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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Wat betekent ‘zich voor de doden laten dopen (1 Kor 15:29)?
Antwoord: Op het eerste gezicht lijkt het alsof Paulus schrijft over een
praktijk onder de gelovigen in Korinte, die inhield dat mensen zich lie-
ten dopen ten behoeve van anderen die al overleden waren. Maar er
zijn verschillende redenen waarom dit hoogst onwaarschijnlijk, zo niet
onmogelijk is.

In de eerste plaats zou zo’n praktijk in strijd zijn met alles wat Paulus
op andere plaatsen over de doop leert; waar de doop altijd een diepe
betekenis heeft voor de gedoopte zelf: een gelovige wordt door de
doop begraven met Christus, schrijft hij in Romeinen 6, om op te staan
tot een geheel nieuw leven. Voortaan is hij dood voor de zonde en
daarom moet hij niet meer de zonde maar Christus laten heersen in
zijn leven. De doop is dus een persoonlijke plechtige daad van gehoor-
zaamheid en geloof. Hoe zou het mogelijk zijn dit “bad van de weder-
geboorte en de vernieuwing door de heilige Geest” te ondergaan ten
behoeve van een ander, die zonder bewustzijn in het graf lag? In dat
geval zou het slechts een ‘magische’ invloed hebben buiten de betrok-
kene zelf, en hiervan is in het N.T. geen sprake.

In de tweede plaats zou zo’n handeling, zelfs indien het mogelijk was,
geen nut hebben voor iemand die al overleden was. Het is “de men-
sen beschikt éénmaal te sterven en daarna het oordeel”, lezen we in
Hebreeën 9:27. En bij dat oordeel bij Christus’ komst zullen mensen
verantwoording afleggen over wat zij in dit leven hebben gedaan: zij
zullen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden “opdat een
ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij ge-
daan heeft, het zij goed, hetzij kwaad" (2 Kor 5:10). De consequente
leer van de Bijbel is dat hier en nu de gelegenheid is, de tijd om te kie-
zen of wij God met geheel ons hart zullen liefhebben; en wanneer wij
sterven is die kans voorbij. Daarom de dringende oproep tot bekering.
In de Bijbel wordt nergens gesproken over een tweede kans. En de
bewering die men vaak hoort, als zouden de ‘geesten’ van overlede-
nen in het dodenrijk tot bekering worden gebracht, is in duidelijke te-
genspraak met de Bijbel, die zegt dat er “geen gedachtenis” van God
is in het dodenrijk, “geen kennis of wijsheid of overleg” (Ps 6:6; Pred
9:10; Jes 38:18).

Het is dus vrij duidelijk dat, wanneer er onder de leden van de ge-
meente te Korinte een praktijk had bestaan ten behoeve van overlede-
nen, Paulus deze sterk zou hebben afgekeurd, evenals hij in deze brief
andere verkeerde praktijken en leer afkeurde. Wat bedoelde hij dan
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met “zich voor de doden laten dopen”? Paulus zegt niet “voor doden”
maar “voor de doden” d.w.z. de doden beschouwd als een klasse van
mensen. En het Griekse woord huper, dat hier vertaald wordt met
voor, kan betekenen ten behoeve van of ter wille van maar heeft vaak
ook een veel algemenere betekenis: aangaande of met betrekking tot.
Bijv. “Jesaja roept over Israël uit”; “wat Titus betreft”; “Wij verzoeken
u, broeders, met betrekking tot de komst van de Here Jezus Chris-
tus” (Rom 9:27; 2 Kor 8:23; 2 Tes 2:1).

Na de beschrijving van de overwinning van de dood na Christus’ komst
in de verzen 24-28, pakt Paulus in dit vers zijn bewijsvoering voor de
opstanding weer op. Hij heeft bewijs aangevoerd voor Christus’ op-
standing (15:1-8); daarna redeneert hij – en hij herhaalt het met na-
druk – dat als er geen opstanding van doden is, ook Christus niet is
opgestaan (vsn.13,16) en wij zonder hoop zijn. Christus’ opstanding
stond voor die eerste gelovigen echter buiten alle twijfel. Maar nu is
Christus opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen
zijn … Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden … die van Christus zijn bij zijn
komst” (vsn.20-22). Nu, in vers 29, brengt hij zijn volgende argument
voor de opstanding naar voren: “anders” – als dit niet zo is, als Chris-
tus niet is opgewekt uit de doden en Zijn volgelingen niet opgewekt
worden uit de doden – wat voor betekenis heeft de doop?!?! Mensen
die zich laten dopen worden begraven met Christus in Zijn dood, om-
dat zij met Hem willen opstaan tot een nieuw leven. Zij weten dat allen
in Adam sterven en zij willen “overgaan uit de dood in het leven”, uit
een stervend menselijk geslacht (de doden) in de familie van levenden
in Christus. Maar wat voor zin heeft een doop in de dood van Christus
als er geen opstanding is en als Christus niet is opgestaan?

Met de redenering van het gehele hoofdstuk voor ogen en met de ken-
nis van de leer van Paulus aangaande de doop als een sterven en op-
staan met Christus, zal zijn beknopte manier van schrijven voor zijn
eerste lezers weinig moeilijkheden hebben opgeleverd. Zo hebben de
vroege kerkvaders dit vers dan ook verstaan. Deze betekenis sluit ook
aan bij wat Paulus vervolgens zegt. Zijn eigen “sterven met Christus”
in de doop werd gevolgd door een leven waarin hij in allerlei gevaren
en ontberingen kon zeggen: “Ik sterf elke dag”. Maar waarom zoveel
lijden als er geen opstanding is? Dan was het beter met de goddelo-
zen te zeggen: “Laten wij eten en drinken, want morgen sterven
wij” (vsn.30-32).

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking
‘In denken en spreken is de oosterling een artiest … die met wijde streken van zijn
penseel een toneel schetst’, las ik in een boekje over het dagelijks leven in het
Midden Oosten. De Bijbel ademt ook een oosterse geest. Kijk maar eens naar

Psalm 23, die u misschien al vanaf uw kleutertijd kent: “De Heer is mijn
Herder, ‘k heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden. Hij voert mij al zachtkens aan
waat’ren der rust”. De woorden zijn geliefd bij jong en oud en worden bij

allerlei gelegenheden gezongen of voorgelezen, vooral bij behoefte aan troost.

Wie is niet vertederd bij het zien van schapen met lammetjes op groene dijkjes of
paarse heidevelden? Maar als we Psalm 23 goed lezen, merken we dat daar van
zo’n idylle geen sprake is. David neemt, als beeld voor de trouw en zorg van God
voor Zijn volk, een herder die zijn schapen naar een veilige plaats brengt en ervoor
zorgt dat zij onderweg eten en drinken hebben. De schapen zijn zij die er vreugde
in hebben Gods wegen te bewandelen en zich door Hem laten leiden naar het doel
dat Hij voor ogen heeft. Dan past hij dit toe op het door God bijeenbrengen van de
gemeente in Zijn huis, waar Hij hun Gastheer wil zijn; nu en in de toekomst.

David kon dit vanuit zijn rijke ervaring op prachtige, beeldende wijze laten zien. Om
aan voedsel te komen kon hij zijn schapen niet achterlaten op een omheinde, sap-
pig groene weide, waar ze de hele dag veilig konden grazen, zoals tegenwoordig.
Hij moest elke dag weer op zoek naar gras. De weiden in vers 1 ontstonden spon-
taan op vochtige plaatsen. Ze waren dan ook niet overal te vinden, maar her en der
in een verder woest en verlaten landschap. David moest daarom vooraf bepalen
waar hij heentrok, zodat hij bij een bron of een rustig beekje zou komen, waar zijn
schapen konden drinken. Want als die een dag niet drinken, sterven zij onherroe-
pelijk. Ook moest Hij ervoor zorgen dat ze op het heetst van de dag in de schaduw
konden liggen: onder bomen of struiken, in een spelonk, in de schaduw van een
rots. Hij moest de wegen en paden op zijn duimpje kennen: hun begaanbaarheid,
waar zij heenleiden. Onderweg was er het gevaar van verdwalen, van een steile
helling storten op plaatsen met losse of glibberige stenen, van meegesleurd wor-
den bij het oversteken van een snelstromende beek. Het pad voerde soms tussen
overhangende rotswanden, waar nauwelijks licht doordrong en de dood in de ge-
stalte van jakhalzen, hyena’s, leeuwen of mensen op rooftocht huisde. ’s Avonds
moest hij zijn schapen op een met stenen en doornstruiken afgeschermd veld heb-
ben gebracht, waar ze veilig de nacht konden doorbrengen. Ook dan bleef hij bij
hen. Dag en nacht zorgde hij voor hen, altijd waakzaam, zodat zij geen gevaar lie-
pen en niet in paniek raakten. Overdag zat hij op een steen of leunde hij op zijn
staf, op een plek waar hij alle schapen kon zien en zij hem. Altijd in hun gezichts-
veld blijvend, want als zij hem niet zagen, konden zij bang worden en gaan dwalen
en verdwalen. Alles wat hij bij zich had, waren zijn zintuigen; een staf om op te
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steunen, bladeren van de bomen te slaan en de schapen bij te sturen; een slinger
om schapen te waarschuwen die te ver afdwaalden en om wilde dieren mee te do-
den; een soort knotsje om vijandige dieren en mensen af te weren; èn… een mu-
ziekinstrument om al spelend bij te peinzen en zich te begeleiden in gebeden en
dankzeggingen tot God, Die hem in zijn eenzame verantwoordelijkheid steunde en
beschermde. Daar leerde hij dat, zoals zijn schapen van hem afhankelijk waren,
hijzelf afhankelijk was van de God Die hem kon behoeden in alle gevaren.

Toen deze door de wol geverfde herder koning van Israël werd, besefte hij dat hij
ook voor hen een herder was, en net zo over hen moest waken als voorheen over
zijn schapen. De schapen waren mensen geworden, maar zijn zorg en bescherming
waren dezelfde. In Psalm 78 kijkt een dichter terug op de heilsgeschiedenis van
Israël, van de uittocht uit Egypte tot koning David. Hij besluit met een eerbetoon
aan David: Hij verkoos David, zijn knecht, en nam hem weg van de schaapskooien;
van achter de zogende schapen haalde Hij hem, om Jakob, zijn volk, te weiden, en
Israël, zijn erfdeel. Deze weidde hen naar de oprechtheid van zijn hart, en leidde
hen met kundige hand (vs 70-72).

Ondanks de roem die hij als krijgsman verwierf, bleef David de nederige en een-
voudige herder, met een diep gevoel van afhankelijkheid van en groot vertrouwen
op God. Zoals hij in het veld zong en zich op zijn harp begeleidde, deed hij dat als
koning nog veel meer. Voor hem had de overeenkomst tussen een kudde schapen
en de nakomelingen van Abraham een diepe betekenis, die veel verder ging dan
alleen Gods zorg in hun dagelijkse noden en behoeften.

David ziet God niet zozeer als de Herder van het volk Israël als geheel, maar van
het deel dat Hem in geloof volgt en dient, net als Abraham. Zoals een schaap voort-
durend let op de herder, zoekt de gelovige steeds het aangezicht van God; verlan-
gend in Zijn nabijheid te zijn. In Psalm 27:8 schrijft David: Van uwentwege zegt
mijn hart: Zoekt Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, HERE. Want God verlangt
ernaar dat de mens Hem zoekt en zich door Hem laat vinden. Tegen het gelovige
deel van Israël zei God: U toch bent Mijn schapen, de schapen die Ik weid; u bent
mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here HERE (Ezech 34:31). De
liefde waarmee Hij dit doet is voelbaar als Jesaja zegt: Hij zal als een herder Zijn
kudde weiden, in Zijn arm de lammeren vergaderen en ze in Zijn schoot dragen; de
zogenden zal Hij zachtkens leiden (40:11); en Ezechiël: Ik Zelf zal Mijn schapen
weiden, Ik Zelf zal ze doen neerliggen … de verlorenen zal Ik zoeken en de afge-
dwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken (34:15).

God heeft de weg bepaald waarlangs Hij Zijn volk brengt naar de eeuwige bestem-
ming. Psalm 95 herinnert Israël eraan hoe God hen door de woestijn leidde. De
psalmist roept het volk daarom op Hem te eerbiedigen en te dienen: Treedt toe,
laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; want
Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen van Zijn hand (vs 6,7).
Hij gaat Zijn schapen voor door de wereld, totdat zij de rust in Zijn Koninkrijk be-
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reikt hebben. En zoals de schapen de herder in vertrouwen volgen, zo vertrouwt de
gelovige dat de weg die God hem wijst, leidt tot het beloofde einddoel van het ge-
loof: eeuwig leven op een volmaakte aarde. Over die weg zingt David in Psalm
23:3: Hij leidt mij op rechte sporen omwille van Zijn Naam. David ziet die, voor een
onbekende in het gebied, nauwelijks zichtbare paden weer voor zich, waarlangs hij
zijn schapen feilloos voorging, en zij hem in vertrouwen volgden. Eigenlijk staat hier
de sporen van het recht, wat in dit verband goed past, en nauw overeenkomt met
Psalm 25:4-5 en 8-12: HERE, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid
mij in uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil … Goed en waar-
achtig is de HERE; daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg. Ootmoe-
digen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg. Alle paden
van de HERE zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuige-
nissen bewaren … Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaan-
de de weg die hij moet kiezen. Het doel vinden we in vers 13: Hij zelf zal in voor-
spoed vertoeven, en zijn nageslacht zal het land beërven. Maar zoals schapen on-
derweg allerlei gevaren te duchten hadden, zo is ook het leven van de gelovigen
vol gevaren en beproevingen, waar de grote Herder Zijn kudde doorheen leidt. Ja-
cob zag God als zijn Herder, Die hem, zoals hijzelf vaak had moeten doen met zijn
schapen, uit menig doodsgevaar verloste: God, voor Wiens aangezicht mijn vade-
ren Abraham en Isaak gewandeld hebben; God, Die mij als Herder geleid heeft,
mijn leven lang …; de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood (Gen 48:15b,16a).

David schrijft in Psalm 23: Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees
geen kwaad, want U bent bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij (vs 4). Hier
zien we dat er doodsgevaren dreigen voor gelovigen. De Septuaginta en de Maso-
retische tekst spreken hier van een ‘schaduw van de dood’. Interessant in dit ver-
band is de lofzang van Zacharias, waarin we de Herder weer herkennen. God is op
zoek naar de schapen, de nakomelingen van Zijn vriend Abraham, die door de her-
ders, die Hij over hen had gesteld, hulpeloos zijn achtergelaten in een woestijn van
onwetendheid. In een nauwe bergpas, ingeklemd tussen de overheersing door
Herodes, de Romeinse overheid en de Joodse wetten en overleveringen; waar het
licht van Gods rechtvaardige en leerzame wetten en inzettingen, en de beloften die
Hij aan de vaderen en profeten gaf, nauwelijks doordringen. Waar rovers en wilde
dieren, in de persoon van zelfzuchtige Joodse leidslieden en wrede Romeinse over-
heersers, hen knechten, bedreigen en leegzuigen: En u, kind, zult een profeet van
de Allerhoogste heten; want u zult uitgaan voor het aangezicht van de Here, om
zijn wegen te bereiden, om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving
van hun zonden, door de innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Op-
gang uit de hoogte naar ons zal omzien, om hen te beschijnen, die gezeten zijn in
duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de
vrede (Luc 1:76-79). Zij die er naar verlangen onder Gods hoede te leven, verlan-
gen er ook naar Zijn wegen te kennen, om daarop te wandelen. Want wie ze kent,
hoeft niet bang te zijn dat hij zal afdwalen en het einddoel van het geloof missen.
Een schaap bemerkt de afdwaling niet, totdat het vast komt te zitten in een doorn-

Overdenking
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struik, of in een afgrond stort. De belofte van de herder is, dat hij alles zal doen om
te voorkomen dat er ook maar één schaap onderweg omkomt. Hij niet halverwege
zijn tocht het bijltje erbij zal neergooien, omdat het hem te gevaarlijk wordt, de
schapen onwillig worden, of de eenzaamheid hem naar de keel vliegt.

Het samenkomen voor Gods aangezicht was voor gelovigen in Israël zoals voor Da-
vid de weiden en bronnen voor de schapen. Een belangrijk aspect van zijn psalmen
is zijn dankbaarheid aan God, omdat Hij, in Zijn liefdevolle voorzienigheid, had ge-
zorgd voor een plaats waar de mens gevoed kon worden door Gods woord. Hier-
door zou hij Zijn wegen leren kennen, en gelaafd worden uit de bron van vergeving,
verzoening en aanneming, die uit Gods genade ontspringt tot eeuwig leven. Daar-
om kunnen wij ook begrijpen hoe erg hij het vond, wanneer hij door ziekte, of om-
dat hij op de vlucht was voor zijn tegenstanders, niet in staat was deel te hebben
aan deze samenkomsten. Daar, in Gods nabijheid, te midden van broeders met
dezelfde gezindheid, kreeg hij weer levenskracht en moed om verder te kunnen
gaan op zijn eenzame levenstocht als dienaar van God. God verkwikte zijn ziel, zo-
als hij in Psalm 23 schrijft. Waarmee? Luister naar het antwoord van David in
Psalm 19:8-10: De wet van de HERE is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis
van de HERE is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De beve-
len van de HERE zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod van de HERE is
louter, het verlicht de ogen. De vreze van de HERE is rein, voor immer bestendig; de
verordeningen van de HERE zijn waarheid, altegader rechtvaardig.

Heeft u ook dat verlangen van David, om in Gods nabijheid te zijn en Zijn aange-
zicht te zoeken? Door Hem in de samenkomst van oprechte gelovigen te danken
voor Zijn rijke zegeningen en grote beloften? Gevoed en gelaafd te worden met het
ware brood en levend water? Hem te bidden of Hij Zijn Naam wil verheerlijken,
door de beloften die Hij deed aan de vaderen en profeten, te vervullen? Recht te
doen aan allen die zichzelf hebben verloochend en de eenzaamheid hebben verko-
zen boven aanzien, eer en rijkdom en macht in de wereld?

In Zijn gelijkenissen stelde Jezus zich vaak voor als de Herder die Zijn schapen leidt
op de weg naar het eeuwige leven. Op hun beurt kennen de schapen Zijn stem. Wij
hebben Hem niet horen spreken, maar mogen ons verheugen in het geschreven
woord waarin Hij tot ons spreekt en in Zijn leiding vanuit de hemel. Hij leidt ons
elke dag opnieuw door de woestijn van het leven en alle beproevingen van ons ge-
loof daarin. Hij geeft ons telkens nieuwe levenskracht, zodat wij onze tocht door dit
leven kunnen volhouden, in het vertrouwen dat Hij ons zal brengen tot onze eeuwi-
ge bestemming. Hoe prachtig is het beeld in Openbaring, wanneer Johannes de
rechtvaardigen ziet die waardig zijn bevonden eeuwig leven te ontvangen: Zij zullen
niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch
enige hitte, want het Lam ….zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des
levens (7:16,17). En hoe mooi sluit het vers waarmee Psalm 23 eindigt hierop aan:
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in
het huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen. J.K.D.

De Heer is mijn Herder (vervolg van pagina 5)
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Het leerboek voor de praktijk

Geloven gaat om meer dan het aannemen en overtuigd zijn van de heilsfeiten
in de Bijbel. Wie de Bijbel betrouwbaar acht, zal ook de God Die ze openbaarde
en Zijn boodschappers als zodanig moeten beschouwen. Dit lijkt een open
deur, maar is essentieel voor wat wij doen met wat zij ons naast de heilsfeiten
leren. Want zij vragen ons vooral daders van het woord te zijn en niet alleen
hoorders (Jak 1:22). En dat is toch waar het in deze artikelserie om gaat! Je
legt geen fundament om het daarna te laten liggen, maar om er een huis op te
bouwen. Inzien en erkennen dat God in de Bijbel spreekt, is het begin van ons
geestelijk leven. Het geloof in de heilsfeiten is het fundament waarop ons leven
met Christus en de Zijnen wordt gebouwd. De Bijbel is de onuitputtelijke bron,
waaruit wij putten om steeds beter te begrijpen waar het om gaat en wat van
ons wordt gevraagd. En dit houdt in dat we ons hele leven leerling blijven.

De geestelijke opvoeding van Gods kinderen
Wie God zijn of haar Vader noemt, geeft aan als Zijn kind te willen worden be-
schouwd; en dit houdt in dat wij ons van Hem afhankelijk stellen. Zoals kin-
deren van hun ouders afhankelijk zijn voor hun voeding en opvoeding, zo zijn
wij dat voor ons geestelijk leven van Gods woord en Geest. Eén van de onder-
delen van opvoeding is het leren van gehoorzaamheid. Zoals ouders iets van
henzelf hopen te reproduceren in hun kinderen, kan dat in het geestelijke le-
ven alleen als we ons als kinderen van God gedragen zodat er in ons iets her-
kenbaar is van onze Vader in de hemel.

Wie Jezus zijn of haar Heer noemt, geeft daarmee aan Zijn onderdaan en die-
naar te willen zijn en Hem dus te zullen gehoorzamen. Wie Jezus zijn of haar
Meester noemt, geeft daarmee aan van Hem te willen leren; niet alleen wat
Zijn onderwijs, maar ook wat Zijn voorbeeld betreft. En hiermee komen we op
een belangrijk aspect van onze opvoeding en leertijd. We weten maar al te
goed dat wij mensen soms eigenwijs kunnen zijn. Vooral in de pubertijd kan dat
nogal sterk naar voren komen. Dan is er wel eens wat correctie nodig. Dat geldt
ook in het geestelijk leven. Paulus schrijft “Weest niet eigenwijs” (Rom 12:16).

Ook de Meester was zelf eerst leerling

Er staan dingen in de Bijbel die bedoeld zijn om te leren van anderen. Zo meen-
den veel Joden dat zij rechtvaardig waren; een gevaar dat ons allen bedreigd.
Daarom trok Jezus deze parallel: “Gezonde mensen hebben geen geneesheer

Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk
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nodig, maar zieken wel … Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars” (Mat 9:12,13). Iemand roept pas de hulp van een dokter in als
hij inziet dat hij ziek is en graag beter wil worden; en zo gaat iemand pas onder-
wijs volgen als hij inziet dat hij niet voldoende weet. Maar zit hier voor ons niet
een moeilijkheid? Iemand zei eens dat wij een land zijn van dominees en
schoolmeesters, omdat wij graag leren maar ons niet graag laten leren. Maar
kijk eens naar de houding van Jezus in één van de Knechtprofetieën in Jesaja:
“De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken … Hij wekt elke morgen,
Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen” (Jes 50:4 NBG’51).
Toen Hij geboren werd, wist Hij niet meer dan andere mensen. Zijn Vader in de
hemel deed Hem verlangen naar Zijn woord. Hij toonde Zich Zijn hele leven een
nederige en bereidwillige leerling, zeggende: “Hier ben Ik om Uw wil, o God, te
doen” (Heb 10:7). God leerde Hem wat Hij zeggen moest en dat leerde Hij de
mensen: “Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die Mij gezon-
den heeft, heeft me opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken
… Alles wat Ik zeg, zeg ik zoals de Vader het Mij verteld heeft” (Joh 12:49,50).
Dat was de verzekering van Zijn betrouwbaarheid die Hij gaf.

Luisteren naar betrouwbare getuigen

Paulus schreef: “Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan
wie het beheer van Gods geheimen is toevertrouwd. Van iemand die deze taak
vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is” (1 Kor 4:1,2). Niet iedereen kan
zich dus zomaar aanbieden als dienaar van Christus om anderen te leren. Hij
kiest hen aan de hand van het criterium betrouwbaarheid. En zo ging het in de
gemeenten in de eerste eeuw. Paulus schreef over iemand die werd voorgedra-
gen als oudste: “hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die in
overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen met heilzaam
onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen” (Tit 1:9). “Hij moet
zich houden aan” vraagt gehoorzaamheid; niet alleen van die oudste maar van
een ieder die zich Jezus’ volgeling noemt. Want op zijn beurt moet die oudste
immers anderen onderwijzen en terechtwijzen. En zij zullen alleen naar hem
luisteren als zij hem betrouwbaar achten en zijn autoriteit erkennen.

De leer toetsen aan de waarheid van de Schriften

We mogen dus kennelijk niet iedereen zomaar vertrouwen, die zegt in de naam
van de Heer te spreken. Maar hoe wij kunnen weten of zo iemand betrouwbaar
is? Door zijn woorden te toetsen aan “de betrouwbare boodschap, die in over-

1 Meester en Leerling

c. Gehoorzaamheid aan de waarheid
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eenstemming is met de leer”. Wanneer dat niet wordt gedaan, gaat het fout.
Dan komen wij nooit tot kennis van de waarheid (2 Tim 3:7), dwalen wij af, ont-
staat verdeeldheid enz. De menselijke neiging is echter te luisteren naar meer-
dere stemmen en daaruit te kiezen wat het meest aannemelijk of zelfs aantrek-
kelijk klinkt. Om die reden waarschuwde Jakobus al, dat je je beter niet door
veel verschillende leraars kunt laten onderwijzen (Jak 3:1). Jezus’ woorden zijn:
“jullie hebben maar één meester … maar één leraar, de messias” (Mat
23:8,10).

Toen wat Hij leerde velen teveel werd, verliet het merendeel van hen Jezus. In
Zijn teleurstelling hierover vroeg Hij Zijn twaalf leerlingen: “Willen jullie soms
ook weggaan?” Petrus antwoordde toen: “Naar wie zouden we moeten gaan? U
spreekt woorden die eeuwig leven geven” (Joh 6:67,68). Delen wij die woorden
ten volle? Laten wij ons onderwijzen door hoofdonderwijzer Jezus? Toetsen wij
wat de onderwijzers spreken aan wat Hij zegt? We ijken gewichten aan de hand
van onveranderlijke modellen, stemmen de tijd af op een atoomklok. Wat God
ons leert komt oneindig preciezer dan uren en is gewichtiger dan kilo’s: het
gaat om eeuwig leven of eeuwige dood! Daar heb je dus echt een duidelijke
toetssteen voor nodig: de ene die de waarheid wordt genoemd. Als er maar één
God is en één Heer, dan kunnen wij er volledig van uitgaan dat er inderdaad
ook één waarheid is; want God is niet verdeeld en laat niet de een dit en de
ander dat geloven. In Handelingen is te zien dat veel Joden die het evangelie
van Christus Jezus hoorden, meteen hun haren recht overeind zetten. Maar er
was een gunstige uitzondering: in Berea gingen ze in de Schriften uitzoeken of
het klopte wat Paulus zei; en zij kwamen tot de conclusie dat dit zo was; zo
kwamen zij wèl tot kennis van de waarheid en tot geloof, waarmee zij toegang
kregen tot het eeuwige leven.

De Meester herkennen

Hieruit blijkt opnieuw hoe noodzakelijk het is zelf de Bijbel te lezen, zodat wij
niet alleen de waarheid kennen maar ook alles daaraan kunnen toetsen; alleen
zo lopen wij niet het gevaar de waarheid af te wijzen of heen en weer geslin-
gerd te worden door allerlei wind van leer (Efez 4:14). In de gelijkenissen over
de herder en de schapen zei Jezus dat schapen hun herder volgen “omdat ze
zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg
omdat ze de stem van een vreemde niet kennen” (Joh 10:4,5). Toegepast op
het onderwijs houdt dit in dat leerlingen de Meester herkennen uit wat hun
wordt verteld. En wie Jezus gelooft en volgt, noemt Hem terecht Meester; maar
ook de Heer, die hij gehoorzaamt. Zelfs al hoort hij de woorden niet recht-
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streeks uit Diens eigen mond, toch is hij bereid te geloven wat dienaren van
Jezus zeggen, als waren het Jezus’ eigen woorden, en hun aanbevelingen, aan-
sporingen, opdrachten en bevelen op te volgen.

De Meester navolgen

Jezus gaf Paulus de taak “geloofsgehoorzaamheid te bewerken voor Zijn naam
onder alle heidenen” (Rom 1:5 NBG’51). Hiermee bedoelde Hij niet dat hij het
evangelie moest vertellen en het klaar was als iedereen dat geloofde. Uit wat
hij verder in de Romeinenbrief schrijft, blijkt dat er het juist om gaat dat het
evangelie verkondigd wordt omdat niemand zonder zonde is. Het aannemen
van het evangelie van Gods redding in Christus houdt daarom tegelijkertijd in
dat het na onze redding anders moet. Als dat niet gebeurt, blijven we in de toe-
stand waaruit God ons wil redden, namelijk de toestand waarin wij zijn terecht-
gekomen door de zonde van Adam na te volgen waardoor wij net als hij de be-
loofde heerlijkheid moeten missen: “Want allen hebben gezondigd en derven
(missen) de heerlijkheid van God” (Rom 3: 23). De schrijver van de Hebreeën-
brief roept daarom op “ernst te maken met zulk een heil, dat allereerst verkon-
digd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare
wijze ons is overgeleverd” (Heb 2:3).

Hier is het verschil tussen iemand achterna lopen, bijvoorbeeld omdat hij zo-
veel interessante, leerzame en zelfs aannemelijke dingen vertelt, en navolgen.
Jezus ging Zijn volgelingen voor met Zijn voorbeeld van nederigheid: “Ik heb
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.
Waarachtig, Ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester en een
afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen
begrijpt, maar er ook naar handelt” (Joh 13:15-17). Uit de woorden die Jezus
kiest, merken we dat het één ding is om iets te leren en te begrijpen, maar dat
ernaar handelen iets geheel anders is. Beide zijn echter nodig voor een navol-
ger van Christus.

De beste vraag is: wat moeten wij doen?

De goede vraag die iemand, die een echte navolger van Christus en Zijn diena-
ren wil zijn, stelt is: “Wat moeten wij doen?” (Hand 2:37), zoals een grote groep
Joden in Jeruzalem deed op de Pinksterdag. Petrus vertelde het hun en wie zijn
woorden aanvaardden, deden wat hij zei. In de volgende studies zullen we
steeds verder ingaan op wat Jezus en de apostelen uitlegden wat dat is. Aan
ons de keuze of wij hun woord aanvaarden en doen wat zei zeggen.

J.K.D.

1 Meester en Leerling

C. Gehoorzaamheid aan de waarheid (vervolg van pagina 9)
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Wij hebben al enkele voorbeelden
gezien van mensen die wij beslist
‘mannen en vrouwen van gebed’
zouden noemen: Mozes, Hanna, Da-
vid, Maria, de Here Jezus zelf en zijn
discipelen. En er zijn er natuurlijk
nog veel meer.

Vanaf de schepping verlangt God er
naar dat mensen tot Hem bidden.
Aan het eind van Genesis 4 staat:
“Toen begon men de naam des
HEREN aan te roepen”. Zulke
uitdrukkingen komen wij regelmatig
in the Schriften tegen, vooral in de
Psalmen: “Looft de HERE, roept zijn
naam aan” (105:1); “Mozes en
Aäron waren onder zijn priesters,
Samuël onder hen die zijn naam
aanriepen; zij riepen tot de HERE en
Hij antwoordde hun” (99:6).

Abraham

Wegens de zonde van Sodom en
Gomorra besloot God deze steden
te verdelgen en – omdat zijn neef
Lot in Sodom woonde – vroeg Abra-
ham God of Hij, als er daar nog
rechtvaardigen waren, de stad
daadwerkelijk zou verwoesten: “Mis-
schien zullen er vijftig rechtvaardi-
gen in de stad zijn; zult Gij haar dan
verdelgen?” (Gen 18:24). De HERE

antwoordde hem dat, indien er daar
vijftig oprechte mensen zouden zijn,
Hij af zou zien van Zijn oordeel ...
zelfs bij 45, 40, 30, 20 of zelfs tien

rechtvaardigen (verzen 27 t/m 32).
Zes keer pleitte Abraham voor hen,
maar blijkbaar waren er te weinig en
Sodom werd verwoest – nadat eerst
Lot en zijn familie in de gelegenheid
waren gesteld te vluchten.

Wat dit voorval ons leert, is dat we
moeten blijven bidden. Anna
“diende God onafgebroken in de
tempel, met vasten en bidden,
nacht en dag” (Luc 2:37). “Bidt
zonder ophouden” vermaant Paulus
(1 Tes 5:17). Maar wat bedoelde
Jezus dan toen Hij zei: “Gebruikt bij
uw bidden geen omhaal van
woorden, zoals de heidenen; want
zij menen door hun veelheid van
woorden verhoord te zullen
worden” (Mat 6:7)? Spreekt Paulus
Jezus tegen? Het gaat toch om de
inhoud van onze gebeden: “veelheid
van (onnodige) woorden” worden
niet verhoord, maar wel de verzucht-
ing van iemand die volhardt in
oprecht, nederig gebed.

Mozes

“De HERE sprak tot Mozes van
aangezicht tot aangezicht, zoals ie-
mand spreekt met zijn vriend” (Ex
33:11). God stelde deze trouwe man
aan om Zijn volk Israël uit Egypte
naar het beloofde land te leiden.
Maar Mozes ging dat land zelf niet
in. Hij vroeg het God wel in een
smeekgebed: “Ik smeekte toen de

2. Mannen en vrouwen van gebed

“Volhardend in het gebed”
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naar het huis des HEREN, spreidde
hem uit voor het aangezicht des
HEREN, en bad ... HERE, onze God,
verlos ons uit zijn macht” (2 Kon
19:14-19). God verhoorde het
gebed van Hizkia – en wij,
duizenden jaren later, moeten naar
dat voorbeeld handelen, d.w.z. altijd
onze problemen aan God voorleg-
gen.

Daniël

Daniël vereenzelvigde zich met zijn
volk, dat wegens hun ontrouw in
ballingschap in Babel was. Toen hij
de profetie van Jeremia las, waarin
stond dat Gods volk na zeventig jaar
verlost zou worden, bad hij vurig tot
God: “Ik richtte mijn aangezicht tot
de Here God om te bidden en te
smeken ... en zeide: Ach Here, Gij
grote en geduchte God ... Wij heb-
ben gezondigd en misdreven ...
Open uw ogen en zie onze ver-
woestingen en de stad waarover uw
naam is uitgeroepen ... O Here,
hoor! O Here, vergeef!” (Dan 9:2-
19). Onmiddellijk bracht Gabriël
Gods antwoord – de voor Daniël
aanmoedigende profetie van de
Zeventig Weken. Vandaag zien wij
geen engel, ook ontvangen we geen
profetie, maar God hoort onze gebe-
den en geeft antwoord naar Zijn wil.

De discipelen van de eerste eeuw

De discipelen van Jezus zijn na zijn
hemelvaart blijven bidden: “Deze
allen (apostelen) bleven eendrachtig
volharden in het gebed, met enige
vrouwen en Maria, de moeder van
Jezus, en met zijn broeders” (Hand
1:14). Dat voorbeeld behoren ook

HERE ... Laat ik toch naar de over-
zijde mogen trekken en het goede
land zien ... Maar de HERE zeide tot
mij: Laat het genoeg zijn ...” (Deut
3:23-26). De ervaring van Mozes
leert ons, dat hoewel God onze
gebeden hoort, Hij niet altijd het ant-
woord geeft dat wij wensen.

Hanna

“Hanna had geen kinderen”, lezen
we in 1 Samuël, “en bitter bedroefd
bad zij tot de HERE en weende zeer”.
Zij deed Hem bovendien een gelofte:
“Indien Gij werkelijk naar de ellende
uwer dienstmaagd omziet en mij ...
een mannelijke nakomeling geeft,
dan zal ik die voor zijn gehele leven
de HERE geven” (1:2,10,11). God
hoorde haar gebed en zij baarde
Samuël. Zij bracht hem in het huis
des HEREN te Silo, tot Eli, en zei: “Zo
waar gij leeft, mijn heer, ik ben de
vrouw, die hier bij u stond om tot de
HERE te bidden; om deze jongen heb
ik gebeden ... Daarom sta ik hem
aan de HERE af” (v. 25-28). Daarbij
bracht Hanna nog een prachtige
lofzang in dank aan God (te lezen in
1 Samuël 2:1-10).

Elia ... Hizkia

Jakobus wijst ons in zijn brief op de
profeet Elia: “Elia was slechts een
mens zoals wij en hij bad een
gebed, dat het niet regenen zou, en
het regende niet ... Hij bad opnieuw,
en de hemel gaf regen” (5:17,18).

Koning Hizkia ontving 150 jaar later
van de koning van Assur een laster-
lijke brief, en wat deed hij? “Hizkia
nam de brief uit de hand der gezan-
ten en las hem. Toen ging Hizkia op
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Zo’n ruim 1400 jaar v. Chr. maakten de Egyptenaren de eerste (geel)metalen
trompetten, in hiërogliefen genaamd 'snb'. Koning Toesjratta gaf zijn collega
Amenhotep veertig met goud beklede hoorns, die met edelstenen waren
ingelegd. Twee van deze zilveren trompetten werden in het graf van Toet-ank-
amon gevonden. De techniek om een metalen buis te buigen was nog niet be-
kend en daarom zien we uitsluitend rechte buizen, met aan het ene einde een
uitlopende beker en aan het andere een soort afronding waar de mond tegen-
aan werd geplaatst. Het produceren van tonen hierop zal niet het aangename
geluid van onze moderne instrumenten hebben voortgebracht. Deze trompet-
ten werden gebruikt door soldaten en ook ingezet bij de verering van goden

(o.a. Osiris).

Mozes kreeg van de HERE de opdracht zilveren trom-
petten te maken (Num 10). Het waren heilige instru-
menten (‘hasosra’ genaamd) van ca 50 cm lang, die
alleen door priesters werden geblazen. Ze werden ge-
bruikt om alarm te blazen, bijeenkomsten aan te kon-
digen en dankoffers te begeleiden. Het geluid on-
tstaat door het in trilling brengen van de lippen tegen
de ingang van de buis. De tonen die ontstaan zijn de
‘grondtoon’ en ‘boventonen’ (ook wel ‘natuurtonen’
genoemd). Deze tonen staan in een bepaalde ver-
houding t.o.v. van elkaar. Hoe langer een buis, hoe

meer boventonen mogelijk zijn om te spelen.

Onze tegenwoordige trompet heeft een buislengte van ca 131 cm en is
gebogen. Hij heeft een los mondstuk dat in de buis wordt geschoven. Er zijn
veel soorten mondstukken om het bespelen te vergemakkelijken. Hiermee on-
tstaan veel mooiere tonen dan met de trompetten in Mozes’ tijd. Een mooie
klank, uitgebreide omvang en een flink uithoudingsvermogen ontstaat door
regelmatig oefenen van de longen (ademhaling), tong (aanzet van de toon) en
de lip- en gezichtsspieren (‘embouchure’; het Franse woord
‘bouche’ betekent mond).

Instrumenten met langere buizen werden wel ‘bazuin’ geno-
emd. De eerste trompetten gaven uitsluitend signalen die
over relatief grote afstand te horen waren. Zulke ‘signaal-
trompetten’, zoals de ‘klaroen’, worden nog steeds gebruikt.

Muziek
in de Bijbel
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In het leger bijv. voor ‘reveille’ en ‘taptoe’ (begin en sluiting van de dag). Door
een sterke traditie heeft het instrument een ceremoniële waardigheid opge-
bouwd en wordt het nog steeds gebruikt bij herdenkingen (‘Last Post’) en be-
grafenissen met militaire eer.

De uitvindingen van het buigen van een buis en van knopjes (ventielen) om de
buislengte te wijzigen hebben de trompet tot grote bloei gebracht. De natuur-
tonen worden door een extra buisje verlaagd, zodat het mogelijk is om alle to-
nen tussen de boventonen (natuurtonen) te kunnen spelen. Het instrument
wordt dus een stukje langer gemaakt: 1e ventiel een hele toon lager, 2e ventiel

een halve toon lager, 3e ventiel anderhalve toon
lager. Door ook diverse combinaties te gebruiken
kun je alle ontbrekende tonen spelen. In de teken-
ing van een cilinderventiel is te zien hoe de lucht
door het indrukken van een knopje een langere
weg aflegt. De meeste koperen blaasinstrumenten
hebben daarvoor drie van die knopjes (ventielen)
nodig. Sommige instrumenten hebben zelfs nog

een 4e ventiel (zgn. kwart ventiel) waardoor nog meer mogelijkheden ontstaan
en meer ‘hulpgrepen’ mogelijk zijn.

Naast de trompet zijn er tegenwoordig veel instrumenten die ongeveer dezelfde
lengte en oorsprong hebben zoals de bugel en de cornet. Koperen blaasinstru-
menten met een langere buislengte zijn de hoorn, de trombone en de tuba.
Ook bij deze laatste instrumenten vinden we gelijksoortige instrumenten met
benamingen als althoorn, waldhoorn, bariton en eufonium. Vaak worden de
koperen blaasinstrumenten in twee groepen ingedeeld, t.w. scherp en zacht
koper. De trompet en de trombone behoren dan tot de eerste groep door de
cylindrische buis en de enigszins scherpe klank.

We zien dus een hele ontwikkeling van de oorspronkelijke hoorns en trompet-
ten uit de Egyptische oudheid tot onze moderne instrumenten. Door veel tech-
nisch en muziekwetenschappelijk onderzoek van musicologen hebben we
prachtige instrumenten om van te genieten.

De Here, onze God en Schepper, blies ooit zijn levensadem in de mens. Wij mo-
gen met die adem de prachtig ontwikkelde blaasinstrumenten bespelen om
God daarmee te loven en te prijzen (Juicht voor de Koning, de HERE, met

3. Hoorns en trompetten (2)
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Ontmoeting met:

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

Door zijn opleiding kende Saulus de Schriften door en door. Zoals de
wet vroeg had Hij ontzag voor God en Zijn woord: “… bedenk … dat
de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor
hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem
met hart en ziel dient” (Deut 10:10-12). Deze en andere woorden
zullen hem er ook toe hebben gebracht mannen en vrouwen die in
Jezus geloofden te vervolgen, en zo hun dwaling direct de kop in te
drukken. Hij meende oprecht God te dienen door christenen te ver-
volgen. Vol ijver en strijdlust trok hij als een briesende leeuw van
overal heen om hen gevangen te nemen en desnoods te doden.
Maar op een dag was voor de Here de maat vol. Met een fel licht ver-
sperde Hij hem de weg en hoorde Saulus de eenvoudige, maar veel-
zeggende woorden: “Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?” (Hand 9).
Zijn vraag: “Wie bent u Heer?” laat door het gebruik van het eerbiedi-
ge (Griekse) kurios zien, dat hij direct begreep dat er niet zomaar
iemand sprak. Na de woorden: “Ik ben Jezus die jij vervolgt”, was
verdere uitleg dan ook niet nodig. Hij wist direct dat de volgelingen
van Jezus dus toch gelijk hadden, en waarom zij hun Heer niet had-
den verloochend toen zij werden gevangengezet en gestenigd. Maar
hij was niet bevattelijk of had misschien zelfs zijn ogen gesloten voor
deze werkelijkheid, die hij diep in zijn hart wel besefte. Later zou hij
zelf vertellen wat Jezus nog meer zei, maar wat Lucas hier weglaat:
“Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid” (Hand 26:14).
Van zijn zelfverzekerdheid was niets meer over. Letterlijk en figuurlijk
zat hij in een diepe duisternis. Als een ellendig, diepbedroefde, ge-
broken man zat hij drie dagen lang op zijn knieën; biddend om verge-
ving, zonder te eten en te drinken. Hoe zou God hem het kwaad dat
hij had gedaan, door Zijn werk met geweld af te breken, kunnen ver-
geven? Toen stuurde Jezus zijn trouwe dienaar Ananias naar hem
toe, om hem te troosten en onmiddellijk te dopen. Ananias begreep
het niet. Hoe kon zo iemand gedoopt worden? De Here kende echter
het hart van de nieuwe Saulus en beval: “Ga, want hij is het instru-
ment dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle vol-
ken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer
hij moet lijden omwille van mijn naam” (9:15,16).
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Maar voordat het zover was, bracht Saulus enkele jaren in afzonde-
ring door. Net als eerder de discipelen onderwees de Here hem na-
der “wat in al de Schrifen op Hem betrekking hadden” (Luc 24:27).
Toen gingen de Schriften echt voor hem open en viel alles op zijn
plaats. Daarna keerde hij naar Damascus terug, om juist daar zijn
werk als prediker te beginnen (Gal 1:17,18). Hij meende dat hij de
Joden zou kunnen overtuigen van de waarheid aangaande Jezus
Christus. Maar Die maakte hem duidelijk dat zij zich niet zouden
laten overtuigen en dat hij juist naar de heidenen moest gaan.
Na zijn bekering liet Saulus zich Paulus noemen. Deze naamsveran-
dering kwam kennelijk niet, zoals bij Petrus, van Jezus. Bij de predi-
king aan de heidenen paste een Griekse naam beter. Maar hij vond
de betekenis (klein of gering) ook vast beter bij hem passen. Alles
wat hij tot dan toe was geweest en had gedaan was nu vuilnis in zijn
ogen (Flp 3:8). Met hetzelfde vuur waarmee hij had verdedigd dat
Jezus de Messias niet kon zijn, verkondigde hij nu het geloof in Je-
zus. Hij schaamde zich er niet voor. Zijn aanzien als lid van het San-
hedrin had hij opgegeven. Het deerde hem niet met de nek te wor-
den aangekeken, dat zijn vroegere vrienden nu zijn vijanden waren.
Hij moest veel lijden: in de gevangenis, door geseling en zelfs steni-
ging. Hij klaagde nooit en zong zelfs lofliederen in de gevangenis.
Het waren jaren van vruchtbare verkondiging. Maar ook overdacht
hij intens het geloof. Hij bestudeerde de Schriften met andere ogen.
Hij besefte dat God hem niet geroepen had om andermans woorden
zomaar te herhalen, maar om goed na te denken over de openba-
ring die hem gegeven was. Wat betekende het geloof dat de gekrui-
sigde de Messias was? En wat hield het in dat de verlossing ook
voor niet-Joden bestemd was, en dat niet pas nadat zij overgegaan
waren tot het Jodendom? Diepgaande vragen, die een goede uitleg
vroegen die we in zijn brieven mogen lezen. Het was bij hem beslist
niet zo dat hij het ‘oude’ overboord gooide, maar dat hij dit zag in
het licht van Christus. De woorden van Jezus waren op hem van toe-
passing: “Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling van het konink-
rijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voor-
raadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt” (Mat 13:52).

N.D.



De overwinning van Christus
Na de beschrijving van de noodsituatie van de mens in Romeinen 7, vertelt
Paulus over de bevrijding die Christus tot stand heeft gebracht: “Want wat de
wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees — God heeft, door zijn
eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de Zonde gelijk, en wel om de
Zonde, de Zonde veroordeeld in het vlees” (8:3). Hij zet hiermee de personifi-
catie van de Zonde voort. Deze Tiran oefende zijn macht uit over mensen van
vlees en bloed. Christus trad op diens terrein op en overwon hem. In alle vori-
ge geestelijke krachtmetingen hadden mensen het onderspit gedolven; nu
heeft de Tiran in een beslissende slag de nederlaag geleden. Paulus’ uitleg
van Christus’ heilswerk is dat de Vader Zijn Zoon uit de in zonde en dood ver-
vallen mensheid heeft verwekt, zodat Hij – in Zijn natuur van vlees en bloed –
de strijd zou aanbinden met de vijand waartegen allen moeten strijden. Juist
daarom is het geloof dat Christus in de volste zin van het woord ‘in het vlees’
gekomen is – d.w.z. dat Hij waarachtig Mens was – essentieel. Geen God in
de gedaante van een mens, noch een engel, maar Gods Zoon door verwek-
king uit de heilige Geest, met een menselijk lichaam met menselijke verlan-
gens die verloochend moesten worden. En Hij behaalde die overwinning in
verbondenheid met en als Vertegenwoordiger van al Gods kinderen.

Na de twee machten aldus te hebben voorgesteld, legt Paulus de betekenis
van de doop nader uit als het middel waardoor een gelovige uit zijn noodtoe-
stand wordt verlost. Door zich in een plechtigheid van diepgaande symboliek
met Christus te vereenzelvigen, kan hij zijn vroegere leven afleggen. Daarmee
gaat hij van het regime van de Tiran over tot de heerschappij en bescherming
van Christus, om voortaan Zijn eigendom en dienaar te zijn. Hij wordt op sym-
bolische wijze met Christus gekruisigd, sterft, wordt begraven en staat weer
uit het doopwater op als met Christus opgewekt in een geestelijke opstanding
tot een nieuw leven: “Of weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus ge-
doopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de
doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is … zo ook wij
in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn
met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk
is) aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medege-
kruisigd is, opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen
worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn” (Rom 6:3-6).

Nieuw leven
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Elders in het NT komen andere omschrijvingen van de doop voor. Jezus sprak
met Nicodemus over de noodzaak van ‘wedergeboorte’: “Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van
God niet zien ... tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het
Koninkrijk van God niet binnengaan” (Joh 3:3,5). Paulus brengt deze weder-
geboorte direct in verband met de doop in Christus door te spreken over een
waterbad: “Hij [God] heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en
de vernieuwing door de heilige Geest” (Tit 3:5). Hij beschouwt de doop dan
ook als een geestelijke reiniging, al wordt dit niet met zoveel woorden gezegd:
“evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgege-
ven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het
woord” (Efez 5:25-26). Wij mogen de doop ook zien als een verbondssluiting.

Maar de meest karakteristieke omschrijving van de doop door Paulus is die
van de overgang van de doodstoestand van de natuurlijke mens tot nieuw
leven in Christus. Uitgangspunt is het geloof in Christus en inzicht in Zijn
heilswerk. De doop is dan de daad van gehoorzaamheid waarbij een mens
formeel afscheid neemt van zijn vroegere levenswijze. Hij kan aan zijn vroe-
gere zelf afsterven, dank zij het feit dat Christus als zijn vertegenwoordiger
eens voor altijd volledig aan de menselijke begeerten is afgestorven. De do-
peling kan hierdoor een nieuw leven beginnen, als een discipel van Christus
en daarmee ook een aangenomen lid van Gods familie. Christus is voortaan
de Heer van zijn leven en in dagelijkse gemeenschap met Hem probeert hij
de diepgaande symboliek van de doop om te zetten in het dagelijkse verloo-
chenen van zichzelf en voor zijn Heer in de hemel te leven. De gemeenschap
met Christus werkt als een nieuwe, dynamische kracht in zijn leven. En wan-
neer hij faalt wordt hij bemoedigd en gesteund door zijn overtuiging, dat zijn
Heer in de hemel – voor wie hij leeft – altijd bereid is als zijn Voorspraak en
Hogepriester voor hem op te treden, en hem als Leidsman te brengen tot de
heerlijkheid die de Vader voor hem in voorbereiding heeft.

Rechtvaardiging door geloof
In zijn brieven aan de Galaten en de Romeinen legt Paulus de betekenis uit
van het evangelie van rechtvaardiging door geloof. Hij doet dit niet omdat dit
het dominante thema van het evangelie is (Jezus heeft hier, behalve in de
gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar, nagenoeg niets over gezegd,
evenmin als Paulus in zijn andere brieven). Maar Joden die het evangelie ver-
wierpen, gaven aanleiding tot deze discussie over de rechtvaardiging. Want
vrijwel allen geloofden dat de wet het door God geschonken middel was om

Christus Jezus
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behouden te worden. Geloof in Paulus’ boodschap zou dus de verwerping zijn
van de betekenis van Gods wet. Niemand kende die houding vanuit opleiding
en persoonlijke ervaring beter dan Paulus zelf. Hij was in Jeruzalem “aan de
voeten van Gamaliël opgevoed met nauwgezette inachtneming van de wet
van onze vaderen, een ijveraar voor God” (Hand 22:3). Maar net zo min als
zijn collega’s in de partij van de Farizeeën begreep hij de ontoereikendheid
van al zijn pogingen. Zonder de verpletterende confrontatie met de levende
en verheerlijkte Christus op de weg naar Damascus, zou hij zelf de bood-
schap hebben verworpen die hij later verkondigde: “Zo zij u dan bekend,
mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt;
ook van alles, waarvan u niet gerechtvaardigd kon worden door de wet van
Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem” (Hand 13:38-39).

De hieraan voorafgaande woorden geven aan dat dit geloof is gericht op
Christus’ dood en opstanding. De gehele rede illustreert Paulus’ beschrijving
van het evangelie dat hij ook in de synagoge in Korinte predikte: “Want vóór
alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is
gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en op de
derde dage opgewekt, naar de Schriften” (1 Kor 15:3-4). De woorden “naar
de Schriften” geven aan dat Christus’ dood en opstanding door God bepaald
en voorzegd werden, en hebben de heilrijke betekenis die Paulus in zijn brie-
ven aangaande Christus uitlegt: “die is overgeleverd om onze overtredingen
en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Rom 4:25). Voor de gelovige houdt
Christus’ offerdood en opstanding twee fundamentele waarheden in:

1. Christus is voor ons gestorven
De Vader en Zijn Zoon hebben iets voor hem gedaan dat hij zelf nooit had
kunnen doen. Christus heeft, als eerbiedige en liefdevolle Zoon, Zijn Vader
verheerlijkt door Zich met mensen te verbinden en door Zijn offerdood de
weg tot eeuwig leven te banen. Jesaja stelt in de vierde profetie over de
Knecht van de Heer (Jes 52:13-53:12) diens lijden en dood voor in het licht
van Gods voornemen om in Hem de zonde van mensen weg te nemen. Pau-
lus vat alles zo samen: “En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke
Hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het
geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbe-
hagen, dat Hij zich in Hem had voorgenomen” (Efez 1:7-9). Het besef van wat
voor hem is gedaan, wekt in de gelovige een diep gevoel van dankbaarheid.
In eerste instantie aan de Vader: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons,
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Rom
5:8); “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons
heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze
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zonden” (1 Joh 4:10). In tweede instantie dankbaarheid aan Christus, omdat
Hij Zich in alles vereenzelvigd heeft met de wil en genadige intentie van Zijn
Vader. Eerst door onder Zijn volk een toegewijd dienaar te zijn en ten slotte
door de kroon op Zijn dienstbaarheid te zetten met de kruisdood. Paulus’ be-
sef van de liefde die hem is bewezen, werkt in zijn leven sterk motiverend. Er
is hem heel veel vergeven, zodat hij – uit diepe erkentelijkheid hiervoor –
nooit genoeg voor zijn Heer kan doen: “Voor zover ik nu nog in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich
voor mij heeft overgeven” (Gal 2:20). Petrus spoort zijn medegelovigen aan
tot een heilig leven, vanuit de gedachte dat zij verlost zijn “met het kostbare
bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam” (1 Pet 1:19).

2. De bijdrage van de gelovige is onmisbaar
Dit besef van iets uiterst kostbaars dat hem is geschonken, gaat gepaard met
het inzicht dat hij zelf een onmisbare bijdrage moet leveren aan zijn behoud.
De Heer is niet in plaats van hem gestorven; alsof hij of zij zelf niets meer
hoeft te doen dan Gods reddende liefde te aanvaarden. Christus heeft deel-
genomen aan de nood van mensen en Zich met hen vereenzelvigd. De gelovi-
ge moet zich dan met overtuiging vereenzelvigen met Christus. Dit doet hij
om te beginnen in de doop. Daarmee geeft hij te kennen dat hij, een zondaar,
zijn vroegere zondige leven wil afleggen in de offerdood van Christus. Daar-
mee staat hij weer op tot nieuw leven, als een mens verbonden met Christus,
Die zijn Heer is geworden. Door deze daad van geloofsgehoorzaamheid wordt
hij vrijgesproken van al zijn zonde en schuld. In de woorden van Paulus wor-
den hem de rechtvaardige daden van Christus toegerekend. Vanaf dat mo-
ment moet hij de veelzeggende symboliek van zijn doop waarmaken. Heeft hij
in die eenvoudige plechtigheid in principe de oude mens afgelegd? Dan moet
hij dat ook tonen in de praktijk, door zijn vroegere gewoonten te overwinnen.
En is hij verrezen uit het watergraf tot nieuw leven in Christus? Dan moet hij
een nieuwe levenswijze en een nieuwe gezindheid aanleren.

De consequenties van de doop voor het leven nu
In de dood van Christus zijn al de Zijnen inbegrepen. Omdat één voor allen
gestorven is, zijn allen in Hem gestorven (2 Kor 5:15). Als iemand hiervan
kennis heeft genomen en in de doop aan zijn vroegere levenswijze wil afster-
ven, is dit voor God een vaststaand feit waaraan niets kan worden toege-
voegd of van worden afgedaan. Dit heeft echter wel als consequentie dat de
discipel dagelijks zijn oude denk- en levensgewoonten moet verloochenen en
er a.h.w. steeds verder aan moet afsterven. Paulus herhaalt dit in zijn verma-
ningen. De gelovige is in principe door zijn doop gestorven en opgewekt.
Daarom moet dit zichtbaar worden in zijn dagelijks leven. Hij begint met de
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vraag: “Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme?” Zijn ant-
woord is: “Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die voor de zonde gestorven
zijn, daarin nog leven?” (Rom 6:1-2). De consequentie hiervan voor het dage-
lijks leven is: “Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfe-
lijk lichaam, zodat u aan zijn begeerten zou gehoorzamen, en stelt uw leden
niet langer als wapenen van de ongerechtigheid ten dienste van de zonde,
maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar
thans leven, en stelt uw leden als wapenen van de gerechtigheid ten dienste
van God” (Rom 6:12-13). Paulus komt hier in zijn brieven telkens op terug:

... zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is .... Bedenkt de dingen, die
boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is
verborgen met Christus in God. (Kol 3:1-3)
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten
en begeerten gekruisigd. (Gal 5:24)
... dat u, wat uw vroege wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd wordt door de geest
van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God ge-
schapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. (Efez 4:22-24)
… daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aange-
daan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn
Schepper. (Kol 3:9-10)

Hoe nauw dit aandoen van de nieuwe mens bij de levende Christus aansluit,
blijkt ook uit de wijze waarop Paulus het beeld van aankleden gebruikt. Met
de doop in Christus voor ogen schrijft hij: “Want u allen, die in Christus ge-
doopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27); en denkend aan het
gevolg hiervan: “Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg
aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt” (Rom 13:14).

Niet meer onder de wet
De doop markeert dus niet slechts een nieuw begin, maar ook een leven dat
voortaan geleefd wordt in nauwe relatie met de opgestane en verhoogde
Christus. In verband hiermee legt Paulus ook uit dat de vroegere functie van
de wet is komen te vervallen: “want u bent niet onder de wet, maar onder de
genade” (Rom 6:14). Gods wet leert de mens wat van hem wordt verwacht en
legt hem dus een verplichting op. Maar omdat de mens kennelijk niet in staat
is de wet na te komen, heeft zij een onheilzame uitwerking in plaats van een
heilzame. Hierop gaat Paulus uitvoerig in, als hij de strijd beschrijft die hij als
ijveraar voor de wet zo goed kende, en waarin hij de nederlaag leed, wanho-
pig uitroepend: “Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam van
deze dood?” (Rom 7:24). Hierop geeft het evangelie het krachtige en verlos-
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sende antwoord: God brengt verlossing, juist door de verbondenheid met Chris-
tus: “Zo is er dan nu dus geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn” (Rom 8:1). De apostel leidde zijn beschouwing van de ontoereikendheid
van de wet in met de constatering dat de dopeling niet alleen dood voor zijn
vroegere zelf is, maar ook voor de wet: “Bijgevolg, mijn broeders, bent ook u
dood voor de wet ... om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die
uit de doden opgewekt is, opdat wij voor God vrucht zouden dragen” (Rom 7:4).

De wijnstok en de ranken
Christus Zelf had, op de avond voor Zijn dood, in de bovenzaal met de elf disci-
pelen gesproken over hun relatie met Hem na Zijn heengaan. Hij die tot nu toe
“bij” hen was, zou voortaan “in” hen zijn (Joh 14:17). Hij zou terugkomen in de
Geest om in hen te wonen. Daardoor zouden zij, zoals Paulus later zegt, vrucht
dragen. Want Christus zou de wijnstok zijn en alle discipelen van Hem de ran-
ken; en zo met elkaar verbonden zouden zij gedijen en vruchtbaar worden: “Ik
ben de ware wijnstok [de werkelijke tegenover de zinnebeeldige wijnstok van
Israël, Ps 80] en mijn Vader is de landman ... Evenals de rank geen vrucht kan
dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook u niet, indien u in
Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in
hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen” (Joh 15:1-5).

Hierdoor komt de Joodse opvatting van de wet van God als heilsmiddel geheel
te vervallen. Iemand die probeert uit eigen kracht Gods geboden na te komen,
zal òf zichzelf bedriegen en zijn uitweg vinden door alle aandacht te geven aan
uitwendige en oppervlakkige gehoorzaamheid, òf wanhopig worden door het
besef van eigen falen. In dit laatste geval zal hij Paulus’ constatering beamen:
“Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder
de zonde” (Rom 7:14). Wat het nieuwe leven in Christus brengt, is gemeen-
schap met Hem, waardoor de Heer een sterkte in zijn leven is, werkzaam in de
vervulling van Gods wil. De discipel doet wat de Heer in hem werkt, zoals Pau-
lus van zijn eigen streven zegt: “Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd,
naar zijn werking, die in mij werkt met kracht” (Kol 1:29). Hij uit dit vertrouwen
op Gods werking door Christus, als hij schrijft: “Hem nu, die blijkens de kracht,
welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of
beseffen” (Efez 3:20). Ditzelfde samenspel van wat de gelovige nastreeft en de
hulp die hem gegeven wordt, is vooral duidelijk in Paulus’ aansporing in de
brief aan de Filippenzen: “Daarom, mijn geliefden, gelijk u te allen tijde gehoor-
zaam bent geweest, blijft, niet alleen in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te
meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want
God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u
werkt” (Flp 2:12-13). A.H
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Christus in Profetie

In de tien voorafgaande artikelen in deze serie hebben we gekeken naar
verzen in het evangelie van Matteüs die citaten zijn uit het Oude Testa-
ment. De evangelist ziet het vers dat hij citeert als de reden waarom iets
gebeurde of gezegd werd. Hij gebruikt daarbij een unieke Griekse uitdruk-
king die alleen in zijn evangelie voorkomt en meestal vertaald wordt met
de woorden: “opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door …”.
We zagen deze uitdrukking tien maal in het gehele evangelie voorkomen.
In de Statenvertaling komt die nog een keer voor, namelijk in Matteüs
27:35. Dat was op basis van een standaard Griekse tekst, geredigeerd
door Erasmus, de z.g. Textus Receptus. Tegenwoordig, met meer oude
exemplaren van de Griekse tekst ter beschikking, wordt algemeen aange-
nomen dat dit niet in het origineel stond. Dat wordt ook bevestigd door
een afwijkend patroon van wat we zullen zien als kenmerkend voor de
andere tien citaten. Daarmee is de serie compleet met de tien citaten.

De kenmerkende eigenschap van alle tien is dat bij een oppervlakkige
lezing er iets mis lijkt te zijn met het citaat. We hebben citaten gezien die
niet in de Schrift staan, citaten die aan een verkeerde profeet worden
toegeschreven, citaten die juist in contrast staan met wat er gebeurde
terwijl Matteüs beweert dat er iets gebeurde omdat zo de Schrift vervuld
werd, en citaten die geen enkel verband lijken te hebben met de gebeur-
tenissen waar die bij staan. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een
aantal van deze citaten hoog scoort op de lijsten van vermeende fouten
in de Schrift.

Voor de lezer die dit tijdschrift al langer leest, zal het niet als een verras-
sing komen dat het feit dat alle tien citaten vraagtekens oproepen, voor
ons aanleiding is om een achterliggende reden te zoeken. Je hoeft geen
statisticus te zijn om te begrijpen dat dit geen toeval kan zijn, en deze
citaten benoemen als voorbeelden van fouten in de Schrift laat zien dat
ze nooit goed onderzocht zijn. Overigens is het ook opvallend dat in com-
mentaren nauwelijks aandacht aan deze reeks besteed wordt. Dat de uit-
drukking voorkomt wordt wel vermeld, maar dat het citaat problemen op-
levert wordt vaak genegeerd of afgedaan met opmerkingen als
‘misschien een profetie die verloren is gegaan’.

Waarom een serie moeilijke passages?
In het eerste artikel van deze serie werd al gesteld dat men algemeen
aanneemt dat dit evangelie van Matteüs voor een Joods gehoor geschre-
ven werd. Dat is anders dan bijvoorbeeld het evangelie naar Lucas, dat

“En zo ging in vervulling
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11. Samenvatting

waarschijnlijk meer voor een niet-Joods gehoor bedoeld was. Maar dat
zou betekenen dat de Oudtestamentische profeten des te beter herkend
zouden worden, en dat men de context van citaten onmiddellijk zou her-
kennen. Daarom zou het des te meer opvallen hoe het citaat gebruikt
werd. Dan rijst vanzelf de vraag: waarom doet Matteüs dit? Wat probeert
hij zijn lezers duidelijk te maken?

Als eerste kunnen we kijken naar het aantal, het zijn er tien. Nu wordt het
getal 10 in de Schrift gebruikt om “het geheel” te beschrijven. Het is iets
anders dan de compleetheid dat we in het getal 7 zien, maar meer een
samenvatting van het totaal. De wet werd gesymboliseerd door “tien woor-
den”, geschreven op de twee stenen tafelen die Mozes van God ontving
om in de ark bewaard te worden. Egypte werd getroffen door tien plagen
toen God hen strafte, waarmee Hij het machtige Egyptische rijk op zijn
knieën kreeg. De gelovigen worden voorgesteld als tien jonge vrouwen, vijf
verstandig en vijf onverstandig. Dit zijn maar enkele bekende voorbeel-
den, we komen het getal vaker tegen in minder bekende verzen, maar wel
met dezelfde strekking. Daarom lijkt Matteüs er tien gekozen te hebben
om aan te geven dat hij een boodschap wil samenvatten in deze tien voor-
beelden. Deze tien stellen een groter geheel voor.

Daarmee zitten we echter nog met de vraag waarom hij bewust een pro-
bleem creëert met een citaat. Sommigen zeggen dat je op iedere bladzij-
de van de Schrift iets kan vinden dat naar Christus verwijst. Dan zou je dit
zien als een soort bewijs dat er veel meer verzen zijn in het Oude Testa-
ment die hun vervulling (of een tweede vervulling) hebben in Christus. Op
zich is het juist dat er veel meer verwijzingen zijn naar Christus dan wij in
eerste instantie opmerken. Een aantal voorbeelden hebben we al gezien
in eerdere series onder dit thema “Christus in profetie”. Dit verklaart ech-
ter niet waarom Matteüs fouten lijkt te maken. Hij zou hebben kunnen
volstaan met verzen die we nooit op Christus hadden toegepast, en een
aantal in deze reeks behoort daar zeker toe.

De Messias werd niet herkend
In het Oude Testament zijn er vele profetieën die we zondermeer op Chris-
tus kunnen toepassen. Wij zien een heldere vervulling van een vers, zoals
alles wat gebeurde rond de kruisiging. Het volk in de tijd van Christus las
ook diezelfde profetieën, en toch ligt de nadruk in de Schrift op het feit
dat niemand de profetieën herkende toen ze voor hun ogen in vervulling
gingen. Voor een deel werden profetieën wel herkend, zoals het genezen

wat gezegd is in de profeten”
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van zieken, of het op wonderbaarlijke wijze zorgen voor voedsel; en dit
had tot gevolg dat het volk Hem tot koning uit wilde roepen. Maar dan
gebeurde er weer iets waardoor ze het niet meer begrepen. Zij stonden
niet open om te herkennen wat er om hen heen gebeurde, omdat zij een
ander idee gevormd hadden waarom de Messias kwam. Lucas is directer
en laat discipelen zien die Jezus jaren gevolgd zijn, die ook de kruisiging
hebben gezien met daarbij een aantal opmerkelijke vervullingen van wat
in de Schrift stond. En toch is hun reactie er één van verslagenheid en wij
lezen hun wanhoop: “Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd
is.” (Luc 24:21).

Wat wij echter zien in deze reeks van tien, zijn profetieën waarvan pas bij
een diepere studie helder wordt dat ze wel degelijk slaan op de situatie
waarin Jezus zich bevond. Dan kijken we in meer detail naar het totale
plan van God en de hoofdrol die Jezus daarin vervulde. In dat kader ge-
zien, en dus ook in de hele context van een citaat uit het Oude Testa-
ment, zien we hoe alles wat met Jezus gebeurde precies in het plan pas-
te, en dat het niet herkend werd omdat men toch teveel bezig was met
wat men er zelf van dacht en wat men zelf wilde, en niet keek naar het
volledige plan en hoe dat geopenbaard was door dezelfde profeten. “Het
evangelie”, een woord uit Jesaja, is vervat in een boodschap van verlos-
sing, niet slechts van overheersende volken, maar vooral van een verlos-
sing van de neiging tot zonde; en dat laatste werd niet gezien. Men wilde
vooral af van de overheersers.

Matteüs schrijft dit echter niet enkel als een verklaring voor wat er ge-
beurde, maar met name als een les voor de lezer. Wij zien veel duidelijker
wat het plan van verlossing is. Maar ook in onze tijd leeft bij velen een
beeld van Gods plan, en daarin de rol van Christus, dat niet volledig is.
Zelfs zijn wederkomst wordt door velen niet verwacht. Maar zelfs als wij
Hem verwachten als Koning, en geloven dat Hij plaats zal nemen om
recht te spreken en de schapen van de bokken te scheiden, is er toch
een les. Ook wij lopen het risico dat wij de Schriften niet herkennen als zij
om ons heen in vervulling gaan, als we teveel vastzitten in onze eigen
ideeën over wat er gaat gebeuren. Dat is wat Jezus, en later ook de apos-
telen bedoelden toen zij ons waarschuwden om wakker en waakzaam te
zijn. M.H.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De kolibrie

Elk continent heeft één of meer unieke levensvormen. Denk bijvoorbeeld
aan de buideldieren van Australië, of de pinguïns van Antarctica. Noord
en Zuid-Amerika bezitten een juweel van een vogelfamilie – de kolibries.
Er zijn meer dan 300 soorten, de kleinste niet groter dan uw pink, de
grootste met een lengte van 22 centimeter.

In ten minste vier opzichten zijn kolibries uniek: hun vliegtechniek, hun
hartslag, hun kleur en hun nest. Zoals u waarschijnlijk
weet, blijft een kolibrie in de lucht ‘hangen’ wanneer
hij met zijn lange tong nectar in een bloem zoekt en
die vervolgens naar zijn maag pompt. Dit vraagt
enorm veel energie en een vleugelslag van 50 keer
per seconde! Net als de libel kan hij in alle richtingen
vliegen, zelfs achteruit en zijwaarts.

Omdat de kolibrie zoveel energie gebruikt, moet hij de
hele dag blijven eten. God heeft hem daarom voor-
zien van de hoogste hartslag van alle vogels: 1.000
tot max. 1.260 keer per minuut! Maar als hij ook ’s
nachts een zelfde hoeveelheid energie zou gebruiken,
zou hij van honger omkomen. Daarom valt hij dan in

een soort lethargie, waardoor de hartslag vermindert en de lichaamstem-
peratuur daalt. Ook hierin zien wij de wijsheid van zijn Schepper.

Kolibries zijn zeer kleurrijk. Dat danken zij niet aan pigment, maar aan de
weerkaatsing en weerspiegeling van het zonlicht op een schubachtige
laag die hun veren bedekt. Dit lijkt mij een prachtig beeld van de invloed
van Gods Woord op de gelovige: “Als uw woorden opengaan, is er licht en
inzicht voor de eenvoudigen” (Ps 119:130). Maar ook een beeld van het
verheerlijkte, volmaakte, lichaam dat de Here Jezus bij zijn wederkomst
aan de zijnen zal geven: “Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk
van hun Vader stralen als de zon” (Mat 13:43). Paulus schrijft zelfs dat
de gelovigen de heerlijkheid van Christus weerspiegelen (2 Kor 3:18),
waarmee hij bedoelde dat er iets van Christus in hen te zien is.

Het nest van de kolibrie is piepklein en soms zo wiebelig dat de vogels
steentjes oprapen en met spinnendraad aan de zijkant van het nest vast-
maken om stabiliteit te krijgen. Zo zien wij weer hoe God deze vogels bij-
zondere eigenschappen en intelligentie geeft – wat wonderlijk toch!

G.C./C.T.

Afbeelding: Aye Mann (via Magellin.blog)
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Het passen van de satan sleutel uit het Oude Testament
De vraag is nu of de sleutel, die wij vonden in het Oude Testament, ook past in
het Nieuwe Testament. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zullen we ons
beperken tot het woord satan(as) in het Nieuwe Testament. Andere woorden,
ook die in de Septuaginta als vertaalwoorden voor het Hebreeuwse woord sa-
tan werden gebruikt, laten we hier buiten beschouwing, tenzij er duidelijk spra-
ke is van het gebruik als synoniemen in dezelfde passage of parallelle passa-
ges in de evangeliën. Later zullen wij bekijken of de in het Nieuwe Testament
gebruikte Griekse woorden synoniemen zijn of een andere betekenis hebben.

Een bewuste keuze?
Het is uiteraard opvallend dat de schrijvers van de nieuwtestamentische ge-
schriften er, zij het niet in alle gevallen, voor kozen een woord uit het He-
breeuws over te nemen in het Grieks. En dit terwijl de makers van de Septua-
ginta er voor hadden gekozen het te vertalen met een Grieks woord, op één
uitzondering na. Het kan niet anders of dit moet een bewuste keuze zijn ge-
weest. Kan dit te maken hebben met die ene uitzondering, die werd toegepast
in overeenkomstige gevallen? Die uitzondering betrof een koning uit het land
Edom die de tegenstander was van de koning van Israël, en dus zou het woord
in het Nieuwe Testament altijd betrekking moeten hebben op een vergelijkbare
situatie: ten minste een menselijke tegenstander, bijvoorbeeld van God en/of
mensen. Of kan dit te maken hebben met de Joods-Hebreeuwse achtergrond
van de schrijvers en/of hun lezers? Een opvallend detail is dat er in de christe-
lijke gemeente van Jeruzalem onderscheid werd gemaakt tussen de He-
breeuws sprekende inwoners van het land Israël en de Grieks sprekende Joden
uit andere landen, die woonden of verbleven in het land Israël (Handelingen
6:1). De laatstgenoemden moeten vertrouwd zijn geweest met het woordge-
bruik in de Septuaginta. De Hebreeuws sprekende Joden zullen meer ver-
trouwd zijn geweest met het woord satan. Toch zijn alle geschriften van het
Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, omdat dit de algemene taal was
in die tijd.

Jezus was vertrouwd met de Hebreeuwse Schriften en sprak waarschijnlijk Ara-
mees/Hebreeuws. Hij schreef niet zelf, maar bracht Zijn volgelingen (door de
heilige Geest) in herinnering wat Hij had gezegd (Joh 14:26). Daarbij gebruikten
zij uitspraken van Jezus in het Aramees/Hebreeuws, terwijl zij in het Grieks
schreven, zoals Jezus’ woorden aan het kruis: “Eli, Eli. lama sabachtani?”

Wij beginnen ons onderzoek in het Nieuwe Testament met het louterings- en
beproevingswerk van satan.

12. De satan in het Nieuwe Testament (1)



van het Kwaad

De verzoeker of beproever
Er zijn uitspraken van Jezus en de apostelen, die tonen dat satan die functie
had ten behoeve van Jezus’ discipelen. Tijdens het laatste Avondmaal kibbel-
den zij onderling over wie van hen de belangrijkste zou zijn wanneer het Ko-
ninkrijk werd gevestigd. Waarschijnlijk vanwege de plaats die zij innamen ten
opzichte van Jezus, toen zij met Hem aan tafel lagen. De Heer zei tegen hen:

U bent … steeds bij Mij gebleven in mijn verzoekingen/beproevingen … Si-
mon, Simon, zie (de) satan heeft verlangd jullie te ziften als de tarwe, maar Ik
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En u, als u eenmaal
tot bekering gekomen bent, versterk dan uw broeders. (Lucas 22:28-32)

Ziften is graan ontdoen van alles wat er niet bij hoort: kaf, stokjes, steentjes,
zodat alleen het zuivere graan overblijft en wordt opgeslagen in de schuur. Dit
is de loutering waar God mee bezig is! Hij wil alle onreinheid uit de gelovigen
halen, zodat zij heilig en rein zijn voor Zijn aangezicht, geschikt voor Zijn dienst.
Dit proces is echter niet zonder gevaar, omdat God omstandigheden, mensen,
overheden etc. gebruikt, die de gelovige zelf moet leren herkennen, zodat hij
een en ander kan toetsen aan de Schriften. Daarom zei Jezus dat Hij voor hen
had gebeden dat hun geloof niet zou bezwijken. Een andere wijze van zeggen
dat God met de beproeving ook voor de uitkomst zal zorgen. Net zoals bij Job
heeft de beproeving van Petrus uiteindelijk de zuivering van zijn zienswijze en
karakter gebracht, zoals we kunnen zien in Handelingen en vooral zijn brieven.

Het is heel opvallend dat de Here Jezus hier sprak over Zijn verzoekingen, en
dat de elf overgebleven discipelen daarin steeds bij Hem waren gebleven. Het
gaat hier dus niet expliciet om de verzoekingen in de woestijn, maar om alle
omstandigheden en verwikkelingen, waarin Jezus tijdens Zijn werk kwam en
die Hem dwongen tot keuzes. Dus ondanks dat zij niet bij Hem waren toen Hij
werd ‘verzocht’ in de woestijn, is er wel een verband met wat zij later met Hem
meemaakten. Eén van de grootste verzoekingen, voor zowel Jezus als Zijn
twaalf discipelen, was het moment dat na de tweede spijziging veel van Zijn
volgelingen weggingen, omdat zij Zijn woorden niet langer konden aanhoren:

… vele van zijn discipelen gingen niet langer met Hem mee. Jezus zei dan tot
de twaalven: U wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde Hem:
Here, tot wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven; en wij
hebben geloofd en erkend, dat U bent de Heilige van God. (Joh 6:66-68)

De beproeving van Jezus was dat Hij moest kiezen tussen de menselijke ma-
nier, de makkelijke aandacht op en het gebruik voor Zichzelf van de Hem door
God geschonken macht, of Gods manier van gehoorzaamheid en geduld.
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Jezus’ verzoeking in de woestijn
Wanneer wij de drie evangeliën, waarin over de verzoeking van Jezus in de
woestijn wordt verteld, naast elkaar leggen, zien wij dat Matteüs en Lucas
schrijven over (de) duivel en Marcus over (de) satan. Satan is het oorspronkelij-
ke Aramese/Hebreeuwse woord. Ons woord voor duivel komt van het Griekse
woord diabolos en wordt in dit geval kennelijk gebruikt als synoniem voor sa-
tan. Matteüs geeft echter ook aan wat de functie van deze duivel is:

En de verzoeker (beproever) kwam en zei … (Mat 4:3)

Zoals alle mensen moest Jezus beproefd worden. Er zijn parallellen tussen Zijn
ervaringen en die van Israël. Eén daarvan is dat Hij voor elk jaar dat het volk in
de woestijn verbleef, daar een dag moest blijven; met hetzelfde doel:

… om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te weten,
wat er in uw hart was: of u al dan niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, Hij
verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat u
niet kende en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten,
dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat
uit de mond van de HERE uitgaat. (Deut 8:2-3; Mat 4:1-4)

Heeft dit geen wonderbare parallel in Jezus’ beproeving om van stenen brood
te maken om zijn honger te stillen, en dat Hij hier in dit deel van Deuteronomi-
um het juiste antwoord vindt? Op dezelfde wijze gaat het in de beide andere.

We gaan even terug naar dat woord ‘verzoeker’. Hier is een heel ander woord
gebruikt dan satan of duivel: het werkwoord peirazo, dat proberen, testen bete-
kent. Dit woord komen wij ook tegen, als het zelfstandig naamwoord peiras-
mos, in enkele leerzame passages over verzoeking, of liever beproeving:

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht (peirazo)
te worden door de duivel (diabolos). (Mat 4:1)
En toen de duivel (diabolos) alle verzoeking (peirasmos) ten einde had ge-
bracht … (Luc 4:13)
… opdat niet (de) satan u verzoeke (peirazo), wegens uw gemis aan zelfbe-
heersing. (1 Kor 7:5)
… en leid ons niet in verzoeking (peirasmos), maar verlos ons van de boze
(mensen). (Mat 6:13)
Want zo vaak iemand verzocht (peirazo) wordt, komt dit voort uit de zuiging
en verlokking van zijn eigen begeerte. (Jak 1:14; vergelijk Mat 26:41)
… dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking (peirasmos) te ver-
lossen. (2 Pet 2:9; vergelijk 1 Kor 10:13)

Er wordt dus niet alleen wat de Jezus en de apostelen betreft gesproken over
beproeving door satan, maar met het oog op allen, met als doel hun loutering.

J.K.D.

12. De satan in het Nieuwe Testament (vervolg van pagina 29)
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Psalm 20 en 21

O HERE, schenk de koning de overwinning

We hebben hier te maken met twee psalmen die bij elkaar horen: in Psalm 20
horen wij een gebed van (of voor) David, dat hij op de dag van de strijd de over-
winning zal mogen behalen; in Psalm 21 verheugt hij zich over de hulp die God
hem toen heeft verschaft. Het was zeker een tijd van oorlog. Onder zware
bedreiging bad men in Psalm 20: “De HERE antwoorde u ten dage der benau-
wdheid ... de HERE vervulle al uw begeerten” (verzen 2,6), terwijl Psalm 21
ervan getuigt dat deze gebeden werden verhoord: “Zijn hartewens hebt Gij hem
geschonken, de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd” (vers 3).

Op welke oorlog in de tijd van David doelen dan deze psalmen? Of spreekt de
psalmist in algemeenheid? Psalm 20 vers 8 past bij elke strijd die David heeft
gevoerd: “Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roe-
men in de naam van de HERE, onze God”. Toch denkt de psalmist waarschijnlijk
aan specifieke oorlogen, vroeg in de regeringstijd van David. In de hoofdstuk-
ken 8 t/m 10 van 2 Samuël lezen we hoe David optrok tegen verschillende om-
ringende vijanden, die het land Israël steeds aanvielen – de Filistijnen, Moa-
bieten, Edomieten, Ammonieten en de Arameeërs – en God “gaf David de over-
winning overal waar hij heentrok” (8:6). De koning van Soba had honderden
strijdwagens en paarden (8:3-5), en het feit dat Psalm 20 juist over wagens en
paarden spreekt, en over “de overwinning die de HERE zijn gezalfde
geeft” (verzen 7,8), maakt dat het vrijwel zeker is dat de psalmist aan deze gel-
egenheid denkt. Bovendien, wanneer Psalm 21:4 melding maakt van “een
kroon van fijn goud op zijn hoofd”, zou dat wel eens kunnen slaan op de kroon
die David nam van de koning van de Ammonieten, die “op het hoofd van David
werd gezet” (2 Sam 12:30). Vanuit dit gezichtspunt behoren dus beide
psalmen tot de tijd van deze oorlogen.

Psalm 21 slaat duidelijk op de ervaringen van David, maar nog meer op die van
de Messias, zijn Nakomeling: “[Gij geeft hem] lengte van dagen ... majesteit en
luister hebt Gij hem toebedeeld ... Gij maakt hem rijk gezegend voor im-
mer” (verzen 5-7). Van deze Koning wordt ook gezegd dat hij een gouden kroon
op zijn hoofd heeft (zie Op 14:14). En deze Koning, de Here Jezus Christus,
komt terug naar de aarde om alle vijanden voor eeuwig te ‘verslinden’ (Ps 21:9
-11). J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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In het vorige artikel zagen we dat Israël Jezus van Nazaret niet herkende
als hun Messias. Zij zagen Zijn wonderen en hoorden Zijn woorden, maar
wisten niet wat zij ermee aan moesten. Veel profeten uit het verleden de-
den ook wonderen en ook zij spraken op gezag van de HERE, maar zij wa-
ren de beloofde Messias niet. Was Jezus het dan wel?

Toen God Johannes de Doper tot het volk zond, doorbrak Hij een eeuwen-
lang zwijgen. Johannes was de heraut die voor de Messias uitging om de
komst van het Koninkrijk aan te kondigen. Schriftonderzoekers die geloof-
den in de profeten, wisten wat Daniël had gehoord over de tijd tot “de ver-
troosting van Israël” en “verlossing voor Jeruzalem” (Luc 2:25 en 38).

In zijn gebeden vroeg Daniël God telkens om het herstel van Jeruzalem
als Zijn woonplaats op aarde en de vergeving van de zonden van Zijn volk.
Hij ontving vele openbaringen over hoe het tot de ‘eindtijd’ zou gaan met
volk en land, Jeruzalem en de tempel. In artikel 14 zagen we, dat hij in
Jeremia las dat Jeruzalem na 70 jaar zou worden herbouwd. Op zijn vra-
gen hierover kreeg hij een openbaring die een periode van 490 jaar, 70
‘jaarweken’, omvatte. Het begin van de herbouw van Jeruzalem en de
tempel begon weliswaar op het voorzegde moment, maar het zou (zoals
blijkt uit de boeken Ezra, Nehemia, Haggaï, Zacharia) door slapheid en
tegenwerking lange tijd duren voordat het werk voltooid zou zijn (zeven
‘weken’). Israël meende dat na de herbouw van stad en tempel de Messi-
as zou komen en het Koninkrijk van God op aarde, zoals zij dat kenden in
de tijd van David en Salomo, hersteld zou worden. De apocriefe boeken
uit de tijd ‘tussen de twee Testamenten’ tonen dat er soms verwoede
strijd werd gevoerd om dit zelf te bewerkstelligen. Maar dat Koninkrijk zou
er niet komen voordat dat andere noodzakelijke tot stand was gebracht:
de vergeving waarom Daniël vroeg. Die zou echter nog meer tijd kosten:
Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de over-
treding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te ver-
zoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te
bezegelen en iets allerheiligst te zalven (Dan 9:24).
Als we van de 70 weken de zeven weken van de hersteltijd aftrekken, res-
teren er 63. Daarvan zou Jeruzalem 62 weken ‘hersteld en herbouwd blij-
ven’ (vs. 25); dus niet verwoest worden. Dit impliceert de mogelijkheid dat
dit daarna wel zou kunnen gebeuren…. Jezus wees Zijn discipelen op een
daarmee verband houdende andere profetie in Daniël. Dat was naar aan-
leiding van hun vragen na Zijn – voor hen totaal onverwachte – aankondi-
ging dat er geen steen van de tempel op zijn plaats zou blijven:

Leven in de verwachting van

17.



dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44) 33

Wanneer u dan de verwoestende gruwel, waarvan door de profeet Daniël
gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht
op … (Mat 24:15; Dan 9:27).
Jezus vraagt hun aandacht voor dit detail, dat zij absoluut niet verwach-
ten, maar eeuwen eerder was aangekondigd. Het was heiligschennis om
zoiets te zeggen, want een uitspraak over het afbreken van de tempel
was de eerste beschuldiging die in de Raad tegen Jezus werd ingebracht.

Maar in datzelfde boek stonden meer dingen die Jezus’ tijdgenoten niet
verwachtten. Zo vervolgde Daniël met de uitspraak dat er in de laatste
‘week’ een gezalfde zal worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is
(9:26). Kennelijk is dit ‘het allerheiligste dat gezalfd zal worden’ uit vers
25. Dit is vervuld in Jezus van Nazaret. De apostel Johannes benadrukt
in de hoofdstukken 18 en 19 van zijn evangelie dat Hij onschuldig is,
door Pilatus twee maal tegen de Joden te laten zeggen dat hij geen
schuld in Hem kan vinden waarop de doodstraf staat die de Joodse lei-
ders van hem eisen. Zo vertelt ook Lucas dit. Pilatus probeert Jezus door
te schuiven naar Herodes, zodat hijzelf zijn handen niet hoeft te branden.
Tot zijn verwondering stuurt Herodes hem echter terug. Maar nu heeft
Pilatus wel een aanknopingspunt om Jezus vrij te laten (Luc 23:14,15):
U hebt deze mens bij mij gebracht als iemand, die het volk afvallig
maakt, en zie, ik heb Hem in uw tegenwoordigheid verhoord en in deze
mens geen enkele grond gevonden voor datgene, waarvan u Hem be-
schuldigt. En ook Herodes niet; want hij heeft Hem tot ons teruggezon-
den. En zie, er is niets door Hem bedreven, dat de dood verdient.

Tijdens hun predikingswerk riepen Jezus’ dienaren de Joden op tot boet-
vaardigheid, omdat zij, ondanks het oordeel van Pilatus, toch onder het
uiten van dreigementen van hem eisten dat Jezus werd gekruisigd:
U hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en begeerd, dat u een
man, die een moordenaar was, geschonken zou worden; en de Leids-
man ten leven hebt u gedood (Hand 3:14,15).
Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij
hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardi-
ge, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden (Hand 7:52).
De goede boodschap is dat dit moest gebeuren om Gods voornemen
voortgang te laten vinden, om de wereld met Zich te verzoenen. Zij zijn
niet onschuldig, maar lieten Jezus uit onwetendheid en overreding door
hun leiders kruisigen. God wil hen daarom – op grond van geloof, berouw
en bekering – deze vreselijke daad vergeven. Want met de kruisdood
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was het niet gedaan. Omdat Jezus rechtvaardig was, zonder zonde, kon
de dood Hem niet vasthouden (Hand 3:24). Immers wie niet zondigt, ver-
dient de dood niet. Na zijn verhoging aan het kruis, is Jezus door God op-
gewekt en verhoogd tot Zijn rechterhand in de hemel (Hand 2:32 en 33).

Ook dit vinden we in het boek Daniël. In een ‘nachtgezicht’ van vier dieren
zag hij de wereldrijken tot een einde komen. Ook het vierde, het Romein-
se, dat over Israël heerste in de tijd van Jezus en de apostelen. En de
macht over de wereld werd gegeven aan iemand anders:
Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken van de he-
mel kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van
dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven
en eer en Koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en
zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is (Dan 7:13,14).

Dit is de enige maal dat in het OT wordt gesproken over iemand ‘gelijk
een mensenzoon’. Wat over hem wordt gezegd, komt echter overeen met
wat werd beloofd aan David. Omdat er geen twee eeuwige machthebbers
kunnen zijn, moet de Mensenzoon daarom worden geïdentificeerd met de
beloofde zoon van David, de Messias. De woorden in Daniël pasten zeer
goed in de verwachtingen van Israël en dus ook Jezus’ discipelen. Maar
het detail dat hen ontging, was dat deze Mensenzoon eerst naar God in
de hemel zou gaan om de koninklijke macht uit Zijn hand te ontvangen.

Ook dit is in Jezus vervuld. Want toen Hij was opgestaan en 40 dagen la-
ter met de elf apostelen op de Olijfberg stond, werd Hij opgenomen in de
hemel, terwijl een wolk Hem aan hun ogen onttrok. De boodschap van de
engelen, toen zij vol verbazing naar boven bleven kijken, was dat Hij op
dezelfde wijze terug zou komen, overeenkomstig Jezus’ woorden:
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote
macht en heerlijkheid (Luc 21;27).

Waarom zei Jezus niet gewoon dat zij de ‘Messias’ of ‘Christus’ zouden
zien komen? Omdat Hij nooit op die wijze over zichzelf sprak. Hij verbood
het Zijn discipelen zelfs uitdrukkelijk, omdat het gevaarlijk was. Dat was
toen Petrus Hem erkende als de ‘Christus van God’ (Mat 16:20). Nota
bene op de vraag van Jezus: Wie zeggen de mensen dat de Zoon des
mensen is … wie zegt u, dat Ik ben (vsn 13 en 15). In Lucas gaat Hij direct
verder met zichzelf de Zoon des mensen/Mensenzoon te noemen:
Hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. En
Hij zei: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door
de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden op de
derde dag worden opgewekt (Luc 9:21,22).

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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Maar behalve een vroegtijdige en verkeerde dood (door steniging), was er
een ander gevaar: dat Zijn discipelen Hem zouden met geweld meevoe-
ren om Hem koning te maken (Joh 6:15). Daarom moesten de gedachten
van Zijn volgelingen geleid worden naar die woorden in Daniël over de
mensenzoon. Want Jezus’ wilde hen duidelijk maken dat de weg naar
heerlijkheid gaat via lijden. Daarna en op grond daarvan zou Hij heerlijk-
heid en macht ontvangen en kunnen doen wat zij al die tijd verlangden
dat Hij deed. En meer dan dat, want Hij zou niet alleen het koningschap
over Israël herstellen, maar dat uitbreiden over de gehele aarde.

De vraag van Zijn discipelen vóór Zijn hemelvaart was: Here, herstelt U in
deze tijd het koningschap voor Israël? (Hand 1:6). Zij wilden Hem bij zich
houden en meemaken dat Hij dit (liefst met machtsvertoon) zou doen.
Maar vóór Zijn gevangenneming, had Hij tegen hen gezegd:
Indien u Mij liefhad, zou u zich verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga,
want de Vader is meer dan Ik (Joh 14:28).
Hem zou die eer te beurt vallen waarover Psalm 110 en Daniël 9 spreken.

Overigens was het begrip Zoon des mensen/Mensenzoon wel bekend in
Jezus’ tijd. De discipelen tonen geen verbazing als Hij zich zo noemt.
Maar er is ook dat gesprek met de blindgeborene die Hij genas. Jezus
vraagt hem: gelooft u in de Zoon des mensen? (Joh 9:35). Die reageert
niet met: ‘wie is dat nu weer?’ maar met de vraag: En wie is Hij, Here, dat
Ik in Hem mag geloven?. En als Jezus tegen hem zegt: U hebt Hem niet
slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het, antwoordt de man: Ik
geloof, Here, en hij wierp zich voor Hem neer (vs 36-38). Daarnaast is er
een twistgesprek met de Joden in Jeruzalem. Zij roepen Hem toe: Wij heb-
ben uit de wet gehoord, dat de Christus tot in eeuwigheid blijft; hoe kunt
U dan zeggen, dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wie is
deze Zoon des mensen? (Joh 12:34).

In alles wat Jezus zei over zichzelf als de Zoon des mensen, sprak Hij als
over de Messias. Het was dus niet de onbekendheid met deze benaming,
maar de onwetendheid aangaande de weg naar de heerlijkheid en de wij-
ze waarop het herstel en de vergeving tot stand zou komen. Er waren voor
het volk – en ook voor Jezus’ discipelen – onverwachte wendingen, die
niet te rijmen waren met hun verwachtingen. De Messias/Koning zou in
heerlijkheid en met grote macht verschijnen om het volk Israël zijn hoge
positie in de wereld – zoals ze die hadden onder hun koningen David en
Salomo – terug te geven. Geen lijdende Knecht, maar een daadkrachtige
persoonlijkheid. Geen gekruisigde die opstaat uit de doden, maar de eeu-
wig levende Koning. Geen Heer die naar de hemel gaat, maar die bij zijn
verschijning op de troon in Jeruzalem zal plaatsnemen. J.K.D.

(vervolg van pagina 33)17. de Zoon des mensen/Mensenzoon
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Christus in profetie

“Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten”

Toen de Messias op het toneel verscheen, kwam dat voor de Joodse wereld
niet echt onverwacht. Maar het was de Joden veel minder duidelijk wat pre-
cies zijn taak zou zijn. Toch was die Jezus zelf volledig duidelijk. En er was
maar één bron voor zijn kennis: de Schriften, ons Oude Testament. Ook
voor ons Bijbelbegrip is het belangrijk de profetieën aangaande Jezus goed
te begrijpen. Want ze leiden ons tot een dieper inzicht in de aard van zijn
werk en het belang daarvan. Alleen een visie die is gebaseerd op een zorg-
vuldige studie kan ons een voldoende uitgebalanceerd beeld geven. In de
serie boekjes Christus in Profetie, willen wij daar een aanzet toe geven.

Nu komen de evangelisten de minder ervaren Bijbellezer soms wat tege-
moet, door te wijzen op profetieën die op een bepaald moment in het leven
van Jezus van toepassing zijn. In het Matteüs evangelie staan tien aanha-
lingen uit het OT, gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis in het leven van
Jezus, of iets dat Hij zei. Hij begint die met een (Griekse) uitdrukking, in de
NBV weergegeven als: “zo ging in vervulling wat gezegd is door …”. Wie al-
leen dat hoofdstuk leest zal inzien dat wat geciteerd wordt inderdaad een
bevestiging lijkt van wat er gebeurde. Maar wie vervolgens op zoek gaat
naar het geciteerde Schriftgedeelte, bemerkt dat het niet meer zo vanzelf-
sprekend is als eerst misschien aangenomen. De citaten lijken eerder pro-
blemen te veroorzaken dan een duidelijke vervulling van profetie te geven.
Soms lijken ze niet echt van toepassing, soms lijken ze zelfs het tegendeel
te bewijzen en soms worden bewust ‘fouten’ gemaakt met het citeren.

In het boekje Opdat de Schrift vervuld zou worden nemen we per hoofdstuk
een citaat onder te loep, om te laten zien dat dit wel degelijk past in die si-
tuatie. In hoofdstuk elf proberen we een antwoord te vinden op de vraag
waarom deze reeks zo werd opgenomen. Als Matteüs dit bewust heeft ge-
daan, moet er ook een uitleg mogelijk zijn wat hij er mee wilde bereiken.
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