan
dat zij het nageslacht van Abraham
(via de lijn van Isaak en Jakob) wa-
ren. En in zekere zin terecht, want
daardoor hadden zij deel aan de be-
loften die God hem gaf. Maar zij wer-
den pas erfgenamen van wat God
hun natuurlijke vader Abraham be-
loofde, als zij hetzelfde geloof had-
den en toonden als hij:

verleidingen in de wereld en de boze
opzet van kwaadaardige mensen
tegen God en wat Zijn naam draagt.

Laten we de onderdelen van dit ge-
bed die op God zijn gericht nu eens
wat nauwkeuriger bekijken:

Onze Vader die in de hemelen bent

Twee dingen vragen onze aandacht:
Vader
in de hemel

Vraag: Wat wil dit zeggen?

Vader:
In het Oude Testament zien wij twee
typen verschijningen van God:
1. Met groot betoon van macht
(bijvoorbeeld bij de Sinaï – zie Ex
19:16-20, 20:18-21; Deut 5:1-6).
2. In de rust van een relatie
(bijvoorbeeld in de hof met Adam en
Eva – zie Gen 3:8; bij de berg Horeb
met Mozes – zie Ex 33:11; Num
12:7 – en Elia – zie 1 Kon 19:9-13).

In het eerste geval leerde Hij Zijn
volk Hem te vrezen (in de zin van
eerbied en respect voor Hem heb-
ben) als hun Heer, zodat zij niet zou-
den zondigen en Zijn toorn over hen
zou komen (en zij bevreesd zouden
moeten zijn, angst zouden krijgen
voor Hem). Hij is de Rechter-Koning,
Die Zijn dienaren beoordeelt op
grond van wat zij doen en nalaten.

In het tweede geval gaat het om Zijn
relatie met mensen van geloof. In de
Bijbel komen enkele relatievormen

u Hem bidt
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Op dezelfde wijze heeft ook Abraham
God geloofd en het is hem tot ge-
rechtigheid gerekend. U bemerkt
dus, dat zij, die uit het geloof zijn,
kinderen van Abraham zijn.
(Galaten 3:6-7)

Daarom is het alles uit geloof, opdat
het zou zijn naar genade, en de be-
lofte zou gelden voor al het nage-
slacht … voor wie uit het geloof van
Abraham zijn, die de vader van ons
allen is.
(Romeinen 4:16)

Dat wil zeggen: niet de kinderen van
het vlees zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de beloften
gelden voor nageslacht.
(Romeinen 9:8)

In de Bijbel staan geslachtsregisters,
die vertellen dat de ene man de an-
dere verwekte. Ook wij hebben een
natuurlijke vader, die ons heeft ge-
wild en daarom verwekt. Maar onze
geestelijke Vader is de God van he-
mel en aarde, Die ons Zijn kinderen
noemt op grond van ons geloof. En
juist dit ‘God als onze Vader’ aanroe-
pen, maakt in het gebed dat Jezus
leerde het grote verschil. Want daar-
mee geven wij aan dat wij ons door
God willen laten beïnvloeden en lei-
den, en dat wij Hem meer willen ge-
hoorzamen dan de mensen. Met an-
dere woorden: dat wij een hemelse
gezindheid hebben en geen aardse.

Toen Jezus op twaalfjarige leeftijd in
Jeruzalem bleef, en Jozef en Maria
hem in de tempel aantroffen, tussen
de Joodse leraars, vroeg Hij hen:

Wist u niet, dat ik bezig moet zijn
met de dingen van mijn Vader?
(Lucas 2:49)

Jozef had Hem niet verwekt, maar
was wel Zijn wettelijke vader door
diens huwelijk met Maria. Maar God
was Zijn werkelijke Vader; niet alleen
op grond van Zijn verwekking uit de
heilige Geest, maar ook in geestelij-
ke zin. Jezus wilde van Hem leren,
Hem dienen en gehoorzamen: “Hier
ben ik om uw wil, o God, te doen”. En
bij dit woord voegde Hij de daad.

2. Het bij geloof niet gaat om angst,
maar om vrede. Wie met God is ver-
zoend, hoeft geen vrees, angst, te
hebben voor het oordeel. Een kind
dat gehoorzaam heeft gedaan wat
zijn vader vroeg, is niet bang voor
hem. Pas als het ongehoorzaam is
wordt het bang voor de gevolgen.
Een vader-kind relatie draait om we-
derzijdse liefde. Zo ook bij God: Hij
heeft Zijn kinderen lief en doet alles
om hen te behouden. Zijn kinderen
hebben Hem lief boven alles, en ver-
langen niets anders dan dat Zijn plan
met mensen voltooid wordt:

Want u bent niet genaderd tot een
tastbaar en brandend vuur, tot don-
kerheid, duisternis en stormwind, tot
het geklank van een bazuin en tot
het geluid van een stem, bij het ho-
ren waarvan zij verzochten, dat niet
verder tot hen gesproken werd; want
zij konden dit bevel niet dragen:
Zelfs als een dier de berg aanraakt,
zal het worden gestenigd. En zo ont-
zaglijk was het verschijnsel, dat Mo-
zes zei: Ik ben enkel vreze en beving.

Het gebed dat Jezus Zijn volgelingen leerde (vervolg)
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deze wereld. Er is in de liefde geen
vrees, maar de volmaakte liefde
drijft de vrees uit; want de vrees
houdt verband met straf en wie
vreest, is niet volmaakt in de liefde.
(1 Johannes 4:16-18)

Dit: “want gelijk Hij is, zijn ook wij in
deze wereld” is waar het in de vol-
gende delen van het gebed van Je-
zus om gaat. Vanuit dit gebed zullen
wij daarom kijken naar de betekenis
hiervan.

Uw Naam worde geheiligd
Ook hier zijn twee dingen van belang:
Uw Naam
worde geheiligd

Vraag: Wat wil uw Naam zeggen?

De Naam, waarmee God bekend wil-
de zijn onder Zijn volk, vinden wij in
het boek Exodus:

De HERE, de God van uw vaderen, de
God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob … dit is mijn
naam voor eeuwig en zo wil Ik aan-
geroepen worden van geslacht tot
geslacht.
(Exodus 3:15)

Vraag: Waarom wilde God zo aange-
roepen worden?

God maakte Mozes bekend dat Hij is
wie Hij is, of zal zijn wie Hij is (Exodus
3:14). Daarmee bedoelde Hij te zeg-
gen dat Hij de beloften aan Abraham
aan diens nageslacht zal vervullen.
Dus die God die aan Abraham ver-
scheen is Dezelfde als Die aan Mo-
zes en het volk verscheen. Hij is ook
Dezelfde die uit de hemel sprak over
Jezus: “Hij is Mijn Zoon, de Geliefde”.

(wordt vervolgd) J.K.D.

Maar u bent genaderd tot de berg
Sion, tot de stad van de levende
God, het hemelse Jeruzalem, en tot
tienduizendtallen van engelen,en tot
een feestelijke en plechtige vergade-
ring van eerstgeborenen, die inge-
schreven zijn in de hemelen, en tot
God, de Rechter over allen, en tot de
geesten van de rechtvaardigen, die
de voleinding bereikt hebben,en tot
Jezus, de middelaar van een nieuw
verbond, en tot het bloed van de be-
sprenging, dat krachtiger spreekt
dan Abel. Ziet dan toe, dat u Hem,
die spreekt, niet afwijst. Want als
genen niet ontkomen zijn, toen zij
Hem afwezen, die zijn godsspraak op
aarde deed horen, hoeveel te minder
wij, als wij ons afwenden van Hem,
die uit de hemelen spreekt. Toen
heeft zijn stem de aarde doen wan-
kelen, doch thans heeft Hij een be-
lofte gegeven, zeggende: Nog een-
maal zal Ik niet slechts de aarde,
maar ook de hemel doen beven. Dit:
nog eenmaal, doelt op een verande-
ring van de wankele dingen als van
iets, dat slechts geschapen is, opdat
blijve, wat niet wankel is. Laten wij
derhalve, omdat wij een onwankel-
baar koninkrijk ontvangen, dankbaar
zijn en hierdoor God vereren op een
Hem welbehagelijke wijze met eer-
bied en ontzag, want onze God is
een verterend vuur.
(Hebreeën 12:18-29)

God is liefde, en wie in de liefde
blijft, blijft in God en God blijft in
hem. Hierin is de liefde bij ons vol-
maakt geworden, dat wij vrijmoedig-
heid hebben op de dag van het oor-
deel, want gelijk Hij is, zijn ook wij in



16

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

Wanneer we aan Mozes denken, zien we een heel zachtmoedige
man voor ons, een groot profeet, de leider van de uittocht en de wet-
gever van Israël. Maar vooral ook een man met wie God op een ver-
trouwelijke manier sprak – ‘van aangezicht tot aangezicht’ – zoals
we zien in Numeri 12:7,8: “Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik
volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik recht-
streeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte”.
Als Joodse jongen was hij opgegroeid aan het hof van de Farao van
Egypte. Daar kreeg hij de beste opleiding die er was: “Mozes werd
onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig
man in woord en daad” (Hand 7:22). Een opleiding die heel nuttig
was, maar hem niet leerde wat in Gods ogen werkelijk nodig was. De
eerste jaren werd hij opgevoed door zijn echte ouders. Hierdoor werd
hij zich bewust van zijn afkomst. Later meende hij dat hij door zijn
bijzondere redding en opvoeding bestemd was de onderdrukte Isra-
ëlieten te verlossen: “Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij vol-
wassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van
de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God
dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde” (Heb 11:24,25). Zijn
bedoeling was wel heel nobel en goed; maar de fout die hij in zijn
hoogmoed maakte, was dat hij op eigen kracht en inzicht vertrouw-
de. Toen hij een Egyptenaar een Israëliet zag slaan, nam hij het recht
in eigen hand door die Egyptenaar te doden; want hij meende dat
het tijd was om in te grijpen: “Hij meende dat zijn volksgenoten zou-
den begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden, maar
ze begrepen het niet” (Hand 7:25). God had beloofd het volk te ver-
lossen; maar wel op Zijn tijd en op Zijn manier. Zoals we in vers 6-7
lezen: “God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd
jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden
leven en slecht behandeld zouden worden”. “Maar”, zo luidden Gods
woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen, en
daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats”.
Door zijn domme daad moest Mozes op de vlucht. Hij liet al zijn rijk-
dom achter en kwam met lege handen in Midian terecht. Daar bouw-
de hij een nieuw leven op. Hij werd schaapherder, trouwde en kreeg
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kinderen. Door voor schapen te zorgen, leerde hij zijn eigen wil opzij
te zetten. Hij moest ze beschermen tegen wilde dieren, soms zelfs
zijn leven voor hen in zetten. 40 jaar was hij aan het hof geweest en
40 jaar liet God hem in de stilte van de natuur. Toen was hij pas
bruikbaar voor God. Op indrukwekkende wijze riep God hem tot Zijn
dienst. Maar toen Zijn machtige stem uit de brandende doornstruik
klonk, was er niets meer te merken van die zelfverzekerde Mozes.
God vroeg hem naar Egypte te gaan om het onderdrukte volk te be-
vrijden. Die opdracht kwam als een grote schok, een donderslag bij
heldere hemel. Hij had zijn leven weer op orde, was al 80 jaar oud
en wilde niet weer een verandering, en zeker niet naar Egypte gaan.
Hij kwam met allerlei excuses en tegenwerpingen, waaruit je niet
alleen zijn ongeloof, maar ook faalangst, besluiteloosheid en gebrek
aan zelfvertrouwen kunt afleiden. Er ontstond zelfs een woordenwis-
seling tussen God en Mozes. Eerst zei Mozes: “Wie ben ik, dat ik
naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?” (Ex
3:11). Wat of God ook zei, Mozes had steeds een antwoord klaar:
“Wat moet ik dan zeggen?” (4:1); “Ze zullen me vast niet geloven en
niet naar me luisteren” (vs 10), “Neemt u me niet kwalijk, Heer,
maar ik ben geen goed spreker” (vs 1), “Neemt u me niet kwalijk,
Heer, stuur toch iemand anders wie u maar wilt” (vs 13). God was
heel geduldig geweest, had hem op alles geantwoord; nu Mozes zei
dat Hij maar een ander moest sturen, was de maat vol. Het was
geen uitnodiging, maar een opdracht van de Heer. God had allang
besloten wat Mozes zou doen en vertelde hem dat zijn broer Aäron
naar hem op weg was. Hij zou Mozes’ woordvoerder zijn. God beloof-
de hem: “Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat
je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: hij zal jouw
mond zijn, jij zult zijn god zijn” (vs 15,16). Na 40 jaar was de hoog-
moed van Mozes veranderd in nederigheid (zachtmoedigheid, be-
scheidenheid). “nu was Mozes een zeer bescheiden man - niemand
op de hele wereld was zo bescheiden als hij” (Num 12:3). Omdat hij
zo bescheiden was en nog maar weinig waardering voor zichzelf
had, was hij de geschikte persoon om namens God op te treden te-
gen de machtige Farao van Egypte. N.D.



De komst van Jezus Christus, bijna tweeduizend jaar geleden, markeert de
scheidingslijn tussen twee tijdperken in de heilsgeschiedenis. Door Zijn leven
van gehoorzaamheid, gevolgd door Zijn kruisdood, opstanding en verhoging
in de hemel, brak een nieuwe heilstijd aan. Tot dan toe was het heil “uit de
Joden”. Om behouden te worden was inlijving in het verbondsvolk Israël, be-
snijdenis voor mannen en gehoorzaamheid aan de wet van Mozes de aange-
wezen weg. Daaraan maakte Jezus Christus een einde. Kort na Zijn opstan-
ding en verhoging geven Zijn apostelen de grote gevolgen van Zijn komst aan
met de verkondiging van het nieuwe heilsprincipe: “En de behoudenis is in
niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de
mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Hand 4:12).

De grond van de hoop op eeuwig leven
De hoop op eeuwig leven in Oudtestamentische tijden was gefundeerd op de
verbondsrelatie met God. Dit blijkt ook uit Jezus’ antwoord op de strikvraag
van de Sadduceeën, bedoeld om de opstanding uit de doden belachelijk te
maken. Jezus zei eerst dat zij dwaalden, omdat zij zowel de kracht van God
als de Schrift niet kenden. En omdat zij vooral waardering hadden voor het
eerste deel van de Schrift, de vijf boeken van Mozes, wees Hij erop hoe God
Zich aan Mozes had bekendgemaakt: “Ik ben de God van Abraham, en de
God van Isaak, en de God van Jakob” (Mat 22:32; Ex 3:6). Als God van ie-
mand, die eeuwen daarvoor is gestorven, zegt: ‘Ik ben zijn God’, dan heeft die
persoon een zekere toekomst. Al ligt hij in de doodsslaap, de dag zal zeker
komen waarop hij daaruit gewekt zal worden om weer met God te wandelen.

Gelovigen in Israël, zoals David en Hizkia, gaven als reden voor hun sterke
afkeer van de dood het einde van een leven in gemeenschap met God: “Want
in de dood is uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” (Ps
6:6); “Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst u niet; wie in de groeve
zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw” (Jes 38:18). Toch is het juist op
grond van dit leven met God, dat zij vertrouwden dat Hij hen weer tot leven
zou wekken. Zij zagen uit naar de ochtend van een nieuwe dag, wanneer het
leven met God, dat bij het sterven ineens eindigt, voortgezet zal worden. Een
psalm van David is hier een goed voorbeeld van. Daarin verheugt hij zich dat
God zijn Heer is: “mijn erfdeel en mijn beker”; en op grond hiervan gelooft hij
dat hij niet voor altijd in het graf zal blijven:

Nieuw leven
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“Want U geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk,
noch laat U uw gunstgenoot de groeve zien.

U maakt mij het pad des levens bekend” (Ps 16:10-11).
De apostel Petrus legt uit dat deze psalm op unieke wijze is vervuld door de
opstanding van Christus op de derde dag na Zijn begrafenis (Hand 2:25-32).
Dit geloof in de opstanding was algemeen onder de vromen in Israël. In de
volgende psalm, bijvoorbeeld, zegt David:

“Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld” (Ps 17:15).

Ook door anderen geschreven psalmen getuigen van deze verwachting:
“Maar God zal mijn leven verlossen

uit de macht van het dodenrijk,
want Hij zal mij opnemen” (Ps 49:16).

De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet deze heilsverwachting voortko-
men uit het geloof van de aartsvaders van Israël. Zij verwachtten “de stad
met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is”. “In dat
geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben;
slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet.” God erkent dat Hij een
relatie met hen heeft en belooft dat zij in Zijn eeuwige gemeenschap, waar-
van de stad een beeld is, zullen komen: “Daarom schaamt God Zich voor hen
niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid” (Heb 11:16).

Kenmerkend voor het nieuwe tijdperk, dat met Christus’ komst is aangebro-
ken, is dat behalve op de relatie met God de hoop op eeuwig leven ook is ge-
fundeerd op verbondenheid met Christus. Niet inlijving bij het verbondsvolk
Israël, maar een verbintenis met Christus Jezus is voortaan de aangewezen
heilsweg: “En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit
leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God
niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh 5:11-12).

De Broeder van Gods kinderen
Deze relatie met Christus wordt in het Nieuwe Testament op een aantal ma-
nieren geïllustreerd. De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet de relatie
tussen Christus en de Zijnen als een familieband: “Want het voegde Hem, om
wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te
brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken.
Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één [Vader];
daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, en Hij zegt: Uw naam

Christus Jezus
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zal Ik aan mijn broeders verkondigen ... en wederom: Ziehier Ik en de kin-
deren, die God Mij gegeven heeft” (Heb 2:10-13). God heeft dus het voorne-
men “vele zonen” tot heerlijkheid te brengen in het Koninkrijk van Zijn gelief-
de Zoon. Een menigte verlosten die niemand tellen kan, genomen “uit alle
volk en stammen en natiën en talen”, verenigd in een eenheid die alle ver-
schillen in afkomst onbelangrijk maakt. Paulus spreekt hierover als het doel
dat God vóór de grondlegging van de wereld voor ogen had: “In liefde heeft
Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen
door Jezus Christus” (Efez 1:5). God schaamt Zich niet de God van Zijn kin-
deren te heten. Jezus schaamt Zich daarom niet hen als Zijn broeders en zus-
ters te erkennen. Christus is het hoofd van een familie, die God bezig is te
vormen. Allen, zowel de Verlosser als de verlosten, zijn kinderen uit één Va-
der. Christus als de eniggeboren Zoon, de verlosten als zonen – die om hun
relatie met Christus worden aangenomen.

De Eerstgeborene in een grote familie
De familierelatie van Christus met de Zijnen wordt ook voorgesteld in Zijn be-
schrijving als de Eerstgeborene. In Israël was dit de eerste die werd geboren.
Hij kreeg de voornaamste plaats onder zijn broers en zussen en het eerstge-
boorterecht, en bij het overlijden van hun vader ontving hij een dubbel kinds-
deel van het familiebezit. De betekenis van de eerstgeboren zoon voor zijn
ouders blijkt uit de woorden van Jakob over Ruben: “mijn sterkte en de eer-
steling van mijn kracht, de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in ver-
mogen” (Gen 49:3). Volgens de wet van Mozes moesten de eerstgeborenen
van mens en dier aan God gewijd worden: “Heilig Mij alle eerstgeborenen”;
“want alle eerstgeborenen zijn mijn eigendom” (Ex 13:2; Num 3:13).

Voor de schrijver van Psalm 89 is de beloofde Zoon van David, die ook de
Zoon van God zal zijn, de Eerstgeborene, die onder alle andere koningen die
in Gods Koninkrijk op aarde zullen regeren de voornaamste plaats inneemt:

“Hij zal tot Mij zeggen: U bent mijn Vader,
mijn God en de rots van mijn heil.

Ja, Ik zal Hem tot een eerstgeborene stellen,
tot de hoogste van de koningen van de aarde” (Ps 89:27-28).

Op grond hiervan noemt Johannes Christus “de eerstgeborene van de doden
en de overste van de koningen van de aarde” (Op 1:5).

Zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën melding maakt van Gods
voornemens een familie tot stand te brengen, schrijft Paulus: “Want die Hij
tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan
het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broe-
deren” (Rom 8:29). Ook hier is de familierelatie duidelijk. Christus, als de
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eniggeborene van de Vader, neemt de voornaamste plaats in. Anderen wor-
den als kinderen in de familie aangenomen vanwege hun relatie met Hem,
met de bedoeling dat zij in dit leven in geestelijke zin, en op de opstandings-
dag ook lichamelijk, Hem gelijk zullen zijn.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën ziet alle mensen die in geloof heb-
ben geleefd nog steeds in het graf liggen, wachtend op hun medegelovigen
die nog tot Gods Koninkrijk geroepen zullen worden: “Ook deze allen, hoewel
door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet
verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons
tot de volmaaktheid konden komen” (Heb 11:39-40). Onder allen die in ge-
loof zijn gestorven “zonder de belofte verkregen te hebben”, is Christus de
uitzondering; want Hij hoefde niet te wachten tot de grote opstandingsdag in
de eindtijd. Davids verwachting dat Hij niet voorgoed aan het dodenrijk over-
gelaten zou worden, ging in Zijn geval kort na Zijn sterven in vervulling. Hij
ervoer drie dagen later de vreugde die David in het vooruitzicht werd gesteld:

“U maakt mij het pad des levens bekend;
overvloed van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig” (Ps 16:11).

Vandaar dat Paulus Christus de Eerste, het Begin en de Eerstgeborene
noemt. Onder alle onsterfelijke, onvergankelijke kinderen is Hij als eerste op
de dag van zijn opstanding verheerlijkt: “Hij is het begin, de eerstgeborene uit
de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is” (Kol 1:18). Hij is de
eerste in de tijd, want vóór Hem was er niemand uit de doden opgewekt tot
eeuwig leven, had niemand Gods gave van eeuwig leven ontvangen. Hij is
ook de eerste in rang, want Hij is de ware Zoon, terwijl de anderen door God
in Hem als kinderen worden aangenomen.

De eersteling van een grote oogst
Behalve de eretitel Eerstgeborene noemt Paulus Christus ook de Eersteling:
“Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ont-
slapen zijn ... Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervol-
gens die van Christus zijn bij zijn komst” (1 Kor 15:20,23). Ook deze veelzeg-
gende term heeft zijn oorsprong in het oude Israël. De wet van Mozes schreef
voor dat de eerste schoof van de eerste graanoogst, die de gehele oogst ver-
tegenwoordigde, naar het heiligdom gebracht moest worden, om door de
priester in een rituele beweging aan God gewijd te worden. Hierdoor erkende
het volk Gods goedheid als Gever van de oogst, en daarmee werd de hele
oogst geheiligd. Door Christus de Eersteling te noemen, geeft Paulus aan dat
ook Hij gezien wordt als Eerste van de grote oogst die God bezig is binnen te
brengen “tot lof van de heerlijkheid van zijn genade”. A.H.
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Christus in Profetie
“Toen

Opdat de Schrift vervuld zou worden...
In hoofdstuk 12 van Matteüs komen we weer de uitdrukking tegen:

… opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Je-
saja, toen hij zeide ….

Als aanleiding lezen we: “velen volgden Hem en Hij genas hen allen, en
Hij verbood hun ten strengste Hem bekend te maken” (Mat 12:15-16).
Het citaat uit Jesaja dat er dan op volgt, is de eerste van de bekende pro-
fetieën over de Knecht van de Heer. We hebben hier te maken met de
langste aanhaling van Matteüs uit het Oude Testament. Maar die is niet
gelijk aan de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. Het Nieuwe Tes-
tament is in het Grieks geschreven en de schrijvers citeren daarbij vaak
de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Maar deze
tekst in Matteüs wijkt op een aantal punten ook behoorlijk af van de Sep-
tuaginta. Deels is dit te verklaren doordat deze vertaling de profetie dui-
delijk laat slaan op het volk Israël als natie, en niet op de bijzondere
Knecht die daaruit geroepen zou worden. De Septuaginta begint met:
“Jakob is mijn knecht, hem wil Ik helpen: Israël is mijn uitverkorene”, en
dat is toch niet de betekenis in Jesaja. Het valt verder ook op dat Matteüs
een zinnetje weglaat, waardoor toch een hele andere betekenis ontstaat;
een betekenis die naadloos aansluit bij het gebruik van deze verzen.

Achtergrond van de profetie
De aangehaalde profetie komt uit Jesaja 42, waar de Knecht geroepen
wordt. Dit is dan de ware Knecht waar God een welgevallen aan heeft, in
tegenstelling tot de natie Israël die faalt in haar roeping om Gods uitver-
koren Knecht te zijn. Daarna wordt beschreven hoe hij “alle volken het
recht doet kennen”. Het woord recht heeft in het Hebreeuws de betekenis
van rechtspreken op basis van een wet; en dit woord wordt dan ook vaak
vertaald als de verordeningen van God en daarmee de basis van het ver-
bond dat God met het volk aanging, op grond van die wet, dat recht. De
Knecht komt dus om zichtbaar te maken wat God van mensen vraagt. Hij
maakt de verordeningen van God bekend. Hij openbaart ten volle wat
God van mensen verwacht. Er ligt hier veel nadruk op dat recht en de pro-
fetie komt er steeds op terug: “Hij zal het geknakte riet niet verbreken en
de kwijnende vlam niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.” (Jes
42:3). Maar hij zal ook zelf niet geknakt worden en kwijnen, maar hij zal
“het recht op aarde vestigen” en de kustlanden (een uitdrukking die alle
volken betekent) zullen uitzien naar zijn wetsonderricht (het Hebreeuwse
woord torah, Gods wet).

“En zo ging in vervulling
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7. Verboden Hem bekend te maken

De geciteerde tekst in Matteüs
Als deze tekst dan door Matteüs aangehaald wordt (hoofdstuk 12), zien
we dat er geen sprake is van een exacte vertaling. In vers 18 laat hij de
woorden weg dat God hem zal ondersteunen, en voegt in plaats daarvan
woorden toe over de Knecht “die Ik liefheb”; wellicht als verwijzing naar
de woorden gesproken bij de doop van Jezus. Jesaja beschreef dat de
knecht niet zou schreeuwen of zijn stem verheffen. Matteüs verandert
het schreeuwen in twisten; een woord dat, vaak in combinatie met nijd,
alles met het verscherpen van conflicten te maken heeft. Het grootste
verschil is wellicht in vers 20. Ook hier wordt gezegd: “Het geknakte riet
breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam”; maar dan is er een
zinnetje weggelaten en vervolgt Matteüs met: “totdat het recht dankzij
hem overwint”, of zoals de wat exactere NBG ’51 vertaling het weergeeft:
voordat Hij het recht “tot overwinning heeft gebracht”. Dus het niet bre-
ken van het riet en doven van de vlam is tijdelijk, totdat… Tot slot ge-
bruikt Matteüs in vers 21 letterlijk de tekst van de Septuaginta: “Op zijn
naam zullen alle volken hun hoop vestigen”.

De toepassing van Jesaja
Als we dan kijken hoe dit aangepaste citaat in de gebeurtenissen past,
zien we eerst hoe Jezus een man met een verschrompelde hand op de
sabbat geneest. Dit is een directe aanleiding voor de Farizeeën om te
overleggen hoe zij Hem ter dood kunnen brengen. Zij hebben Hem eerst
de vraag voorgelegd: “Is het toegestaan op sabbat te genezen?”; en daar
wordt specifiek bij vermeld dat zij dit doen om Hem aan te kunnen kla-
gen. Dit is een term uit de rechtspraak; zij zoeken bewijzen om Hem op
basis van Gods verordeningen (“het recht”) aan te kunnen klagen, en
dus ook te veroordelen. Jezus doorziet het en “week uit naar elders”. De-
ze uitdrukking komen we vaker tegen in Matteüs, maar nauwelijks buiten
zijn evangelie. Het begint al in Jezus’ eerste jaren, als Hij naar Egypte
wordt gebracht om aan de moordplannen van Herodes te ontkomen. De
uitdrukking wordt vaak gebruikt als Jezus de confrontatie ontloopt. Nu is
de tijd nog niet daar.

Jezus genas veel mensen. Velen zien daarin een vervulling van het ge-
knakte riet en de walmende vlaspit. Jezus komt op voor de zwakkeren.
Nu doet Jezus dat inderdaad, maar dat is niet “totdat…” en bovendien
komen we die woorden nergens anders tegen in die betekenis. Wat is
dan wel de uitleg van de walmende vlaspit en het geknakte riet?

wat gezegd is in de profeten”
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Christus in Profetie 7. verboden Hem bekend te maken (vervolg)

Hier wordt gesproken over een olielamp (vlaspit) en over een riet waar-
mee geschreven werd. Dat woord riet zien we ook als pen vertaald. Een
lamp dient om licht te verspreiden en daarom stond ook de gouden kan-
delaar in de tempel, als beeld van het volk Israël dat er was om Gods licht
te verspreiden. Daarnaast schreven zij de woorden van het verbond
steeds over om ze te bewaren. Zij waren de hoeders van Gods wet en
moesten door het houden daarvan een voorbeeld zijn voor de wereld,
Gods licht laten schijnen. Maar nu hebben we te maken met een walmen-
de vlaspit en een geknakt riet; een treffende beschrijving van de leiders
van Gods volk. Maar Jezus zal die vlam niet compleet doven of de pen
afbreken “totdat het recht dankzij hem overwint”. En daarom citeert Mat-
teüs hier Jesaja. De leiders zoeken bewijzen om Hem op basis van hun
interpretatie van de wet te veroordelen, terwijl de Knecht juist toont wat
de wet bedoelt: liefde voor de naaste en God lief te hebben boven alles.
Hij geneest zieken, terwijl de leiders beraadslagen hoe zij Hem om kun-
nen brengen. Het falende getuigenis van Israël zal pas gedoofd worden
als Gods maatstaven volledig door Jezus zijn geopenbaard.

Verboden Hem bekend te maken
Hiermee worden wellicht ook de woorden helder die het citaat uit Jesaja
direct voorafgaan:

Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in
vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. (Mat 12:16-17)

In eerste instantie leest dit alsof Jezus niet wil dat het volk teveel achter
Hem aanloopt, omdat dit het conflict met de Joodse leiders nog verder
zou vergroten. Het volk wil Hem al koning maken, maar daar is de tijd nog
niet rijp voor; en dus probeert Hij hun enthousiasme iets te temperen.
Oppervlakkig gelezen is dat wellicht ook juist. Maar de diepere betekenis
kan ons niet ontgaan. Het volk faalde Gods knecht te zijn en zou boven-
dien de ware Knecht verwerpen. Het volk zou daardoor Jezus niet bekend
maken. Dat voorrecht zou de heidenen toekomen, want “op zijn naam
zullen alle volken hun hoop vestigen” (Mat 12:21). Zij waren in eerste in-
stantie uitgesloten van Gods beloften, maar nu worden aan alle volken de
woorden van het verbond bekend gemaakt; en die bekendmaking ge-
beurt door niet-joden. Het Joodse volk zal Hem niet verder bekendmaken.
Bij een andere genezing, juist in een niet-joodse omgeving, lezen we:

Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer alle-
maal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. (Mar
5:19)

M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Oren en horen

“Hij heeft het oor geplant – zou Hij niet horen?” Zo daagde de psalmist
de goddelozen uit, die zeiden: “De God van Jakob merkt toch
niets” (Psalm 94:7-9). God heeft ons mensen naar Zijn beeld en gelijke-
nis gemaakt, met o.a. oren om te horen. Twee, want die zijn nodig om de
bron en de richting van een geluid te kunnen vaststellen. Via het buiten-
ste, en het middelste oor komen geluiden in het binnenste oor terecht.
Daar worden zij omgevormd door zenuwen, die naar de hersens leiden.

De Bijbel heeft veel te zeggen over
oren, meestal in geestelijke zin. De
apostel Paulus bij voorbeeld vergelijkt
de gemeente van Christus met het
menselijk lichaam en benadrukt de
samenwerking van elk deel. (1 Korin-
tiërs 12:16-18). De oren zijn zo ge-
vormd dat zij een heel scala van ge-
luiden kunnen onderscheiden; van
een donderklap tot het geritsel van
bladeren. Omdat er twee zijn, krijgen
wij een evenwichtig beeld; en dat is

wat een gemeente nodig heeft, zoals Korinte toen.

Maar dan moeten wij goed luisteren en leren van wat wij horen: “Wie luis-
tert naar de lessen van het leven schaart zich onder de wijzen” (Spr
15:31); en “Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gou-
den ring, een sieraad van het zuiverste goud” (Spr 25:12). Toch lijkt dat
tegengesproken te worden door de profeet Jesaja, die tegen Israel moest
zeggen: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet ... maak het hart van
het volk ongevoelig, stop hun oren toe.”(6:9-10). Zij waren koppig gewor-
den en dat gold ook voor de Joden in Jezus’ tijd (Joh 12:37-40).

Heel anders was het met Jezus zelf, die goed naar zijn Vader luisterde:
“Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te
horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en Ik heb geen verzet ge-
boden” (Jes 50:4-5). En dat verlangt Hij van ons: “Wie oren heeft om te
horen, die hore.” Met het ouder worden neemt ons natuurlijk gehoor af.
Laat dat niet gebeuren met onze geestelijke oren! “Neigt uw oor en komt
tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:
de betrouwbare genadebewijzen aan David” (Jes 55:3 NBG ’51). C.T.
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Oude Testament
Het Griekse woord therapeuō is een merk-
waardig woord. Wij kennen het uit de ge-
neeskunde en aanverwante sectoren: thera-
pie, therapeut. Maar in de Septuaginta (de
Griekse vertaling van het OT) heeft het de
basisbetekenis van verzorgen, en de afgelei-
de woorden betekenen dienst of dienaar.

Eigenlijk komt het werkwoord in het OT maar
weinig voor en er ligt geen duidelijk He-
breeuws woord aan ten grondslag. Dat is wel
het geval met het woord therapōn, dienaar of
eigenlijk een ‘dienende’ dat ca. 50 maal
voorkomt en dan vrijwel steeds een vertaling

is van het Hebreeuwse ebed, dat zelf overigens veel vaker voorkomt (ca.
800x). Meer dan de helft van dat voorkomen vinden we in het boek Exodus
van de dienaren van farao. De NBV vertaalt het met ‘hovelingen’:

Mozes en Aäron deden wat de HEER hun opdroeg. Voor de ogen van de farao
en zijn hovelingen hield Aäron zijn staf geheven boven de Nijl en sloeg er-
mee op het water, en toen veranderde het Nijlwater in bloed. (Ex 7:20)

Blijkbaar gaat het hier om de leden van zijn regering of zijn raadgevers. Diver-
se malen lezen we dat Mozes de plagen aankondigt aan de farao en zijn hove-

Mijn knecht Mozes
Zo redde de HEER de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen …
kregen ze ontzag voor de HEER en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn die-
naar Mozes. (Ex 14:31)

De strijd in Exodus gaat duidelijk tussen ‘farao en zijn dienaren’ enerzijds en ‘God
met zijn dienaar Mozes’ anderzijds. En Israël moest leren dat hun behoudenis bij die
laatste combinatie lag, want daar waren ze niet van het begin af aan van overtuigd. In
Numeri lezen we:

Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen
aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes,
op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks,
duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan
aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? (Num 12:6-8)

En Jozua herinnert het volk bij de intocht dat God heel zijn wetgeving heeft gegeven
door de tussenkomst van zijn dienaar (NBG’51: zijn knecht) Mozes. De enige andere
persoon in de Schrift die we zo vinden aangeduid is ‘mijn knecht Job’.

Het woord in het Grieks
Het Griekse woord is therapeuō
(dienen, genezen) met als afge-
leiden therapeia (dienst, gene-
zing) en therapōn (dienaar).
Alleen dat laatste heeft een
duidelijke Hebreeuwse tegen-
hanger.
De Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) gebruikt
therapōn 49 maal therapeuō
maar 8 maal en therapeia 5
maal, waarvan slechts 1 maal
als vertaling van een He-
breeuws woord.
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therapeuõ

lingen, en ook dat zij allen daarvan te lijden zullen hebben. Andere keren
wordt gesproken van u (farao), uw hovelingen en uw volk. Daar tegenover
staat God met zijn ‘dienaar’ (NBG’51: knecht) Mozes, schijnbaar veel minder
in getal en in macht. Maar dat is wel de combinatie die uiteindelijk de winnaar
is in deze confrontatie. Buiten het boek Exodus vinden we het ook van andere
Israëlieten, als Gods dienaren, maar ook van slaven en huispersoneel.

Het woord in het Nieuwe Testament

In het NT heeft het woord echter ineens een heel andere betekenis. Daar vin-
den we wel voornamelijk het werkwoord waarvan de betekenis ‘genezen’ ook
duidelijk voorop staat. Ook daar komt het bijna 50 maal voor en in slechts 3
gevallen vinden we het als dienen (in een aanhaling uit het OT), dienaar of
huispersoneel (NBG’51: dienstvolk). In alle andere gevallen vinden we het als
genezen of genezing. Meer dan 80% hiervan vinden we in de Evangeliën van
Matteüs, Marcus en Lucas, en meest van genezingen van Jezus, maar in enke-
le gevallen (en uiteraard overal in Handelingen) ook van genezingen door de
apostelen, die Hij in de Evangeliën uitzendt voor die taak, die zij later – in Han-
delingen – in zijn plaats moeten verrichten. Meest in algemene uitspraken als:

Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf
er onderricht in de synagogen, ver-
kondigde het goede nieuws van het
koninkrijk en genas iedere ziekte en
elke kwaal onder het volk. (Mat
4:23)

Buiten de Evangeliën en Handelingen
vinden we het nog maar driemaal,
alle drie in Openbaring en dus in een
sterk symbolische betekenis.

Conclusie

Samenvattend kunnen we dus con-
cluderen dat er tussen het OT en het
NT een opvallende omslag heeft
plaatsgevonden in het gebruik van
het woord therapeuō.

R.C.R.

Het woord in de Concordantie
therapōn (dienaar) komt in het OT als
vertaling van ebed bijna 50x voor. 27x
gaat het om de dienaren van farao in
Exodus. In 9 gevallen gaat het om Mozes
(“Mijn knecht Mozes”) en de overige zijn
gelijkelijk verdeeld over Job (“Mijn
knecht Job”), Israëlieten in het algemeen
of huispersoneel.
In het NT komt therapeuō, en enkele
afgeleide woorden, eveneens bijna 50x
voor, waarvan meer dan 80 % in de
Evangeliën van Matteus, Marcus en Lu-
cas (Johannes heeft het maar 2x). Daar-
bij is het bijna altijd vertaald met gene-
zen. Meestal van Jezus, maar enkele
malen van de discipelen, wanneer Jezus
hen uitzendt. Daarnaast vinden we het
vooral in Handelingen, van de discipelen.
Slechts 3x vinden we het vertaald met
dienen of bediende, waarvan 1x in een
OT-aanhaling.
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Fundamentele begrippen
7. Satan in het Oude Testament (1)

Betekenis van de Griekse woorden in de Septuaginta
diaballō uiteenwerpen, scheiden met woorden: belasteren, verdacht maken,

opzetten, vijandig of gehaat maken, vijandig zijn, bedriegen

diabolos zelfstandig naamwoord: (be)lasteraar, kwaadspreker, aanklager; vijand,
hater;
bijvoeglijk naamwoord: (be)lasterend, kwaadsprekend; vijandig, hatend,

epiboulos bijvoeglijk naamwoord: belagend, listig (voorzetsel epi = op, naar)
(werkwoord: bouleuomai = in de zin hebben, heimelijk van plan zijn)

endiaballō mogelijk een versterkte vorm van diaballō (voorzetsel en = in);
wordt niet gebruikt in het Nieuwe Testament

antikeimai: werkwoord

Op zoek naar een passende sleutel
De vraag die wij ons in dit hoofdstuk stellen is: Wanneer de mens verantwoor-
delijk is voor de zonde, zoals God ons in Zijn woord steeds weer voorhoudt, wie
of wat is dan (de) satan en welke rol speelt hij?

Om een sleutel te vinden voor een mogelijk algemeen toepasbare betekenis
van dit woord, hoe of waar het ook wordt gebruikt, gaan wij eerst naar het Oude
Testament. Want we kunnen niet tot een goed begrip komen van wat er over
(de) satan werd geschreven in het Nieuwe Testament, zonder te begrijpen wat
daarover is bekendgemaakt in de 4000 jaar van openbaring aan mensen, voor-
afgaand aan Christus Jezus. Want het lijkt ons ongerijmd dat zij onwetend wa-
ren, en pas met zijn komst duidelijk werd wie of wat de satan is.

We zullen daarom in het Oude Testament alle passages bekijken, waar in de
Hebreeuwse grondtekst het woord satan wordt gebezigd, om te zien wie of wat
daarmee wordt bedoeld. Tegelijkertijd zullen wij bekijken hoe dit woord wordt
weergegeven in de Septuaginta. Dit is de vertaling van de Schriften (ons Oude
Testament) in het Grieks, door 70 Alexandrijnse geleerden uit de derde eeuw
voor onze jaartelling, die in de tijd van Jezus en de apostelen werd gebruikt.
Later zullen wij bekijken of in het Nieuwe Testament met het uit het Hebreeuws
overgenomen woord satan hetzelfde wordt bedoeld als in het Oude Testament.

Iets over het woord satan
Satan is een Hebreeuws of Aramees woord. Het kan als zelfstandig naamwoord
worden gebruikt, maar ook als werkwoord.

In de Septuaginta wordt satan éénmaal onvertaald gelaten (1 Koningen 11:14)
en verder met een aantal verschillende Griekse woorden vertaald: diabolos,
epiboulos, diaballō, endiaballō en antikeimai.
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De Staten Vertaling (SV), de Vertaling van het NBG uit 1951 (NBG’51) en de
Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) geven het woord satan in het Oude Testament
niet altijd consequent weer. In een aantal gevallen is het woord satan uit de
Hebreeuwse tekst gebruikt – waarschijnlijk omdat de vertalers ervan uitgingen
dat hier een bovennatuurlijke kwade macht werd bedoeld – en in andere geval-
len, waar dit niet vol te houden is, werd gekozen voor tegenpartij of tegenstan-
der, of een actief equivalent daarvan. Dit is uiteraard niet consequent en het
maakt het de lezers moeilijk een goed begrip te krijgen van waar het nu eigen-
lijk om gaat. Temeer in verband met het feit dat een bovennatuurlijke kwade
macht voortdurend een rol speelt in het geloof van de meeste mensen.

Wij zullen nu een aantal artikelen wijden aan enkele personen in het Oude Tes-
tament, die te maken kregen met een satan: Bileam, David, Salomo en Job.

De satan van Bileam
Bileam was kennelijk wat men in die tijd een ‘ziener’ noemde. Toen het volk
Israël op het punt stond het beloofde land binnen te trekken, wilde de koning
van het toekomstige buurvolk Moab (nota bene een broedervolk van Abraham,
uit zijn neef Lot) dat Bileam Israël vervloekte. Uiteraard stond God dat niet toe:
Hij verbood Bileam te luisteren naar wat de koning zei. Toen stuurde de koning
van Moab opnieuw boden, met de vraag te komen, terwijl hij hem een grote
beloning in het vooruitzicht stelde, die Bileam wel heel verleidelijk vond. In zijn
hart was hij hier onmiddellijk voor bezweken. Het was daarom een teleurstel-
ling voor hem dat hij niet mocht gaan. Maar door hem een tegengestelde op-
dracht te geven, beproefde God (en niemand anders) Bileam: Ga met hen mee
en spreek wat Ik u zeggen zal. En Bileam ging…

Het Nieuwe Testament spreekt niet op gunstige wijze over hem. Als voorbeeld
van hebzuchtige mensen, die zichzelf en anderen verleiden, wees Petrus op
Bileam. Hetzelfde deed Judas in zijn brief:

Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opge-
gaan van Bileam … die het loon van de ongerechtigheid liefhad (2 Pet 2:15)
… zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken. (Jud 11)

Toen Bileam onderweg was, maakte God hem duidelijk dat hij zich verzette te-
gen Zijn bevel. Want hij ging in de hoop een beloning te krijgen. Hij werd per-
soonlijk verantwoordelijk gesteld voor wat hij toeliet in zijn hart en zijn hande-
len daarnaar. Petrus vervolgde:

… maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme last-
dier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhin-
derd. (2 Pet 2:16)
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Waarom besteden wij hier zoveel aandacht aan? Wel, omdat hier voor de eer-
ste maal in de Bijbel een satan op het toneel verschijnt! De vertalers hebben,
gezien de gangbare opvatting over wie (de) satan is, het woord in Numeri 22
niet kunnen laten staan, omdat overduidelijk is wie voor Bileam een satan is:

Maar de toorn van God ontbrandde, toen hij (Bileam) ging, en de Engel van
de HERE stelde zich op de weg als zijn tegenstander (satan) … Toen de ezelin
de Engel van de HERE op de weg zag staan, met getrokken zwaard in de
hand, boog zij van de weg af … (Num 22:22,23)
Toen opende de HERE de ogen van Bileam; hij zag de Engel van de HERE met
getrokken zwaard op de weg staan en knielde neer en wierp zich op zijn aan-
gezicht. De Engel van de HERE zei tot hem: Om welke reden hebt u uw ezelin
nu driemaal geslagen? Zie ik ben uitgegaan als een tegenstander (satan),
want deze weg voert bij Mij ten ondergang. (Num 22:31,32)

Wat wij hieruit leren, is dat deze satan niet de traditionele kwade macht is. Het
zal duidelijk zijn dat de eigenlijke tegenstander van Bileam God was. Hij zond
een engel om Bileam tegen te houden. Geen ‘gevallen engel’ maar een dienaar
van God, wiens positieve taak het was Bileam tot inzicht te brengen en van zijn
dwaalweg te laten terugkeren. En dat is wel zeer tegenovergesteld aan wat we
van de traditionele satan zouden verwachten.

In de Septuaginta is het woord satan hier vertaald met diaballō. Dit is eigenlijk
een wat sterker woord dan satan. De engel wordt zo voorgesteld als de vijand
van Bileam. En in zekere zin was dat zo, want hij trok Bileam tegemoet met een
getrokken zwaard en zei dat hij hem gedood zou hebben, als de ezelin Bileam
niet had weerhouden verder te gaan (vers 33). In onze Bijbels wordt het woord
vertaald met de zelfstandige naamwoorden ‘tegenstander’ (NBG’51) en
‘tegenpartij’ (SV) en het werkwoord ‘tegenhouden’ (NBV); wat heel goed kan,
omdat hiermee het doel wordt aangegeven van het optreden van de tegenstan-
der/tegenpartij. Wij zullen nog zien dat de hier gegeven betekenis van dit
woord satan - namelijk tegenstander/tegenpartij die in zijn functie moet tegen-
houden, indien nodig ten koste van het leven van degene die tegengehouden
moet worden – ons al direct een sleutel verschaft voor het verstaan van andere
vermeldingen.

Interessant is overigens de overeenkomst tussen de engel, die met getrokken
zwaard op de weg stond om Bileam tegen te houden, en de cherubs, die Adam
en Eva moesten verhinderen te eten van de levensboom in de hof:

En Hij (God) verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof cherubs
met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de
boom des levens te bewaken. (Gen 3:24) J.K.D.
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begrijpend zingen

Help toch ,HERE … Hoelang, HERE?

Ook de psalmen 12 en 13 stammen uit de tijd dat David voor koning Saul
moest vluchten en de haat van velen moest verduren. Je kunt je haast niet
voorstellen dat deze grootmoedige man, een trouwe knecht van God, door Saul
en zijn dienaren werd vervolgd. Sommigen deden alsof zij ontzag voor hem
hadden, maar zij handelden vals: “Zij spreken dubbelhartig, met gladde lip-
pen” (12:3).

Het waren mensen zoals Doeg (1 Samuël 21:7; 22:9), de inwoners van Kehila
(23:12) en de Zifieten (23:19), die David hebben verraden. David heeft zich
echter niets aangetrokken van de beschimpingen door mensen. In David her-
kennen we een voorafschaduwing van de Here Jezus, die steeds “zulk een te-
genspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen” (Hebreeën 12:3). Da-
vid vertrouwde op God: “Help toch, HERE, want er zijn geen vromen meer; ja, de
getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen” (Psalm 12:2). In zijn ellende
steunde David op Gods woord: “De woorden des HEREN zijn zuivere woorden,
gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd” (v.7).

Psalm 13 begint met de viervoudige vraag van David, die in zijn eenzaamheid
een geruststelling wilde horen van God: “Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdu-
rend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoelang ...?
Hoelang ...?” Natuurlijk had God hem niet verlaten. Vanzelfsprekend zou de
gezalfde van de HERE uit zijn angst gered worden.

De profeet Habakuk worstelde met hetzelfde soort probleem: waarom grijpt
God niet in? “Hoelang, HERE, roep ik om hulp, en Gij hoort niet?” (1:2). Daniël,
die zo veel visioenen van de toekomst had gezien, vroeg zich in het laatste
hoofdstuk af: “Hoelang toeft het einde dezer wonderbare dingen?” (12:6). En
bij het openen van de verzegelde boekrol in Openbaring riep men met luider
stem: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij
ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?” (6:10). Vragen ook wij, die in
een goddeloze wereld leven, ons wel eens af: ‘Hoelang, HERE’?

David weet dat God hem niet heeft vergeten, dat Hij uiteindelijk wel gaat ingrij-
pen: “Ik echter vertrouw op uw goedertierheid, over uw verlossing juicht mijn
hart. Ik wil de HERE zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan” (13:6). Ook wij mo-
gen daar in geloof op vertrouwen! J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent én begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen

Psalm 12en13
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In de vorige artikelen hebben we al kunnen zien, dat de beloften van na-
geslacht aan Abraham, Isaak en Jakob nauw verbonden zijn met beloften
over heerschappij en koningschap. Na Jakobs terugkeer uit zijn balling-
schap in Haran naar het land dat God hem beloofde, voegde God aan Zijn
belofte over een groot nageslacht die andere woorden tot Abraham toe:
koningen zullen uit uw lendenen voortkomen (Gen 35:11). Uit de gebeur-
tenissen met Jozef zou je kunnen afleiden dat hij de zoon van de belofte
uit Jakob was. Hij droomde immers dat zijn familie voor hem boog en
werd zelfs onderkoning van Egypte. Uit zijn nageslacht kwamen honder-
den jaren later inderdaad koningen voort, toen Israël na de regering van
koning Salomo in twee delen uiteenviel. Maar de zoon van de belofte
werd Jakobs vierde zoon Juda:

U zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden,
voor u zullen de zonen van uw vader zich neerbuigen … de scepter zal
van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat
Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn (Gen 49:8-10).

Een belofte over koningen die elkaar opvolgen, tot er één komt zonder
opvolger. In hem zal de aan Abraham gegeven belofte, dat zijn nageslacht
de poort van zijn vijanden in bezit zal nemen, definitief vervuld zijn. Het
duurde echter eeuwen voordat iemand uit Juda koning werd.

Toen de Israëlieten uit Egypte waren verlost en op het punt stonden het
beloofde land binnen te trekken, zei God tot hen:

Wanneer u gekomen bent in het land dat de HERE, uw God, u geven zal,
dit in bezit genomen hebt en daarin woont, en u zou dan zeggen: Ik wil
een koning over mij aanstellen, zoals alle volken rondom mij hebben,
dan zult u over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkiezen
zal; uit het midden van uw broeders ... (Deut 17:14,15).

Dit moet kennelijk niet worden opgevat als uitnodiging om een koning te
vragen. In Deuteronomium 33:5 herinnert Mozes het volk aan het mo-
ment bij Sinaï, toen zij unaniem God hadden erkend als hun Koning: Hij
werd Koning in Jesurun, toen de hoofden van het volk bijeenkwamen, de
stammen van Israël alle tezamen. In de psalmen en de profetische boe-
ken zien wij steeds weer dat de gelovigen in Israël God als zodanig erken-
den. Een bekend voorbeeld is Psalm 24, die eindigt met de woorden: Wie
is Hij toch, de Koning der ere? De HERE van de heerscharen, Hij is de Ko-
ning der ere. Uit de lange lijst van andere voorbeelden geven we nog dat
van de profeet Zefanja: De Koning van Israël, de HERE, is in uw midden; u
zult geen kwaad meer vrezen (Sef 3:15). De juiste gezindheid was ge-

Leven in de verwachting van

13.
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weest dat Israël het daarbij had gelaten en had afgewacht wat God zou
doen. Want zelfs de heidense koning Nebukadnezar moest erkennen dat
de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van de mensen en
dat geeft aan wie Hij wil (Dan 4:25).

De vraag naar een koning moet dan ook beschouwd worden als verwer-
ping van God. Hij zei tegen Samuël: Mij hebben zij verworpen, dat Ik geen
Koning over hen zou zijn (1 Sam 8:7). God gaf hen wat zij verlangden,
maar niet zonder ernstige waarschuwingen (vs 9). Het volk weigerde ech-
ter naar Samuël te luisteren en zij zeiden: Neen, toch moet er een koning
over ons zijn (vs 19). De koning die God hen gaf, was een man die uiter-
lijk aan al hun verwachtingen voldeed: groot en sterk. Maar het had voor
de goede verstaander al duidelijk moeten zijn dat er iets niet klopte: deze
man, Saul, kwam niet uit de stam Juda, maar uit Benjamin!

Toen bleek dat Gods waarschuwingen over het soort koning dat zij ver-
langden te hebben, helaas terecht waren geweest, stuurde God Samuël
naar Betlehem, een plaats behorend tot de stam Juda. Daar woonde een
man, Isaï, die acht zonen had. Daaronder waren er die dezelfde uiterlijke
kenmerken hadden als Saul. Maar God koos de jongste: David, waarvan
geschreven staat: Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een
schoon voorkomen (1 Sam 16:12). Zelfs Samuël was verbaasd dat hij
hem tot koning moest zalven: Sta op, zalf hem, want deze is het (vs 12).

Eerst na veel wederwaardigheden werd David koning over Israël; en van-
wege zijn gezindheid de naam van God groot te willen maken, kreeg hij
een verstrekkende belofte, die bevestigt wat God over Juda en ‘Silo’ zei:

Al uw vijanden heb ik vóór u uitgeroeid … wanneer … u bij uw vaderen
te ruste bent gegaan, dan zal Ik ... uw eigen zoon na u doen optreden,
en … zijn koningschap bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn, en hij
zal Mij tot een zoon zijn … Uw huis en uw koningschap zullen voor im-
mer bestendig zijn … uw troon zal vast staan voor altijd (2 Sam 7:9-16).

De aan Juda beloofde ‘Silo’ moest dus volgens deze belofte voortkomen
uit zijn nakomeling David. Dat David Gods woorden niet zag als alleen
voor hem en zijn directe opvolger, toont zijn reactie. Hij zag in dat God
over een duurzaam koningschap in de verre toekomst sprak:

Wie ben ik, Here HERE, en wat is mijn huis, dat U mij tot hiertoe ge-
bracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, Here HERE; daarom
hebt U aangaande het huis van Uw knecht ook gesproken over de ver-
re toekomst (2 Sam 7:18,19).

koningen zullen uit u voortkomen

het Koninkrijk van God
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Even later blijkt zijn gezindheid: het ging hem niet om hemzelf of zijn na-
komeling(en), maar om de eer die God ontvangt als Hij doet wat Hij zegt:

En nu, Here God, doe het woord dat U gesproken hebt aangaande uw
knecht en zijn huis, voor altijd gestand … Dan zal uw naam groot zijn
voor altijd, zodat men zeggen zal: De HERE van de heerscharen is God
over Israël; en dan zal het huis van uw knecht David bestendig zijn voor
uw aangezicht (2 Sam 7:25,26).

Davids geloof blijkt uit zijn psalmen. In Psalm 2 herinnert hij aan alles wat
God Adam, Abraham, Isaak, Jakob en hemzelf beloofde. Hier spreekt de
aan David beloofde Zoon, die niet alleen koning zal zijn over het land
waarvan God de grenzen bepaalde (Num 34), maar over de gehele aarde:

Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil
gewagen van het besluit van de HERE: ... Mijn Zoon bent u; Ik heb u he-
den verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden
van de aarde tot uw bezit. U zult hen verpletteren ... (verzen 6-9).

Toen David oud was geworden, stelde hij – ongetwijfeld na God geraad-
pleegd te hebben – Salomo aan als zijn opvolger. Bij zijn troonsafstand
sprak David tot hem over Gods woorden aangaande zijn opvolger(s):

Neem uw plicht jegens de HERE … in acht: wandel op zijn wegen en on-
derhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen,
zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat u voorspoedig vol-
voeren mag alles wat u doet en alles wat u onderneemt, opdat de HERE

het woord gestand moge doen, dat Hij aangaande mij gesproken heeft:
Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele
hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het
u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël (1 Kon 2:3,4).

In het begin had Salomo de juiste gezindheid. Hij vroeg God om wijsheid,
zodat hij kon voldoen aan de hoge eisen die aan hem werden gesteld. We
zien ook zijn geloof in de vervulling van Gods beloften aan Abraham,
Isaak en Jakob. Hierbij toonde hij zich bewust van het feit dat God de ei-
genlijke Koning is en dat hij deel uitmaakte van Diens veel grotere plan:

U hebt aan hem (David) deze grote goedertierenheid bevestigd door
hem een zoon te geven, die op zijn troon zit, zoals heden het geval is.
En nu, HERE, mijn God, U zelf hebt uw knecht in de plaats van mijn va-
der David koning gemaakt … Zo staat uw knecht te midden van uw volk,
dat U uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is
vanwege de menigte. Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat
hij uw volk richt, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want
wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? (1 Kon 3:6-9).

Zijn woorden getuigen er ook van, dat hij zich er heel goed van bewust

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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(vervolg van pagina 33)13. koningen zullen uit u voortkomen

was dat de mens zonder Gods Geest niet in staat is ‘te onderscheiden
tussen goed en kwaad’, zoals Adam en Eva meenden. Ging zijn geloof
zover dat hij hoopte de vervulling van de belofte aan Adam en Eva en
Abraham te zijn? In ieder geval besefte hij dat hij niet zelf kon doen wat
God van hem vroeg, maar dat God in en door hem zou moeten werken.
Later, bij de inwijding van de tempel, dankte hij God voor Zijn trouw aan
Zijn woord en vroeg Hem dat ook te doen voor wat betreft het koning-
schap. Hierbij toonde hij zich bewust van de eisen die God door Mozes
aan een koning over Gods volk had gesteld, en de voorwaarden voor een
duurzaam koningschap uit de lijn van David:

Nu dan, HERE, God van Israël, houd jegens uw knecht, mijn vader Da-
vid, wat u tot hem gesproken hebt: nimmer zal u voor mijn aangezicht
een man ontbreken, die op de troon van Israël zitten zal, indien slechts
uw zonen hun weg in acht nemen, door in mijn wet te wandelen zoals u
voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, HERE … laat toch het
woord bewaarheid worden, dat U ... gesproken hebt (2 Kron 6:16,17).

Is Psalm 132 uit die tijd? Het zou heel goed kunnen, omdat het eerste
deel spreekt over de wens van David de tempel te bouwen. Kennelijk is
die nu klaar om de ark daarin te plaatsen. Het tweede deel is een bede
tot God Zijn belofte aan David te houden:

Wend het aangezicht van uw gezalfde niet af ter wille van David uw
knecht. De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet
terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten … Want
de HERE heeft Sion verkoren, Hij heeft het Zich tot woning begeerd …
Daar zal Ik voor David een hoorn doen uitspruiten, Ik zal voor mijn ge-
zalfde een lamp bereiden; zijn vijanden zal Ik met schaamte bekleden,
maar op hem zal zijn kroon blinken (Ps 132: 10-18).

Is dat laatste weer een verwijzing naar de belofte aan Abraham, dat zijn
nageslacht de poort van zijn vijanden in bezit zal nemen?

Het ging helaas al in het leven van Salomo verkeerd. Hij had veel buiten-
landse vrouwen voor wie hij tempels bouwde, zodat zij hun eigen goden
konden aanbidden. En hij ging zelfs met hen mee. Toen zei God:

Omdat het zo met u gesteld is, dat u mijn verbond en mijn inzettingen,
die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het
koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven
zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw
zoon zal Ik het afscheuren. Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk af-
scheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht
David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb (1 Kon 11:11-13).

Hier zien we dat God trouw blijft aan wat Hij David beloofde. J.K.D.
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Het Boek
in onze handen

Ons geloof is gebaseerd op een boek, en dat boek noemen we de Bijbel.

Dat is het geschreven woord van God. Door de eeuwen heen hebben tal
van schrijvers de boodschappen opgeschreven die, gebundeld, voor ons
nu die Bijbel vormen.

• Maar hoe is die ontstaansgeschiedenis verlopen? Hoe zag het er

vroeger uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wie waren de
schrijvers? En hoe zijn al die delen, die in de loop van eeuwen ge-
schreven zijn, bij elkaar gekomen?

• Hoe is dit geschreven Woord tot in onze tijd overgeleverd? Kunnen

we er nog zeker van zijn dat het de oorspronkelijke boodschap is, of
zijn daar in de loop der eeuwen wijzigingen in ontstaan, of misschien
zelfs wel bewust aangebracht?

• Hoe is het in onze taal terechtgekomen? Kunnen we er op vertrou-

wen dat wat wij lezen ook dat is wat God ons, in woorden van een
andere taal, eigenlijk wilde vertellen? Maakt het wat uit hoe je het
vertaalt, of gaat het alleen maar om het verhaal?

• Hebben mensen in alle tijden toegang gehad tot dat Woord? Of zijn

wij juist heel erg bevoorrecht dat wij maar naar een boekwinkel hoe-
ven te lopen om een eigen Bijbel te kunnen bezitten, of om een ver-
sleten exemplaar te kunnen vervangen?

In Het Boek in onze handen willen we deze vragen nader bekijken. We

willen u meenemen op een reis langs de boeiende geschiedenis van dit
unieke Boek.
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