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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Kunt u eens een overzicht geven van wat er in de eindtijd gebeurt?
Antwoord: We zullen het proberen, maar dat kan alleen globaal (J.K.D).
Wanneer Daniël zich wijdt aan gebed tot God, om inzicht te krijgen in wat
God gaat doen om Zijn koninkrijk op aarde te herstellen, ontvangt hij een
openbaring over de toekomst van het volk Israël in ballingschap. Deze
gaat door tot wat daar ‘de eindtijd’ wordt genoemd:
• De tijd tot het einde is er een van “loutering, schifting en zuive-

ring” (11:35);
• De eindtijd wacht tot de “vastgestelde tijd” (11:35);
• In de eindtijd zal er een alomvattende strijd zijn in het land (11:40);
• In de eindtijd zal meer inzicht zijn in Gods openbaring (12:4,8-10);
• Aan het eind van de dagen zullen de doden opstaan (12:13).
In Zijn ‘Olijfbergrede’ in Matteüs 24 spreekt Jezus ook over die tijd, die Hij
‘het einde’ noemt (zoals het ook elders in Daniël gaat over ‘het einde’, ‘de
tijd van het einde’ ‘het tijdstip van het einde’):
“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt wor-
den tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen
zijn” (vs. 14).
Wat er dan zal gebeuren zegt Hij even later:
“… en zij zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel,
met grote macht en heerlijkheid … en zij (engelen) zullen zijn uitverkore-
nen verzamelen …” (29-31).
Met betrekking tot de tijd dat Zijn komst nabij is, geeft Jezus een teken
voor Zijn volgelingen:
“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week
wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet u daaraan, dat de zomer na-
bij is. Zo moet ook u, wanneer u dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor
de deur” (vsn. 32-33).
De vijgenboom is een beeld voor het volk Israël. In Ezechiël wordt veel
aandacht gegeven aan hun herstel in het land dat God aan Abraham en
zijn natuurlijke nageslacht uit Isaak en Jakob beloofde, na een periode
van ballingschap en wereldwijde verstrooiing (36:8-15). Dit keerpunt is
het begin van ‘het einde’. Er kunnen wat hen betreft geen conclusies op
het gebied van bekering en geloof aan verbonden worden. God zegt dat
Hij dit niet doet vanwege hun geloof, maar om Zijn Naam te verheerlijken
(36:22-24). De komst van Christus en het oordeel is het einde van de pe-
riode van hun verstrooiing en verdrukking en het begin van een periode
van reiniging en verandering tot geestelijke mensen (36:25-27).
Wat de tijd tussen het herstel van het natuurlijke Israël en de oprichting
van Gods koninkrijk op aarde betreft, spreekt de Bijbel over een periode
van grote verdrukking, zoals Israël ook kende rond het jaar 70, toen de
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Romeinen een opstand neersloegen en het land in de daaropvolgende
decennia geheel verwoestten. Toen greep God niet in, maar dan wel:
• Het begint met een aanval door de Israël omringende volken: de

Arabische landen (Joël 3:1-2,11; Zach 12:2; Ps 83:2-9);
• Dan wordt de gehele wereld daarbij betrokken (Sef 3:8; Zach

12:2,3,9;14:2-16; Op 16:14-16);
• Vervolgens grijpt God in door zijn Zoon met de engelen te zenden

(Joël 3:9-11; Zach 14:3-5;Mat 25:31;1 Tes 3:13);
• Israël wordt verlost doordat er een grote aardbeving komt en de

legermacht kennelijk in paniek met elkaar in gevecht raakt (Jes
24:19,20; Ezech 38:19-21; Zach 14:3-5,13; Op 16:18).

Maar tegelijkertijd is dit het moment dat de gelovigen verlost worden van
hun sterfelijkheid en het Koninkrijk beërven:
“Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw
hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt” (Luc 21:28).
Deze woorden zijn gericht tot die gelovigen waarop Jezus doelde in de
Olijfbergrede. Hen komen wij tegen in de evangeliën, de brieven van het
Nieuwe Testament en Openbaringen:
• Hun geloof wordt vanaf dat zij tot geloof komen beproefd door ver-

drukking, lijden en sterven om hun geloof in Christus (Joh 16:2;
Openbaring);

• Dit is een proces van loutering, schifting en zuivering (1 Kor 11:31-
32; Heb 12:4-11);

• Zij hebben de hoop gevestigd op Christus’ komst om hen te verlos-
sen uit het oordeel (Luc 21:28; 1 Tes 1:10; Op 3:10);

• Aan het einde van deze periode zal er een opstanding uit de doden
zijn (1 Kor 15:20-23; Op 20:4-6).

Vervolgens ‘de wereld’, de mensen die niet in God geloven. Plotseling zal
Gods oordeel komen, zoals bij de zondvloed (Luc 17:26) en de omkering
van Sodom en Gomorra (Jes 24; 2 Pet 3:5-7). De huidige samenleving is
vergelijkbaar met die van Babel, waaraan God in één nacht een einde
maakte (Op 17:1-19:5). Legers zijn opgetrokken om een einde te maken
aan die ‘oproerige stad’ Jeruzalem en de herinnering aan God uit te wis-
sen; maar God zal Zich aan hen verheerlijken, door Christus te zenden om
Israël te bevrijden en wie in Hem geloven eeuwig leven te geven. Maar dat
einde toeft tot “de vastgestelde tijd”, wacht op de komst van Christus:
“Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Va-
der de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Hand 1:7);
“... u weet zelf zeer goed, dat de dag van de Here zo komt, als een dief in
de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hen …
een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Tes 5:1-3).

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking

“Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet al-
lemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal
veranderd worden” (1 Kor 15:51).

Wat noemen wij een geheim? Iets dat wij niet begrijpen? Of, iets dat wij
niet mogen verklappen, misschien? Het Griekse woord voor geheim is
‘musterion’ en betekent iets dat verborgen is, dat alleen door ingewij-
den begrepen kan worden. Het is iets dat van de gewone man weerhou-
den moet worden. Heel anders is de manier waarop de apostel Paulus
het woord gebruikt. Hij heeft het altijd over iets dat in het verleden is
bekendgemaakt, maar waarvan de betekenis verborgen was, en nu ge-
openbaard, aan het licht gebracht is. Kijk bijvoorbeeld naar hoe hij dat
doet in Efeziers 3:1 t/m 6 en 1 Korintiërs 15:51. In de eerstgenoemde
brief geeft de NBG’51 overigens ‘geheimenis’ en de NBV ‘mysterie’.

Als wij nu naar dat hoofdstuk 15 van de eerste brief aan de Korintiërs
gaan, om het geheim van de opstanding te bekijken, is het nodig eerst
de achtergrond van wat Paulus daar schrijft te begrijpen. Sommige van
de leden van de gemeente daar, of misschien één van hen, zijn (of is)
bezig de gezonde leer te ondermijnen, door te beweren dat er geen op-
standing uit de dood is (vers 12). Wanneer dat het geval zou zijn, dan –
zo redeneert de apostel – zou er voor de gelovigen geen hoop meer zijn
(verzen 17-19); en erger nog: Christus zou voor niets gestorven zijn! Om
deze ketterij tegen te gaan, geeft Paulus eerst het bewijs van de vele
getuigen die de opgestane Heer na zijn kruisdood levend hebben ge-
zien, en waarvan het merendeel nog leefde (verzen 3 t/m 8). Later in dit
hoofdstuk gaat hij in op de vraag: “Hoe worden de doden opgewekt?
Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?” (vers 35). Zijn scherpe ant-
woord laat zien dat de vragen van sceptische mensen kwamen, mensen
zoals degenen in Athene die spottend reageerden op het idee van een
lichamelijke opstanding (Hand 17:32).

De apostel wijst zijn lezers op de enorme variatie binnen Gods schep-
ping en vooral het feit dat elk dier, elke plant, zelfs de planeten en ster-
ren allemaal een eigen lichaam en een eigen schittering bezitten. Dat
op zich laat zien dat God het lichaam belangrijk vindt. Maar het gaat
verder, want: “wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later
krijgt” (vers 37). Prachtige bomen springen uit piepkleine zaadjes, kik-
kers en vlinders beginnen hun leven als eitjes. Voor de Grieken en ge-
lijkdenkende, die geen waardering voor het lichaam hadden, was dit
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inderdaad een ‘mysterie’! Voor hen was het menselijk lichaam slechts
een omhulsel voor de ziel, die volgens hen onsterfelijk was. Hoe eerder
je van dat vervelende lichaam afkwam hoe beter! Anderzijds zag Pau-
lus, zoals elders in de Schriften, het lichaam als iets dat veranderd en
verheerlijkt moet worden (verzen 42 en 43). De hoop van de gelovige in
Christus is een geestelijk lichaam te krijgen, zoals dat van Christus Zelf
(verzen 44 en 49). Of, zoals hij aan de Filippenzen schrijft: “Hij zal ons
armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (Flp 3:21).

Nu, wat is dan het geheim? “Wij zullen niet allemaal eerst sterven –
toch zullen wij allemaal veranderd worden ...”. Paulus verwacht dus dat
sommige gelovigen bij de wederkomst nog levend zijn. Maar dat maakt
geen verschil – levend of dood, iedereen krijgt dezelfde beloning. Elders
voegt hij er nog aan toe dat de doden eerst zullen opstaan. (1 Tes
4:16,17). Dit was niet eerder geopenbaard. Wel komen wij in het Oude
Testament het geloof in de opstanding tegen; denk aan de beloften aan
Abraham en David, of in de profeten zoals Daniël. Marta geloofde stellig
in de opstanding op de laatste dag (Joh 11:24). Maar over de details
wist noch zij noch de anderen iets af.

Een ander aspect van dit geheim is dat de omvorming van sterfelijkheid
tot onsterfelijkheid in een oogwenk plaats zal vinden (1 Kor 15:52). Wat
houdt dat in? Ten eerste moet dat ogenblikkelijk gebeuren – je bent óf
sterfelijk óf niet! Er is geen middentoestand! Ten tweede moet het li-
chaam met het eeuwige leven bekleed worden. Het is geen splinter-
nieuw lichaam, maar het oude lichaam dat verheerlijkt wordt. Denk aan
de opgestane Heer; de tekenen van zijn lijden waren nog zichtbaar:
“Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het Zelf! Raak me aan en kijk
goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien
dat Ik heb. Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten” Luc
24:39,40). En wat later, nodigde Hij – om hem te overtuigen – de twijfe-
lende Tomas uit om zijn handen en zij aan te raken: “Leg je vingers hier
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer
ongelovig, maar geloof” (Joh.20:27).

Wanneer zal de opstanding uit de dood plaatsvinden? Deze vraag heeft
gelovigen uit alle eeuwen bezig gehouden en toch weten wij het nog
niet. Dat is niet vreemd, want had de Heer niet nadrukkelijk gezegd dat
niemand dat vooraf zou weten, zelfs Hij niet? “Niemand weet wanneer
die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en
de Zoon niet, alleen de Vader” (Mar 13:32).     ► 

5



Maar dit zegt niet dat die dag totaal onverwachts zal aanbreken. Jezus
gaf Zelf tekenen, waardoor mensen zouden weten dat zijn wederkomst
ophanden was. Hij gebruikte als beeld de vijgenboom, die na de winter
weer bladeren toont. De vijgenboom stelt de natie Israël voor, zoals in
de gelijkenis van de onvruchtbare boom in Lucas 13:6-9. Als Israël dan
weer als natie opbloeit, moet dat ons wakker maken in het besef dat
het einde van de tijden nadert. Wij hebben hun terugkeer naar het land
van hun vaderen en de oprichting van de staat Israël in de vorige eeuw
zien gebeuren, toch?

God zal Zijn eigen teken geven als het zover is: “Wanneer de bazuin
weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt ...” (1 Kor 15:52). De He-
re Jezus zei het ook: “Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid
bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bij-
eenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het ande-
re” (Mat 24:31). Waarom bazuingeschal? Dit was niets nieuws. Toen de
Israëlieten in de Sinaï waren en op het punt stonden weg te trekken,
moesten zij trompetten maken “om de gemeenschap bijeen te roe-
pen ... Wordt er op beide trompetten geblazen, dan moet de hele ge-
meenschap zich bij je verzamelen, bij de ingang van de ontmoetings-
tent” (Num 10:1-3). En in het laatste Bijbelboek wordt deze bazuin de
zevende genoemd, dat het Koninkrijk van God en het oordeel over le-
venden en doden inluidt: “Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In
de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschap-
pij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal heer-
sen tot in eeuwigheid’”, en: “De tijd is gekomen om een oordeel te vel-
len over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals
de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw
naam ...” (Op 11:15 en 18).

Wie worden er dan opgewekt? Als wij alleen 1 Kor 15 zouden lezen, krij-
gen wij misschien de indruk dat dit alleen de rechtvaardigen zullen zijn.
Maar uit de woorden van Openbaring 11 zien wij dat het een opstan-
ding tot oordeel is, zoals de Here Jezus duidelijk maakte: “Er komt een
moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun graf zullen
komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slech-
te gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden” (Joh 5:28,29). Pau-
lus had het dus niet over de onrechtvaardigen maar over degenen die
wèl door Christus beloond zullen worden. Dat was het onderwerp van
zijn betoog – de hoop op de opstanding ten leven. Het is ondenkbaar
dat mensen die nog in hun zonden, of ongehoorzaam, zijn gebleven, bij
de wederkomst onsterfelijk gemaakt zullen worden: “Wat uit vlees en
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bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het
vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid” (1 Kor 15:50).
Dit sluit ook de opvatting uit, dat alle mensen gered zullen worden, on-
geacht hun reactie op het evangelie. En Paulus zegt dat hier ook: “Maar
ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wan-
neer Hij komt, zij die Hem toebehoren” (vers 23). Met andere woorden,
degenen die in het geloof volharden, zullen levend gemaakt worden.

Al heeft de apostel dit geheim onthuld, er blijven vragen over. Wat bete-
kent het om bij voorbeeld “de gestalte van de hemelse mens (Christus)”
te hebben (vers 49)? Elders zegt Paulus: “De geringe last die we tijdelijk
te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en
alles overtreft” (2 Kor 4:17). Het is niet te beschrijven! En de apostel
Johannes zegt dat dit in ieder geval nog niet geopenbaard is. Alleen zul-
len wij gelijk aan Jezus zijn en Hem zien zoals Hij is (1 Joh 3:2). Meer
kunnen wij kennelijk niet vatten. Wat openbaar gemaakt is, moet voor
ons genoeg zijn. En Paulus eindigt dan zijn betoog in 1 Korintiërs 15
met een lofprijzing aan God: “En zodra dit vergankelijke onvergankelijk-
heid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan
heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is
verzwolgen in de overwinning.

Dood, waar is uw overwinning?
Dood, waar is uw prikkel? (Hos 13:14)

De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.
Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus
Christus” (1 Kor.15:54-57 NBG’51).

Het geopenbaarde geheim van de opstanding brengt verantwoordelijk-
heid met zich mee. Wij mogen ons lichaam niet veronachtzamen. Wie
de neiging mocht hebben dat wèl te doen raad ik aan Psalm 139 lezen,
o.a. deze woorden: “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in
de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn
bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt heb. Ik weet het, tot in het
diepst van mijn ziel” (verzen 13 en 14). Hoe zouden wij dan ons lichaam
ooit kunnen verontreinigen door een overmaat aan drank of drugs, ro-
ken, enz? “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest
van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt,
zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel
bent u zelf” (1 Kor.3:16,17). De boodschap is voor iedere gelovige dui-
delijk: “Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welge-
vallig offer: dit is uw redelijke eredienst” (Rom 12:1 NBG ’51).

C.T.

Het geheim van de opstanding
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In de eerste drie artikelen in deze serie hebben we gekeken naar het voorbeeld
van onze Heer. Hij, als meester over zijn discipelen of leerlingen, geeft het voor-
beeld. Hij leefde in Israël en was dan ook volledig onderworpen aan de wet,
een wet zoals vastgelegd in de eerste vijf boeken van de Schrift, een wet die Hij
in volmaaktheid nageleefd heeft.

Op zich heeft de mens een vreemde houding ten opzichte van wetten. Aan de
ene kant verlangen we naar een wet, en aan de andere kant zien we die als
belemmerend en zoeken we de grenzen daarvan op. We zoeken dus de struc-
tuur die een wet geeft, en leggen graag mensen een wet op. Een kind leert in
het spel al vrij snel te roepen “dat mag niet” en begint dan met ge- en verbo-
den. Als volwassene zijn we niet anders, en willen we graag bepalen wat wel of
niet mag. Maar aan de andere kant ervaren we een wet ook als hinderlijk. We
willen zelf kunnen uitmaken wat gedaan zou moeten worden. En, zoals Eva’s
gedrag haarfijn aantoont, is juist iets dat niet mag aantrekkelijk.

Het oude verbond

Als God het volk uitleidt uit Egypte sluit Hij met hen een verbond, en een onder-
deel daarvan is een
lange reeks bepa-
lingen die wij ken-
nen als de wet van
Mozes. Dat verbond
wordt in de Schrift
gesymboliseerd door
de twee stenen ta-
fels met de tien ge-
boden, hoewel de
wet veel meer was.
In die twee stenen
tafels zien we het
oude verbond. Het is
een serie ge- en ver-
boden: dit moet je

doen en dat mag je niet doen. Zoals God het volk regelmatig voor zal houden:
“Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze
houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HERE” (Lev 18:5 HSV).

Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk



Tegelijkertijd geeft God aan dat wie zich volledig aan de wet houden rechtvaar-
dig zijn. Paulus schrijft eeuwen later: “Zeker, Mozes zegt over de rechtvaardig-
heid die op grond van de wet verkregen wordt: Wie doet wat de wet voorschrijft,
zal leven.” (Rom 10:5). Het omgekeerde gold uiteraard ook. Wie de wet niet
volledig hield werd erdoor veroordeeld om te sterven. De conclusie was dan
ook dat als je de wet hield je zou leven, en als je de wet overtrad je zou sterven,
ook al was het maar één enkel gebod. Dat werd bij Sinaï bekend gemaakt: “En
het hele volk antwoordde als uit één mond: We zullen alles doen wat de HEER

heeft gezegd” (Ex 19:8). En iets verderop lezen we: “Mozes maakte het volk
bekend met alle geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk ver-
klaarde eenstemmig dat het zich zou houden aan alles wat de HEER geboden
had” (Ex 24:3). Het volk had zeker goede voornemens toen zij alle bepalingen
van de wet hoorden. “Vervolgens nam hij [Mozes] het boek van het verbond en
las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen
we ter harte nemen’” (Ex 24:7). Toch is het maar een korte tijd later dat het
volk het gouden kalf maakt. En daar blijft het niet bij; steeds opnieuw falen zij.
Ons Oude Testament laat steeds opnieuw zien hoe het volk faalde. Niet dat er
iets mis was met de wet, maar niemand bleek in staat te zijn om die te houden,
en dus werden allen door de wet veroordeeld. Vooral Paulus beschrijft dan ook
het proberen zich te houden aan de wet in termen van slavernij aan die wet. En
dan werden zij er ook nog door veroordeeld. Dit moet je doen, dat mag je niet
doen, zonder enige vorm van discussie. De les die zelfs de trouwste gelovige
leerde, was dat hij of zij uiteindelijk toch faalde ondanks alle goede intenties.
De mens was niet in staat om naar Gods maatstaven te leven.

De komst van Christus

Dit was de situatie tot Jezus. Maar Hij overtrad niet waar allen vóór Hem faal-
den. In Hem werd vervuld dat “wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven”. In
verband met de woorden van Paulus, die we net citeerden, lezen we dat hij ook
iets anders schrijft: “want Christus is het einde van de wet” (Rom 10:4 NBG-
51). Vertalers worstelen hier met de vraag of Paulus bedoelt dat Jezus de wet
overbodig heeft gemaakt, of dat Hij juist het doel van de wet is; en dat is in de
verschillende vertalingen ook zichtbaar. Dat valt ook op te maken als we naar
een aantal recente Nederlandse vertalingen kijken. De NBV vertalers hebben
het weergegeven als: “de wet vindt zijn doel in Christus”. Hier sluit ook de Her-
ziene Statenvertaling bij aan:       ► 

9

2 de Vrijheid van Gods kinderen

a. Bevrijding van de wet



10

“want het einddoel van de wet is Christus” – al is daarmee nog niet duidelijk
wat Paulus bedoelt. De andere lezing zien we onder meer in de Willibrord verta-
ling: “want Christus betekent het einde van de wet”; maar dat lijkt enigszins in
tegenspraak met wat Jezus zelf zegt in de bergrede: “Denk niet dat ik gekomen
ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te
schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen” (Mat 5:17).

Nu valt er voor beide opvattingen wat te zeggen. Veel in de wet, waaronder de
offers, wees vooruit naar Christus, en daarmee kun je stellen dat Hij het doel
van de wet was. Maar in hoeverre heeft Jezus de wet overbodig gemaakt? Als
we de redenering van Paulus volgen, zien wij dat er vroeger één manier was om
rechtvaardig te zijn, namelijk door de wet strikt na te leven, maar dat er nu een
tweede manier bij is gekomen. Daarmee zijn er dus twee manieren om recht-
vaardig te zijn, waarbij de mens de keus heeft:

• Door het houden van de gehele wet, dat Paulus “onder de wet” noemt,
en daarmee de gehele wet een leven lang houden.

• Door geloof in Jezus, dat Paulus “onder de genade” noemt.

De eerste manier is iets wat we zelf proberen te bereiken. Het tweede is iets
dat wel wat van ons vraagt, maar niet door ons verdiend kan worden. Het is
juist Gods genade waar we ons dan op beroepen en die Hij ons kan schenken.
Daarom gebruikt Paulus ook deze omschrijving.

Het nieuwe verbond

Deze twee manieren zijn dan ook de twee verbonden. De eerste door het hou-
den van de wet als het oude verbond, en de tweede door geloof in Jezus als het
nieuwe verbond. Paulus redeneert dat het iedereen vrij staat om de eerste ma-
nier te volgen, maar dat het niet lukt en dus enkel tot veroordeling leidt. En
daarom kun je maar beter met dankbaarheid de tweede mogelijkheid aangrij-
pen. En in die zin is de wet eigenlijk overbodig gemaakt, omdat een mens die
God oprecht wil dienen, beseft dat het proberen rechtvaardigheid te bereiken
door de wet een heilloze weg is, omdat dit uitgaat van het eigen kunnen. Daar-
mee is Christus ook het einde van de wet. De mens die beseft hoe hopeloos
zijn situatie onder het oude verbond was, is dan ook zeer dankbaar dat er nu
een tweede manier is geopenbaard. Maar deze mens beseft ook dat het zin-
loos is om te proberen een tussenoplossing te vinden, want die bestaat niet. En
dat is precies waar Paulus op doelt. Het is niet mogelijk deels de wet te houden
en ook voor een deel te geloven en daarmee te proberen rechtvaardig te zijn. In
een volgend artikel komen we hierop terug.

Volg Mij! Discipel van Jezus zijn in de praktijk
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In een eerder artikel in deze serie is, kort samengevat, geloof gedefinieerd als
een rotsvast vertrouwen op Gods beloften en daar dan ook naar leven. De
vraag is dan: wat betekent “Geloof in Jezus” in dit verband? Het moet om meer
gaan dan enkel geloven dat Jezus bestaat. Om welke beloften gaat het hier? In
feite is deze uitdrukking “geloof in Jezus” een zeer beknopte weergave van de
mogelijkheid dat wij een rotsvast vertrouwen hebben op Gods belofte, dat Hij in
genade degenen als zonen en dochters aan zal nemen die hun ja-woord geven
aan het nieuwe verbond, en zich daar aan houden.

Israël kon de voorwaarden van het verbond niet veranderen, maar zij beloofden
zich aan hun kant van het verbond, de verplichtingen onder de wet, te zullen
houden. Zo kunnen wij ook niet de voorwaarden van het nieuwe verbond veran-
deren. Wij kunnen slechts kiezen om ons ja-woord te geven aan onze verplich-
tingen onder dat verbond en daar trouw aan te blijven, namelijk ons de gezind-
heid van Christus eigen te maken. Wat die gezindheid van Christus concreet
betekent, daar komen we later in deze serie op terug.

Met dat nieuwe verbond doet ook God beloften, en daarin moeten wij vervol-
gens een rotsvast vertrouwen hebben en dat tonen in ons leven, wil er van echt
geloof sprake zijn. Rechtvaardig gemaakt worden is niet de enige belofte die in
het nieuwe verbond besloten ligt, maar het is wel een hele belangrijke.

Israël werd Gods zoon genoemd. Maar als zij faalden zouden zij sterven en
daarmee geen zoon meer zijn. Maar dan komt deze nieuwe openbaring, waar
overigens al in het Oude Testament op gewezen werd. En Paulus zegt daar
over: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon, ge-
boren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren,
vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen” (Gal 4:4-
5). Zij die onder de wet waren, de Joden, zouden daarmee vrijgekocht worden
van de vloek van de wet, namelijk dat degene die overtrad zou sterven. Dat is
de bevrijding van de wet die in het nieuwe verbond besloten ligt. En dat, zegt
Paulus vervolgens, is opdat wij – en hij spreekt dan over Joden en niet-Joden
tezamen – aanneming tot kinderen zouden ontvangen; en hij gebruikt daar het
woord voor adoptie. Wij worden daarmee zonen en dochters van de Heer. Dit is
dan ook niet op basis van afkomst, van degene van wie wij afstammen, maar
op basis van een vereenzelviging met de ware Zoon van God.

Daarmee is de hulpeloosheid weggedaan die wij zouden voelen, bij het besef
steeds te falen bij het leven naar de wet. Wij kunnen in blijdschap aan verlos-
sing uit deze slavernij denken en rust en vrede vinden in Christus en in het
nieuwe verbond met zijn Vader. M.H.

2 de Vrijheid van Gods kinderen

a. Bevrijding van de wet
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Hoe kan het dat wij, sterfelijke men-
sen, tot de Almachtige Schepper van
hemel en aarde mogen naderen?
David vroeg zich al af: “Aanschouw
ik uw hemel, het werk van uw vin-
gers, de maan en de sterren, die Gij
bereid hebt: wat is de mens, dat Gij
zijner gedenkt?” (Ps 8:4). En zijn
zoon Salomo schreef de wijze woor-
den: “God is in de hemel en gij zijt
op de aarde, laten daarom uw woor-
den weinige zijn” (Prediker 5:1). Zul-
ke uitspraken laten ons zien, dat wij
als niets zijn in Gods ogen en het
inderdaad een groot voorrecht is,
dat wij tot Hem mogen bidden.

Voor gelovigen in Christus is de toe-
gang tot de Vader bijna vanzelfspre-
kend. Wie in Christus zijn, kennen
God als “Vader” en richten hun ge-
beden tot Hem in de naam van Zijn
Zoon, Jezus Christus. Hij is dus Mid-
delaar tussen God en mensen. Maar
in de tijd vóór de komst van Jezus
was dat anders. Job, bijvoorbeeld,
vond het moeilijk om tot God te na-
deren: “Want Hij is niet, zoals ik, een
mens, die ik zou kunnen antwoor-
den: laten wij tezamen ten gerichte
gaan. Was er maar een scheidsrech-
ter tussen ons, die zijn hand op ons
beiden zou kunnen leggen ... dan
zou ik spreken zonder voor Hem be-
vreesd te zijn” (Job 9:32-35).

Was er toen dan geen middelaar?
God liet Zich op verschillende ma-
nieren kennen: door engelen, door

priesters en door profeten. Zij waren
de middelaars die de mens het
woord van God brachten. Toen Isra-
ël uit Egypte trok, maakte God Zijn
wil bekend via Zijn engel: “Zie, ik
zend een engel vóór uw aangezicht,
om u te bewaren op de weg ... Luis-
ter naar hem ... want mijn naam is in
hem” (Ex 23:20,21). Soms trad Mo-
zes zelf als middelaar op. Bij de berg
Sinaï was het volk bevreesd en ver-
zocht Mozes: “Spreek gij met ons,
dan zullen wij horen; maar God spre-
ke niet met ons, opdat wij niet ster-
ven” (Ex 20:19).

Maar Mozes was ook een middelaar
in de zin dat hij de gebeden van het
volk voor God bracht. Jethro, de
schoonvader van Mozes, gaf hem dit
advies: “Vertegenwoordig gij het
volk bij God en breng de zaken voor
God ... en hun de weg bekend ma-
ken” (Ex 18:19,20). Eens klaagde
het volk tegen God: “Waarom hebt
Gij ons uit Egypte gevoerd? om te
sterven in de woestijn? ... Toen zond
de HERE vurige slangen onder het
volk ... zodat er velen van Israël
stierven. Daarop kwam het volk tot
Mozes en zeide: Wij hebben gezon-
digd ... bid tot de HERE, dat Hij de
slangen van ons wegdoe. Toen bad
Mozes ten gunste van het volk ...”.
Het gevolg is bekend: God beval Mo-
zes een koperen slang te maken en
die op een staak te plaatsen – “wie
(dan) op de koperen slang de blik

“Volhardend in het gebed”

3. Toegang tot de Vader
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gij zijt niet genaderd tot een tast-
baar en brandend vuur ... (waarbij
zelfs) Mozes zeide: Ik ben enkel vre-
ze en beving. Maar gij zijt genaderd
tot de berg Sion ... het hemelse Jeru-
zalem ... en tot Jezus, de middelaar
van een nieuw verbond” (Heb 12:18
-24).

Door geloof in “het evangelie van
het koninkrijk Gods en van de naam
van Jezus Christus” (Hand 8:12),
hebben wij toegang tot de Vader in
gebed: “Daarom kan hij (Jezus) ook
volkomen behouden, wie door hem
tot God gaan, daar hij altijd leeft om
voor hen te pleiten” (Heb 7:25;
10:19-22). Paulus schreef: “Door
hem hebben wij beiden (Joden en
heidenen) in één Geest de toegang
tot de Vader” (Efez 2:18). Zoals de
Heer zei tot Thomas: “Ik ben de weg
en de waarheid en het leven; nie-
mand komt tot de Vader dan door
mij” (Joh 14:6). In de eerste plaats
had Jezus het hier over zijn verzoe-
ningswerk in het algemeen, maar
zijn woorden hebben een speciale
toepassing op het naderen tot de
Vader in gebed.

Wie zich bewust is van zijn of haar
onwaardigheid voor de grote en hei-
lige God te verschijnen, mag in ge-
loof tot Hem naderen door middel
van Christus Jezus. Dat is de door-
braak die er door Zijn offer is geko-
men en het nieuwe leven in Christus
zo anders maakt dan het leven on-
der het oude verbond. God nodigt
ons dan uit toe te treden tot het
nieuwe verbond, dat Hij in Christus
met ons mensen sloot. Wie zou die
uitnodiging dan niet van harte aan-
vaarden? J.M.

richtte, bleef in leven” (Num 21:4-9).
Een ander voorbeeld van een pro-
feet die voor het volk tot God bad,
was Jeremia: “Toen naderden al de
legeroversten ... en al het volk van
klein tot groot, en zij zeiden tot de
profeet Jeremia: Laat toch onze
smeking bij u gehoor vinden en bid
voor ons tot de HERE, uw God, voor
dit gehele overblijfsel, want wij zijn
als weinigen uit velen overgeble-
ven” (Jer 42:1,2). Zoals Mozes, was
ook Jeremia dus een middelaar die
de smeekbeden van het volk voor
God bracht.

Overeenkomstig de verordeningen
in de wet, stelde God priesters aan
die in de eredienst en bij het bren-
gen van offers bemiddelden ten be-
hoeve van het volk, door hun gebe-
den en dankzeggingen voor God te
brengen. Maar deze priesters waren
niet volmaakt. Op wonderbare wijze
– door zijn volmaakte leven, dood
en opstanding – treedt de Here Je-
zus Christus nu op als middelaar en
hogepriester, die de mensen kan
vertegenwoordigen en de gebeden
van de gelovigen voor “de troon der
genade” kan brengen.

De apostel Paulus beschrijft de rol
van de opgestane Christus aldus:
“Er is één God en ook één midde-
laar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus, die zich gege-
ven heeft tot een losprijs voor al-
len” (1 Tim 2:5,6). Onze Middelaar
vervult het verlangen van Job: “een
scheidsrechter ... die zijn hand op
ons beiden kon leggen”. Mozes was
bij de berg Sinaï tijdelijk middelaar
tussen het volk en God, maar Jezus
blijft eeuwig onze Middelaar: “Want
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Muziek
in de Bijbel

We lezen in Exodus 15: 1 en 2 hoe Mozes met de Israëlieten de HERE hun God
verheerlijken met hun stem. Verderop in dat hoofdstuk ‘zingt’ Mirjam, de zuster
van Mozes, met alle vrouwen met tamboerijnen en in reidansen (vsn 20 en 21).
Zij zingen spontaan voor de Heer hun God en dragen door middel van hun stem
uit wat zij van binnen voelen. Met andere woorden: zij ‘zingen vanuit het hart’,
om daarmee hun blijdschap en dankbaarheid om Gods redding te tonen.

Wat is zingen eigenlijk? Wij brengen geluid voort door het in
trilling brengen van de stembanden in het strottenhoofd. Die
zijn dus de bron van ons spreken en zingen. Zij worden aan-
gedreven door de ademdruk in de longen. De lucht stroomt
uit de longen door een opening – ook wel ‘stemspleet’ ge-
noemd – langs de stembanden naar buiten. Familieleden en
bekenden zullen onmiddellijk de specifieke klank van je
stem herkennen. De klankkleur (het ‘timbre’) onderscheidt
jouw stem van die van een ander, want stemmen kunnen
veel van elkaar verschillen: warm, romantisch, donker, licht, hoog, zwaar, enz.
Dit komt door de bouw van het strottenhoofd en de vorm van de keel- en
mondholte (soms ook de neusholte), die als een soort klankkast fungeren.

De afstand tussen de laagste en de hoogste toon die je kunt zingen, heet het
stembereik of ‘register’. Zo spreken we van ‘sopraan en alt’ (hoge en lage vrou-
wenstem), ‘tenor en bas’ (hoge en lage mannenstem). Daartussen liggen nog
de ‘mezzo-sopraan’ en de ‘bariton’. Je stembereik kun je vergroten door trai-
ning, maar het centrum van je eigen klankkleur blijft altijd hetzelfde, omdat
deze afhankelijk is van fysieke kenmerken. Door het nemen van zangles leer je
technieken om je stem goed te gebruiken. Bijvoorbeeld het beheersen van je
ademhaling, je houding, je resonantie (gebruik van klankholtes), het egaliseren
van de overgang tussen borst- en kopstem, je bereik, je volume, enz. Maar ook
zonder zangles kun je je stem ontwikkelen, gewoon door veel te zingen.

In de Bijbel lezen we dat Koning David weliswaar de tempel zelf niet mocht
bouwen, maar wel alle voorbereidingen mocht treffen. Eén onderdeel daarvan
was de eredienst. Daarin moesten zang en muziek een belangrijke rol spelen.
Hij schreef en componeerde vele psalmen. Zijn verlangen was dat alle gelovi-
gen konden zeggen: “Daarom loof ik U, o HERE, onder de volken en wil ik uw
naam psalmzingen” (2 Sam 22:50). In 1 Kron 23:30-31 lezen we dat de Levie-
ten elke morgen en avond gereed moesten staan om de HERE te loven en te
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prijzen. De dank- en lofliederen werden begeleid door vele instrumenten, zoals
trompetten en cimbalen. In de tempeldienst was een koor en orkest heel ge-
bruikelijk. “Jubelt Gode, onze sterkte, juicht ter ere van Jakobs God, Heft een
zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp” was de op-
roep (Ps 81:2,3). Er was vaak een afwisseling van een voorzanger (koorleider)
met een koor en/of de aanwezige gelovigen (beurtzang) en soms werd er daar-
bij ook in de handen geklapt (Ps 47:2). Bij de inwijding van de tempel zongen
“de Levietische zangers, Asaf, Heman, Jedutun, hun zonen en hun broeders”
onder begeleiding van vele muziekinstrumenten bij het altaar (2 Kron 5:12).

In het boek Psalmen vinden we alle mense-
lijke gevoelens van verschillende dichters
vertolkt in lof-, klaag-, bedevaart-, dank-,
konings- en wijsheidsliederen. Kenmerkend
daarin zijn de gevoelens en ervaringen van
het leven, gepaard aan de werken van God
in de natuur en/of Zijn handelen in de geschiedenis.

Ook in het NT lezen we over zingen. Jezus en zijn discipelen zongen bij hun
laatste Pascha samen ‘de lofzang’ (het zogenoemde ‘Hallel’, de Psalmen 111
t/m 118). Paulus vroeg de gelovigen: “Zingt en jubelt de Here van harte” (Efez
5:19b). Zelf zong hij, samen met Silas, midden in de nacht in de gevangenis te
Filippi Gods lof (Hand 16:25). Hun zang was een krachtige verkondiging van
hun geloof. We kunnen dus overal en in alle omstandigheden zingen. Jakobus
zegt: “Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen” (5:13). En Paulus geeft aan
dat er ook van wat wij zingen een belangrijke ‘les’ kan uitgaan: “leert elkaar en
wijst elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen” (Kol 3:16).

De eerste Joodse christenen hielden de traditie van hun voorouders in ere en
namen deel aan hun bijeenkomsten met zang en muziek. De vroeg-christelijke
gemeenten moesten vaak in het geheim samenkomen en konden dan niet met
getrainde zangers en muziekinstrumenten God loven en prijzen. Zij zongen
daarom vaak samen éénstemmig. Een ieder zong Gods lof naar beste kunnen;
functioneel, geen ‘hoor ons eens mooi zingen’, maar vanuit hun hart, hun
geloof. Zij zongen met aandacht want christenen ervaren een nog veel grotere
uittocht dan de Israëlieten uit Egypte; namelijk uit de wereld van zonde en
dood (zie hiervoor ook de artikelserie Begrijpend zingen). Daarom geldt ook
voor ons: “Zingt de HERE, want Hij is hoog verheven!” (Ex 15:21). H.K.

4. De menselijke stem
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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

Dankzij Lucas hebben we niet alleen een nauwkeurig verslag van de
verspreiding van het evangelie, maar leren we ook de apostel Paulus
goed kennen. Hoe leefde hij? Wat voor een karakter had hij?

Sommigen menen dat hij een heel goede, maar wel starre prediker
was; snel aangebrand, eigengereid en niet zo gemakkelijk in de om-
gang. Maar in Handelingen, en zeker ook in de brieven van Paulus
zelf, komt juist een liefdevolle, zorgzame man naar voren. Nooit ont-
breken er in zijn brieven persoonlijke groeten aan broeders en zus-
ters, die zijn vele sociale contacten – van hoog tot laag – tonen! Aan
iedereen – van koning Agrippa tot de minst aanzienlijke mensen –
verkondigde hij vol vuur en liefde het evangelie. Hij verplaatste zich
in hen om er zoveel mogelijk tot geloof te brengen: “Voor de zwakken
ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel
íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden” (1 Kor
9:22). Hij leefde intens met alle gelovigen mee, door blij te zijn met
wie blij en te wenen met wie bedroefd was. Onenigheid in de ge-
meente bezorgde hem groot verdriet. Soms voelde hij zich een va-
der: “Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben,
u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader gewor-
den, omdat ik u het evangelie heb gebracht” (1 Kor 4:15). Eens ver-
geleek hij zich met een vrouw, die bezorgd is over de kinderen die zij
baarde: “Kinderen, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta
ik telkens weer barensweeën om u” (Gal 4: 19). Timotheüs en Titus
noemde hij zijn geliefde kinderen. En hoe ontroerend is wat hij Timo-
theüs schrijft: “Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je
zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij” (1 Tim 5:23).

Er was dus grote betrokkenheid en geestelijke verbondenheid tus-
sen Paulus en de gelovigen. Wanneer hij de leden van de gemeente
in Efeze zegt dat hij niet meer bij hen zal terugkomen, hebben zij
groot verdriet: “Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen ze
Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan om-
dat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien” (Hand
20:37,38). Op zijn reis naar Rome werd hij bemoedigd bij het zien
van broeders en zusters die hem tegemoet gelopen waren: “… en
toen Paulus hen zag dankte hij God en vatte moed” (Hand 28:15).
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Paulus was leraar, maar ook een echte herder voor de gelovigen in
de gemeenten die hij mocht stichten. Hij stelde overal oudsten en
diakenen aan. Dat moesten zeer betrouwbare mannen zijn, zodat hij
met een gerust hart zijn werk elders kon voortzetten. Hij leefde met
elke gemeente mee en zij met hem! Lastering tegen God en de Heer
Jezus, leugens, schijnheiligheid – alles wat de prediking afbrak, was
hem een gruwel. Fel trad hij tegen bestrijders van het evangelie op.
Daardoor had hij veel aanvaringen. Meestal veroorzaakten na zijn
vertrek zijn eigen geloofsgenoten, de Judaïsten, onrust in de ge-
meenten. Hij haalde fel uit naar hen die de besnijdenis bleven ver-
kondigen: “Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!” (Gal
5:12). Ook een confrontatie met Petrus ging hij niet uit de weg, toen
hij merkte dat diens gedrag schadelijk was voor de heidenen: “Maar
toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet,
want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen,
maar toen er afgezanten van Jakobus kwamen, trok hij zich terug en
at hij apart, uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De
andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich mee-
slepen door hun huichelarij” (Gal 2: 11-13). Barnabas noemde hij
apart, omdat hij met hem een bijzondere band had; want na Paulus’
bekering had hij zich als enige om hem bekommerd. Samen maak-
ten zij de eerste zendingsreis, maar juist hem moest Paulus terecht-
wijzen. Een nieuw conflict zorgde er ook nog eens voor dat ze niet
meer samen op zendingsreis gingen. Later uit de brieven blijkt dat
alle onenigheden en conflicten gelukkig weer bijgelegd waren.

Paulus was een harde werker en voorzag zoveel mogelijk in zijn ei-
gen onderhoud. In 1 Kor 9 gaat hij in op de vele kritiek op hem, en
laat hij zien hoe onterecht alle beschuldigingen tegen hem zijn. Op
beeldende wijze vergelijkt hij het volgen van Jezus met een kamp-
vechter, die tot het uiterste gaat om het einddoel volgens de regels
van het gevecht te halen: “Een atleet wordt niet gelauwerd als hij
zich niet aan de regels houdt” (2 Tim 2:5). Vol overtuiging kan hij
aan het eind van zijn leven zeggen: “Nu wacht mij de krans van de
gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal ge-
ven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar
zijn komst hebben uitgezien”(2 Tim 4:8). N.D.
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In het NT komen we het beeld van
een zaaier en zaaien tegen. Dat van
een maaier en maaien echter min-
der vaak, en altijd in een beeld van
wat in de eindtijd zal gebeuren.

In Op 14:14-16 maait de Mensen-
zoon de aarde. M.a.w. het proces
van groeien en aren met vruchten
voortbrengen, is ten einde gekomen
en de oogst van gelovigen wordt bin-
nengehaald. Ditzelfde zien we in
Jezus’ gelijkenis van de talenten in
Mat 25, waarin iemand niets ge-
daan blijkt te hebben met wat hem
was toevertrouwd, zeggend: “Heer,
ik wist van u, dat u een hard mens
bent, die maait waar u niet gezaaid
hebt, en die bijeenbrengt van plaat-
sen, waar u niet hebt uitge-
strooid” (vs 24). In de gelijkenis van
het onkruid in de akker in Mat
13:36-43, maait de Mensenzoon
niet Zelf, maar doen engelen dat.
We zien dus dat Hij zowel de Zaaier
als de Maaier is. Hij is door Zijn Va-
der verantwoordelijk gemaakt voor
het gehele proces van het zaaien tot
en met het maaien en het binnen-
brengen van het graan, de vrucht
van alle inspanning en hoop.

Maar er is meer. In de gelijkenis van
de zaaier en de uitleg daarvan, zegt
Jezus weliswaar niet dat de Zoon
des Mensen de Zaaier is, maar uit
het verband blijkt duidelijk dat Hij
wel Zichzelf bedoelt. Op dat moment
is Hij immers bezig in Galilea het
zaad van het Evangelie van het Ko-

ninkrijk uit te strooien. “Een zaaier
ging uit om te zaaien. En bij het zaai-
en viel een deel ... in goede aarde
en het gaf vrucht …” (Mat 13:1-9). In
de verklaring van deze gelijkenis in
Lucas 8 zegt Jezus “het zaad is het
woord van God” (vs 11). En wanneer
dit in goede aarde valt, betekent dit
volgens dezelfde uitleg dat dit men-
sen zijn “die met een goed en vroom
hart het woord gehoord hebbende,
dat vasthouden en vrucht dragen in
volharding” (vs 15). Maar we weten
dat het zaaien niet is opgehouden
met het sterven van Jezus. Anderen
zijn daar in Zijn opdracht en onder
Zijn leiding mee verder gegaan.

Interessant is wat Paulus schrijft: “…
in de gehele wereld draagt het
(evangelie) vrucht en wast het
op ...” (Kol 1:6). Een zinspeling op
Jezus’ gelijkenissen van de zaaier
en het onkruid in de akker. Maar nu
zijn het de apostelen en hun mede-
werkers die het zaad van het Evan-
gelie uitstrooien, zoals Paulus elders
schrijft: “wij hebben voor u het gees-
telijke gezaaid” (1 Kor 9:11).

Het besef dat de prediking niet altijd
direct zichtbaar resultaat oplevert
doet ons begrijpen wat Jezus be-
doelde met Zijn gelijkenis van de
zaaier. Het Koninkrijk kwam immers
niet meteen bij Jezus’ optreden tot
stand. Ook wordt wie het evangelie
aanvaardt niet ineens een volmaakt,
eeuwig levend wezen. Het gaat om
een ontwikkeling die tijd kost. Na

De Zaaier en zijn maaiers
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wikkeling waarvan de discipelen het
resultaat zelf zullen zien: “Slaat uw
ogen op en beschouwt de velden,
dat zij wit zijn om te oogsten. Reeds
ontvangt de maaier loon en verza-
melt hij vrucht ten eeuwigen leven,
opdat de zaaier zich met de maaier
verblijde” (vsn 35 en 36). Hier in
Samaria is zo snel resultaat te zien,
dat Jezus niet alleen zaait, maar
tegelijk de oogst ziet binnenkomen;
want “uit die stad geloofden velen in
Hem” (vs 39). Maar er is meer te
verwachten als er geduld wordt ge-
oefend. Want Jezus gaat verder: “De
een zaait, de ander maait. Ik heb u
uitgezonden om datgene te maaien,
wat u geen arbeid heeft gekost; an-
deren hebben gearbeid en u hebt de
vrucht van hun arbeid geplukt” (vsn
37 en 38). Nu zijn de discipelen de
maaiers. Dus hier gaat het niet om
het resultaat in de eindtijd, maar het
tot geloof komen van een veel grote-
re menigte, waarvan deze Samarita-
nen een voorbode zijn. Vinden we de
vervulling daarvan in Hand 8:12, als
Filippus in Samaria predikt? “Toen
zij … geloof schonken aan Filippus,
die het evangelie van het Koninkrijk
van God en van de naam van Jezus
Christus predikte, lieten zij zich do-
pen, zowel mannen als vrouwen”.
Hebben zij zich herinnerd wat enke-
le jaren daarvoor gebeurd was? Het
moet niet alleen een vreugde voor
hen, maar ook voor Filippus zijn ge-
weest te zien dat Jezus’ woorden op
deze wijze werden vervuld. En de
zendingsreizen van Paulus en zijn
medewerkers laten zien welk een
veel grotere oogst er binnengehaald
kon en kan worden. J.K.D.

het zaaien duurt het ca. vier maan-
den (Joh 4), voordat er geoogst kan
worden. Maar als het zaad goed is
en de akker vruchtbaar, mag de
zaaier, bij voldoende zon en regen
op zijn tijd, hopen op een goede
oogst. Zoals Paulus schreef: “het
wast op” (Kol 1:6) en: “wat u zaait,
wordt niet levend, of het moet ge-
storven zijn, en als u zaait, zaait u
niet het toekomstige lichaam, maar
slechts een korrel, bijvoorbeeld van
koren, of van iets anders” (1 Kor
15:36,37). De gezaaide korrel ont-
wikkelt een scheutje, dat uitgroeit
tot een stengel met een halm of aar,
met tien tot honderd keer zoveel
korrels als die ene die werd gezaaid.

Zo is het ook met de prediking van
het woord van God: vindt het bij ie-
mand goede voedingsbodem, dan
ontwikkelt het zich in diens hart,
geest, gedachten, zodat het hem of
haar verandert en uiteindelijk iets
nieuws voortbrengt: een eeuwig le-
vend kind van God, dat ook anderen
kan geven wat zij nodig hebben.
Want door het geloof van één kun-
nen er veel meer tot geloof komen,
waardoor de vrucht zich vermenig-
vuldigt: “Wie op de akker van de
Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig
leven oogsten” (Gal 6:8); en “Hij nu,
die zaad verschaft aan de zaaier en
brood tot spijze, zal u uw zaaisel
verschaffen en vermeerderen, en
het gewas uwer gerechtigheid doen
opschieten” (2 Kor 9:10).

Maar ondanks dat het proces van
zaaien en maaien pas bij Christus’
komst geheel wordt voltooid, is er in
Joh 4 kennelijk sprake van een ont-



Vriendschap met God of met de wereld
Vanaf onze geboorte zijn wij voortdurend bezig om te gaan met anderen.
Eerst met onze moeder. Later met andere familieleden: vader, broertjes, zus-
jes, grootouders. Op school leren we, niet zonder moeite en pijn, om te gaan
met andere kinderen en de onderwijzers. Uiteindelijk vinden wij ergens een
plekje in de grote maatschappij. Achteraf lijkt de plaats waar wij terechtko-
men het gevolg van een reeks toevalligheden. Hoe wij daar tegenaan kijken
is afhankelijk van onze kijk op de wereld, onze religie en ons dagelijks leven.

De mens is door God geschapen, en hoe Hij de wereld ziet kunnen wij leren
uit de Bijbel. Daarin staan woorden die ons een gevoel van verwondering kun-
nen geven, wanneer zij voor ons niet zo bekend waren. In het evangelie naar
Johannes bijvoorbeeld: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh 3:16). Of wat dezelfde apostel in
zijn brief schrijft: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God
zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven
door Hem” (1 Joh 4:9). Maar het zijn nu juist zulke getuigenissen van Gods
grote liefde voor de wereld waaruit ook blijkt in welke toestand mensen en de
wereld verkeren. Want als mensen niet in Gods reddende liefde geloven,
gaan zij verloren. Hoe erg de toestand in de wereld is, blijkt uit het treurige
feit dat velen niet willen geloven. Vandaar dat gezegd wordt over de gevolgen
van ongeloof: “Wie niet in Hem gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet
heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oor-
deel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever
gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos” (Joh 3:18,19).

Misschien zijn er sommigen die bereid zouden zijn te sterven, om een kind,
goede vriend of vriendin te redden. Maar de liefde van de Vader en van Chris-
tus is van andere aard: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat
Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is” (Rom 5:8). Wij
waren op het moment dat Christus stierf vijanden, zegt Paulus, een woord
dat hij later gebruikt om de vroegere houding van gelovigen aan te geven:
“Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind was blijkens uw boze wer-
ken, heeft Hij thans weer verzoend, in het lichaam van zijn vlees, door de
dood” (Kol 1:21). Zo erg is de toestand van de wereld, dat vriendschap met
haar ten koste van de vriendschap met God gaat: “Weet u niet, dat de vriend-
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schap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend van de
wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jak 4:4).

De twee wegen
De mens staat daarom voor de keus. Volgens Jezus’ voorstelling in de Bergre-
de is hij als een pelgrim op een kruispunt van wegen. De ene weg is breed,
gemakkelijk te volgen; een weg waarop hij het gezelschap van vele andere
reizigers kan genieten. De andere weg is smal en moeilijk begaanbaar, en er
zijn weinigen die met hem mee kunnen lopen. Maar groter dan het verschil in
de wegen is het verschil in de bestemmingen die de pelgrim daarlangs be-
reikt. De brede en gemakkelijke weg voert allen naar de eeuwige dood. Met
de smalle weg is dat anders: “Want eng is de poort, en smal de weg, die ten
leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mat 7:14).

Daarom doet het evangelie een beroep op mensen de wereld te leren kennen
als de plaats waar maar al te vaak voor zichzelf en niet voor God wordt ge-
leefd, en die daarom slechts tijdelijk is: “Want al wat in de wereld is: de be-
geerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig leven, is niet
uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren,
maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh 2:16-17). Jezus
en Zijn apostelen stellen de wereld en Gods Koninkrijk tegenover elkaar. Zij
gebruiken voor de huidige samenleving uitdrukkingen als “de wereld”, “deze
eeuw”, “de tegenwoordige boze wereld”, “deze wereld”. Zij beschrijven Gods
Koninkrijk daarentegen als: “de komende eeuw”, “de toekomende eeuw”,
“de toekomende wereld”, “een nieuwe schepping”, “een nieuwe hemel en
aarde”. Met de komst en verhoging van Christus heeft een mens niet alleen
hoop op de opstanding uit de doden en eeuwig leven op aarde, maar kan hij
nu al een gehoorzame onderdaan van Christus als zijn koning zijn en een bur-
ger worden van Zijn Koninkrijk. Paulus spreekt hierover zijn dankbaarheid en
blijdschap uit: “Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overge-
bracht in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde” (Kol 1:13). In een andere
brief aan een gemeente in een stad die ook een Romeinse kolonie was, en
waar de burgers zich erover verheugden het Romeins burgerschap te bezit-
ten, geeft hij de bijzondere status van de onderdaan van Christus aan: “Want
wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus
Christus als verlosser verwachten” (Flp 3:20).

In hun prediking hebben de apostelen dus een beroep gedaan op hun luis-
teraars om de beslissende keus te maken, en hun vroegere leven in de we-
reld achter zich te laten om opgenomen te worden in Gods familie:    ► 

Christus Jezus
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“Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt
niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en
u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige” (2 Kor
6:17,18). In het boek Openbaring zijn aanwijzingen dat “de grote stad Baby-
lon” de samenleving is die getroffen zal worden door Gods oordeel. Vandaar
de roep: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan
haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben
zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid ge-
dacht” (Op 18:4-5).

De wetten van Christus
Wat zijn de wetten die iemand, die Christus als Heer en Koning beschouwt,
moet gehoorzamen? In de tijd vóór Christus waren gelovigen verplicht de ‘wet
van Mozes’ stipt te onderhouden. In de toespraken van Mozes, vlak voordat
het volk het beloofde land binnenging, vermaande hij al Gods wetten na te
leven: “Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood
en het kwade: doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben
door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen
te onderhouden” (Deut 30:15,16). In de nieuwe heilssituatie, ontstaan door
de komst en verhoging van Christus, is de wet van Mozes niet meer van
kracht en de geboden van Christus en Zijn apostelen komen daarvoor in de
plaats. Op de vooravond van Zijn offerdood sprak Christus een aantal keren
over de noodzaak Hem gehoorzaam te zijn: “Wanneer u Mij liefhebt, zult u
mijn geboden bewaren ... Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het,
die Mij liefheeft ... Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en
mijn Vader zal hem liefhebben” (Joh 14:15,21,23). Vlak vóór Zijn hemelvaart
gebood Hij Zijn apostelen mensen uit alle volken tot Zijn eigen discipelen te
maken “en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:19).

Gezien de functie van de wet van Mozes in het toenmalige Joodse verlos-
singsschema, is het niet verwonderlijk dat de leer dat de wet niet meer van
kracht is op fel verzet stuitte. De brieven aan de Galaten en de Romeinen
geven antwoord op de Joodse bezwaren en een nadere uitleg van de vervul-
ling van de wet in Christus: “Want Christus is het einde van de wet, tot ge-
rechtigheid voor een ieder, die gelooft” (Rom 10:4); “Bijgevolg, mijn broeders,
bent ook u dood voor de wet door het lichaam van Christus” (Rom 7:4); “U
bent los van Christus, als u door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de
genade staat u” (Gal 5:4). En omdat de wet onlosmakelijk is van Gods ver-
bond met Israël, verwijst de schrijver van de brief aan de Hebreeën naar de
belofte van een nieuw verbond, dat met Christus’ dood en opstanding in wer-
king is getreden en waarbij dat eerste verbond is komen te vervallen: “Als Hij
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spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd
verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning” (8:13).

Zelfs de ‘Tien Geboden’, die deel uitmaakten van het eerste verbond, hebben
hun geldigheid verloren. De mening dat dit de morele wetten zijn, in tegen-
stelling tot alle andere wetten die een zogenaamde ‘ceremoniële’ functie zou-
den hebben, is ongefundeerd. Waar in de Tien Geboden komen de twee ge-
boden voor die volgens Jezus de voornaamste van alle waren, namelijk liefde
tot God en voor de naaste? Ze staan tussen de vele andere morele geboden
elders in de boeken van Mozes (Deut 6:5; Lev 19:18). Zij geven de strekking
van de gehele wet weer, ook van de Tien Geboden. Die Tien Geboden vorm-
den zozeer de kern van het eerste verbond tussen God en Israël, dat zij “de
woorden van het verbond” werden genoemd (Ex 34:28): “Hij maakte u het
verbond bekend, dat Hij u gebood te houden, de Tien Woorden” (Deut 4:13).
Paulus noemt dit verbond, “met letters op stenen gegrift”, een “letter die
doodt”, “de bediening van de dood”, “de bediening, die veroordeling brengt”,
“het verdwijnende” (2 Kor 3:4-11). In het licht van de leer van Christus en Zijn
apostelen kunnen we vaststellen dat negen van de tien geboden, die te ma-
ken hadden met de relatie van de Israëliet met God en zijn naaste, zijn voort-
gezet in het kader van de nieuwe heilsrelatie die Christus’ komst tot stand
heeft gebracht. Het overige gebod, dat thuis hoort in de kalender van Israël
en de viering van een bepaalde dag als heilig betreft, is komen te vervallen.

Geen slaven meer, maar zonen
Wie de geboden van Christus en Zijn apostelen nader onderzoekt, zal het al
snel opvallen dat zij vaak geen specifieke levensregels zijn, maar principes
die in bepaalde situaties op de juiste wijze toegepast moeten worden, over-
eenkomstig het geloof en volgens het inzicht van de discipel. Paulus vergelijkt
in dit verband de wetten van Mozes met strenge regels, die nodig zijn voor
een onmondige. Gedurende zijn opvoeding lijkt hij meer op een slaaf, al is hij
de erfgenaam, want “hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat
door zijn vader bepaald was” (Gal 4:1-3). Dat tijdstip was voor het volk Israël
de komst en verhoging van Christus, Die de vrijheid van het echte zoonschap
heeft gebracht: “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God
zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om
hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, omdat wij het recht van zonen
zouden verkrijgen” (Gal 4:4-5). Welke zoon, die deze vrijheid heeft gekend,
zou wensen terug te keren tot zijn vroegere toestand van slaafse onderwor-
penheid? “Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt u waar. Ik vrees, dat
ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb” (Gal 4:10-11) schrijft Pau-
lus over wie dat toch deden. A.H.
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de Nederigheid van Christus
“Toen

De oorzaak van de verdeeldheid die de gemeente in Filippi plaagde, lag in
het egoïsme en de zelfingenomenheid van haar leden. De remedie lag in
een bewuste poging meer zorg voor het welzijn van anderen te hebben en
minder zelfgenoegzaam te zijn. Om dit te bevorderen, vermaant Paulus
hen in een brief de nederigheid van Christus na te volgen (Flp 2:5-11):

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de
gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft ge-
acht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienst-
knecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in
Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is ge-
hoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft
God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam
geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van
hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en
alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader.

Maar wat is precies deze daad van Christus die zij moeten proberen na te
volgen? Is daarover door de profeten in Israël gesproken, en is de vervul-
ling daarvan in de evangeliën in het Nieuwe Testament te zien? Of heeft
die betrekking op een voorwereldlijk besluit van Christus? Door naast de
afzonderlijke zinsdelen van de passage het voor en tegen van de beide
verklaringen te zetten, kan de kwestie beter beoordeeld worden.

Een vooronderstelling

De uitleg is eeuwenlang sterk bepaald door het geloof dat Christus deel
uitmaakt van een ‘Drie-enige Godheid’, waarin alle drie ‘Personen’ zo
nauw verenigd zijn dat zij samen één God vormen: ‘alle drie personen zijn
met elkander van gelijke eeuwigheid en elkander gelijk’. Deze formule
werd in de derde eeuw na Chr. – na veel bisschoppelijk debatteren en
krakelen en onder druk van keizer Constantijn de Grote – ontwikkeld en
in een geloofsbelijdenis vastgelegd. Tot ver in de twintigste eeuw hebben
theologen in het voorbeeld van Christus’ nederigheid gewoonlijk het be-
sluit gezien, dat Hij in voorwereldlijke tijden heeft genomen om Zijn heer-
lijkheid tijdelijk prijs te geven, of Zijn goddelijke attributen ‘af te leggen’,
om de Heiland van de wereld te worden en als Mens onder andere men-
sen op aarde te leven. Het gevolg is dat de uitleg zelf nu als bewijs dient
voor een ontzagwekkend besluit, dat nergens in de Bijbel rechtstreeks en
ondubbelzinnig wordt geopenbaard, terwijl het andersom behoort te zijn:
voor de uitleg zou Schriftuurlijk bewijs moeten zijn, wil deze standhouden.

“en de gestalte
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1. Inleiding

Alvorens in de voornaamste bijzonderheden te treden, zijn er twee over-
wegingen die onze aandacht verdienen.

Ten eerste heeft onderzoek van deze passage de aandacht gevestigd op
haar litteraire stijl: het voor Hebreeuwse dichtkunst kenmerkende parallel-
lisme (twee of meer zinswendingen zijn naar inhoud of vorm min of meer
gelijk), enige assonantie (vorm van halfrijm, waarbij van de beklemtoonde
lettergrepen alleen de klinkers rijmen – ‘raam / staan’), een zeker ritme
en een aantal woorden die elders in het Nieuwe Testament zelden of ner-
gens voorkomen. Hieruit is de suggestie ontstaan, die ook bijval heeft ge-
vonden, dat de apostel hier een vroegchristelijke hymne citeert. De moge-
lijkheid dat dit een lied is heeft twee gevolgen, die voor de uitleg van be-
lang zijn. Om te beginnen zou het in dat geval niet nodig zijn de achter-
eenvolgende zinsdelen in volgorde van tijd te verstaan, als ware dit een
‘wetenschappelijke’ verhandeling. De reeks coupletten zou dan Christus’
nederigheid belichten aan de hand van aparte facetten. Het zinsdeel: “in
zijn uiterlijk als een mens bevonden”, bijvoorbeeld, zou dan niet per se
betrekking hoeven te hebben op een later stadium in Christus’ leven dan
de regel “in de gestalte van God zijnde”, of “aan de mensen gelijk gewor-
den”. Maar dit zou het vervolgens ook nog aannemelijker maken, dat “de
gestalte van een dienstknecht” een poëtische toespeling is op “de gestal-
te van God” zonder aan de woorden een identieke betekenis te hechten.
Zulke woordspelingen zijn kenmerkend voor Jezus’ onderricht. Bijvoor-
beeld in Matteüs 11:12, waar de ‘kracht’ waarmee het Koninkrijk van God
zich manifesteert anders is dan de ‘kracht’-dadige wijze waarop discipelen
gretig gebruik maken van de gelegenheid daar in te gaan (Luc 16:16). Of
‘volk’ in Matteüs 21:4, dat eerst betrekking heeft op het Joodse volk en
daarna op een ‘volk’ in ruimere zin, geroepen uit de heidenwereld (Hand
15:14). Een lied dat door de Geest is ingegeven als lofprijzing van Chris-
tus hoeft niet het zakelijke karakter te hebben van een akte!

Liederen in de gemeente

Dat de gemeente een ruime keuze van zangmateriaal ter beschikking
had, blijkt zonder meer uit Paulus’ raad “met psalmen, lofzangen en gees-
telijke liederen” te zingen (Kol 3:16; Efez. 5:19). Hierbij is niet zeker of
met ‘psalmen’ die in het Oude Testament worden bedoeld. Wij mogen
aannemen dat door de Geest geïnspireerde profeten met zulke liederen in
de behoefte van de gemeente hebben kunnen voorzien. Men meent voor-
beelden hiervan te vinden in o.a. Efez 5:14 en 1 Tim 3:16.         ► 

van een dienstknecht heeft aangenomen”
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de Nederigheid van Christus `1. Inleiding

Uitgaande van de veronderstelling dat onderhavige passage een lied is,
heeft men het als volgt in zes coupletten ingedeeld:

Die, in de gestalte van God zijnde,
het God gelijk zijn

niet als een roof heeft geacht,

maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen,

en aan de mensen gelijk geworden is.

En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd

en is gehoorzaam geworden tot de dood,
(ja, tot de kruisdood.)

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd
en Hem de naam

boven alle naam geschonken,

opdat in de naam van Jezus
zich alle knie zou buigen,

van hen, die in de hemel en die op de aarde
en die onder de aarde zijn,

en alle tong zou belijden:
Jezus Christus is Here,

tot eer van God de Vader.

Een praktisch vermaan

In de tweede plaats vraagt een bevredigende uitleg dat volledig rekening
wordt gehouden met de praktische intentie waarmee Paulus verwijst naar
Christus’ voorbeeld. In tegenstelling tot de gemeente in Kolosse is er
geen enkele aanduiding dat de Filippenzen in hun inzicht aangaande de
persoon en status van Christus tekort schoten. En als dat wel zo was, lijkt
het weinig aannemelijk dat de apostel dit zou proberen recht te zetten in
een dringend vermaan over nederigheid. Ook leidt hij zijn woorden niet in,
zoals hij op andere momenten doet, met aan te geven dat wat volgt een
nieuwe openbaring is: “Zie, ik deel u een geheimenis mede” (1 Kor
15:51;Rom 11:25;1 Tes 4:13). De vraag is dan of Paulus, gezien de nood-
zaak van een voorbeeld van nederigheid, zijn toevlucht zou nemen tot iets
dat in de achter ons liggende eeuwigheid in de hemel is besloten en ver
boven en buiten ons eigen gezichtsveld en menselijke ervaring ligt, of dat
hij niet eerder – zoals de apostelen gewoonlijk deden – een beroep zou
doen op het recente leven van Jezus als Mens op aarde. A.H./J.K.D.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Hoornaars en bijen

God onze Schepper heeft aan elk van Zijn schepselen een plaats en een
leefomgeving gegeven die bij hem past. Verplaatsing van dieren en plan-
ten kan soms tot moeilijkheden leiden. Een goed voorbeeld is de Europe-
se honingbij, die in de 19e eeuw naar Japan werd overgebracht omdat hij
twee keer zoveel honing produceert als de Japanse bij. Het probleem
was dat die Europese bij niet bestand was tegen de Aziatische hoornaar,
de grootste van zijn soort in de wereld.

Europese bijen staan bij de ingang van hun kolonie om
indringers tegen te houden en hun larven te bescher-
men. Deze strategie was van geen nut wanneer de hoor-
naars aanvielen. Die doodden de bijen stuk voor stuk,
tot wel 30.000 in een tijdsbestek van 3 uur, en maak-
ten de larven buit. Om dit probleem op te lossen
plaatsten de Japanse imkers hoornaarsvallen.

De Japanse bijen, die God zo heeft geschapen dat zij zich tegen hoor-
naars kunnen weren, hebben een totaal andere strategie. Als een hoor-
naar de kolonie nadert, trekken de bijen naar binnen om een zwerm te

vormen. Dan springen er een paar op de hoor-
naar, gevolgd door steeds meer bijen, totdat de
indringer volledig door bijen is ingepakt! De bij-
en hoeven niet te steken, want de temperatuur
in het midden van deze ‘bijenbal’ stijgt tot 47
graden Celsius, en dat is net een paar graden
meer dan een hoornaar kan verdragen. De bijen
daarentegen kunnen een temperatuur van 48
graden verdragen, net niet teveel om te kunnen

overleven. Binnen 15 minuten is de hoornaar dood en de bijenkorf ge-
red. Wij zien dus hoe een klein verschil in temperatuur cruciaal is voor de
overlevingkansen van de bijen. Zonder een ingebouwd instinct zouden zij
dat niet kunnen redden.

God heeft ook ons in een omgeving geplaatst die voor ons nuttig is en
waar wij kunnen gedijen. Dat wil niet zeggen dat wij geen vijanden heb-
ben. Paulus schrijft over geestelijke vijanden. maar wij kunnen wel tegen
hun aanvallen bestand zijn: “Neemt daarom de wapenrusting Gods, om
weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel ver-
vuld hebbende, stand te houden.” (Efez 6:13; NBG ’51) G.C./C.T.

Afbeeldingen: europese honingbij (boven: algemeen; aziatische hoornaar (onder): luxprivat.lu
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Fundamentele begrippen
13. De satan in het Nieuwe Testament (2)

Paulus schreef in zijn brieven over broeders die de verkeerde weg opgingen.
Het was zover gekomen dat het niet meer hielp hierover met hen te praten.
Maar zij waren gedoopt en bleven dus broeders. Zij moesten op de een of an-
dere manier een beter inzicht krijgen om behouden te kunnen worden. Paulus
wees daarbij op de normale gang van zaken in de gemeente, dat de broeders
en zusters openlijk terugtreden van wie niet meer hetzelfde geloof blijkt te heb-
ben als de apostelen verkondigden, of van wie zich misdragen:

Wanneer wij vergaderd zijn, u en mijn geest met de kracht van onze Here
Jezus, leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan (de) satan over
tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden zal worden in de dag van
de Here. (1 Kor 5:4-5)
Tot hen behoren H. en A., die ik aan (de) satan heb overgegeven, opdat hun
het lasteren worde afgeleerd. (1 Tim 1:20)

Is dit niet opmerkelijk? Wanneer satan die kwade macht zou zijn, aan wie de
zielen van de zondaren worden gegeven, hoe kan Paulus dan schrijven dat hij
iemand aan satan geeft om zijn vlees te verderven, opdat zijn geest behouden
zal worden? Dat is toch een totale ongerijmdheid?! Want zal zo’n satan zich
beschikbaar stellen om mensen tot inzicht te brengen, zodat hun geest of ziel
behouden zal worden? En hoe zou iemand, door aan deze satan - die zelf een
lasteraar is - te worden overgeleverd, het lasteren worden afgeleerd?

Maar wanneer we gaan inzien dat deze mensen geen geestelijke gemeenschap
meer hadden met de Here Jezus en andere broeders en zusters, en dat zij
daarom weer werden teruggegeven aan de wereld waarin zij vroeger leefden -
in de hoop daar tot inkeer te komen, ziende hoe leeg die wereld geestelijk ge-
zien is - is er geen probleem. Vergelijk dit met de ballingschap van het volk Is-
raël, waarin zij de afgoden hebben afgezworen, en de gelijkenis van de verloren
zoon in Lucas 15, die in berouw naar zijn vader terugkeerde. Overigens: is het u
opgevallen dat Jezus door de heilige Geest de woestijn in werd gedreven? Het
was dus niet de traditionele satan die Hem daar bracht, maar God! Met een
specifiek doel: Hem beproeven. En dat is iets geheel anders dan de mens
Christus Jezus geven in de hand van een wezen met bovennatuurlijke macht.

Een andere passage in Paulus’ brieven betreft hemzelf. Hij wijst op een niet
nader genoemd ongemak, dat hij als een belemmering in zijn werk voor de He-
re beschouwt – mogelijk wordt hier de tegenwerking van zijn volksgenoten be-
doeld – met als doel dat hij nederig en ootmoedig zal zijn:

Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees
gegeven, een ‘engel’ (= bode) van (de) satan. (2 Kor 12:7)



van het Kwaad

Waarom zou God satan in de betekenis van kwade macht op Paulus afsturen?
Hij kan dat toch Zelf wel aan? In 2 Kor 12:21 schrijft Paulus dat hij bang is dat
God hem zal verootmoedigen bij het zien van de onbekeerlijkheid van sommi-
gen in de gemeente daar. En Hanna zag door de Geest in dat God zowel ver-
hoogt als vernedert (1 Sam 2:7). Maar Hij gebruikt daar vaak mensen voor.

De tegenstander
In een later stadium gaan wij verder in op de zondemacht en Jezus’ overwin-
ning daarop. Dan zullen wij ook de achtergrond en het proces van Zijn verzoe-
king/beproeving in de woestijn verder bekijken. Maar in dit verband willen wij
wel wijzen op het gebruik van het woord satan in de zin van tegenstander: ie-
mand die het plan en doel van een ander in de weg staat, en probeert hem
daarvan af te brengen. Jezus verwierp de menselijke weg naar het koningschap
radicaal met de woorden: Ga weg, (achter mij) satan! (Mat 4:8;Luc 4:8 Grieks).

Hoe belangrijk Jezus’ verwerping van deze weg was, zien wij als Hij de twaalf
wijst op Zijn naderende kruisdood. Petrus wil Jezus dan weerhouden van Zijn
vrijwillig verkozen gehoorzaamheid aan God. Hij antwoordt Petrus, met dezelf-
de woorden als toen Hij in de woestijn werd verzocht, dat hij, door zo te spre-
ken, een tegenstander van Hem was in plaats van een volgeling en dienaar:

Ga weg, achter Mij satan; u bent Mij een aanstoot (struikelblok), want u bent
niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen. (Mat 16:23)

De parallel in het OT is die waar Jehu tegen bodes van de zittende koning, die
komen vragen naar zijn bedoelingen, zegt: “Keer om, volg mij!”(2 Kon 9:18,19).

De aanklager en tegenstander uit vijandschap
In die tijd waren velen, om verschillende redenen, satans, aanklagers, tegen-
standers, vijanden van Jezus. De Joodse leiders, bijv., waren vaak jaloers als zij
zagen hoeveel mensen Hem volgden. Daarnaast waren velen bang dat zij hun
bevoorrechte positie zouden kunnen verliezen, wanneer Jezus steeds meer
aanhang zou winnen. Daarom spraken zij bewust kwaad van Hem onder het
volk om het van Jezus afkerig te maken, of stelden zij hun eigen leer tegenover
die van Hem. Jezus wees mede op hen in de gelijkenis van de zaaier die het
woord van het evangelie van het Koninkrijk zaait, een beeld van Hemzelf:

De zaaier zaait het woord. Dit zijn degenen, die langs de weg zijn: waar het
woord gezaaid wordt, en zodra zij het horen, komt terstond (de) satan en
neemt het woord, dat in hen gezaaid is, weg. (Mar 4:14-15)
… daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet
zouden geloven en behouden worden. (Luc 8:12; vgl Mat 13:39)       ► 
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13. De satan in het Nieuwe Testament
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We merken dat de benamingen satan en duivel hier kennelijk uitwisselbaar
zijn. Dat maakt het mogelijk in deze behandeling van satan een aantal verhel-
derende passages te betrekken, waarin de duivel voorkomt. De principes van
tegenstander en aanklager vallen in veel gevallen samen.

De vijandschap van Joden en Romeinen tegenover Christus werd voortgezet
tegenover Zijn volgelingen. Toen de christelijke gemeenten zich uitbreidden,
nam het gevaar van vervolging steeds verder toe. Petrus zag in de vervolgin-
gen, die de lezers van zijn brief moesten verduren, een verzoeking, maar wel
een die hen kon beproeven en reinigen:

Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden,
alsof u iets vreemds overkwam. (1 Pet 4:12)
Verheugt u daarin, ook al wordt u thans, indien het moet zijn, door allerlei
verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan
vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer
zal blijken te zijn. (1 Pet 1:6-7)
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, (de) duivel, gaat rond als een
brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het
geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden
wordt toegemeten. (1 Pet 5:8-9)

Het woord voor tegenpartij in de grondtekst (antidikos) is eigenlijk het equiva-
lent van het woord satan in het Aramees/Hebreeuws: de tegenpartij in het ge-
rechtshof. We komen dit woord ook tegen in Matteüs 5:25, Lucas 12:58 en
13:3, waar dit overduidelijk is. Het beeld van een ‘brullende leeuw’ komt uit
Psalm 22, een profetie van Christus’ kruisiging. Het wordt daar in de verzen 13
en 14 gebruikt voor vijandige mensen, die Hem omringen om Hem te honen en
zich te verheugen, omdat zij Hem daar machteloos zien.

Elders in zijn eerste brief toont Petrus Jezus’ lijden en dood als voorbeeld voor
Diens volgelingen. De vermelding van lijden van de broederschap overal in de
wereld wijst op vervolging door de overheden. De christen moest op zijn hoede
zijn voor de invloed van deze vijandschap, en er vooral voor zorgen geen reden
te geven die zijn vijanden konden gebruiken om hem voor de autoriteiten te
kunnen aanklagen. Mogelijk doelde Paulus daarop toen hij schreef:

… want heb ik iets vergeven … dan was het om uwentwil voor het aangezicht
van Christus, opdat (de) satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want
zijn gedachten zijn ons niet onbekend. (2 Kor 2:10-11)

In ieder geval waren de Joden eigenlijk de grootste satan voor de apostelen en
hun medewerkers. Overal waar hun Joodse tegenstanders waren of kwamen,
stookten zij onrust (Hand 13:45;14:4-5; 14:19;17:5;13: 18:6) en klaagden zij
hen aan bij de locale overheden (Hand 17:6-8;18:12-16). J.K.D.
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Psalm 38 en 39begrijpend zingen

Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde

“Gebed in zware ziekte” is de kop boven Psalm 38. Uit de taal van deze psalm
zou je inderdaad kunnen opmaken dat de schrijver aan de een of andere kwaal
lijdt, misschien melaatsheid: “Niets is meer gezond aan mijn vlees ... mijn won-
den stinken” (v.4-6). Maar gaat het werkelijk om lichamelijke ziekte? Op basis
van de tweede helft van vers 4 moeten we concluderen, dat David niet zozeer
spreekt van ziekte als van zonde: “Niets is heel aan mijn gebeente vanwege
mijn zonde”.

In beide psalmen komen woorden voor als “ongerechtigheid” (38:5,19; 39:12)
en “overtreding” (39:9); terwijl David in Psalm 38:19 nogmaals erkent: “ik ben
bekommerd vanwege mijn zonde”. Niet voor niets is Psalm 38 één van de zo-
genaamde ‘boetepsalmen’ (de andere zijn: 6, 32, 51, 102, 130 en 143). Een
misdaad kan een mens ziek maken, en bij David was dat zeker het geval na
zijn zonde met Batséba (2 Sam 11). In Psalm 51, waarin hij zijn schuld bekent
en om vergeving vraagt, gebruikt hij bewoordingen als in Psalm 38 en 39.
“Verwerp mij niet van uw aangezicht” (51:13) staat b.v. tegenover “HERE, ver-
laat mij niet ... wees niet verre van mij!” (38:22); “Neem mijn hulpgeroep ter
ore” (39:13).

Opvallend zijn ook de overeenkomsten tussen de Psalmen 38 en 39 en Jesaja
53; vooral in de volgende verzen: “Ik ben ... als een stomme, die zijn mond niet
open doet” (Ps 38:14); “Ik was verstomd, sprakeloos, ik zweeg ... ik doe mijn
mond niet open” (Ps 39:3,10); “Hij liet zich verdrukken ... als een schaap dat
stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open” (Jes 53:7). Jesaja
53 spreekt van de Messias, de Here Jezus, die voor de Raad van de Joden
“bleef zwijgen en gaf niets ten antwoord” (Mar 14:61). Onze twee psalmen heb-
ben dan, behalve op David, ook betrekking op de Messias. De verwanten van
David bleven op een afstand wegens zijn zonde. Voor Jezus, al was er natuurlijk
geen sprake van eigen zonde, golden eveneens de woorden: “Mijn vrienden en
bekenden staan afzijdig van mijn plaag” (Ps 38:12) – immers, “de HERE heeft
ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen” (Jes 53:6).

David, zoals vaker in de psalmen, getuigt in de eerste plaats van zijn eigen er-
varingen, maar ook (onbewust) van het lijden en de ervaringen van de Messias,
Gods Zoon. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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We pakken de historische draad, die we aan het eind van artikel 15 even
lieten liggen om de verschillende benamingen van de Messias te bekij-
ken, weer op. We hebben toen gezien dat in de tijd van de Perzische ko-
ning Kores een rechtstreekse afstammeling van David, Zerubbabel, uit de
ballingschap in Babel terugkeerde naar Jeruzalem. In Ezra wordt hij ook
Sesbassar genoemd. (Niet alle onderzoekers delen die opvatting; zij wij-
zen erop dat het niet aannemelijk is dat iemand twee ‘Babylonische’ na-
men had; wie echter kijkt naar de vermeldingen van beide namen in de
Bijbel, ziet dat ze nooit samen worden genoemd; ook zouden zowel Zerub-
babel als Sesbassar dan het fundament van de tweede tempel moeten
hebben gelegd – Ezra 5:16 en Zach 4:9. Waarschijnlijk was Zerubbabel
zijn Babylonische en Sesbassar zijn Perzische naam, omdat de naam Ses-
bassar in de officiële correspondentie met de koning van Perzië wordt
gebruikt.) Zerubbabel werd echter geen koning, maar was landvoogd over
Juda. De Israëlieten echter beschouwden hem als ‘vorst’ (Ezra 1:8). Dit
was geen koninklijke titel. Alle stamhoofden in Israël werden ‘vorsten’
genoemd (zie, bijvoorbeeld, Gen 17:20; Num 1:16, 2:3-29; Jer 26:21).
Ook volgden zijn nakomelingen hem niet op in zijn functie van landvoogd.
Uit het boek Nehemia blijkt dat Nehemia later als zodanig werd benoemd
(8:10, 10:1). Ook als we de geslachtsregisters van Jezus in het NT erop
naslaan, zien we dat Zerubbabel als één van Jezus’ voorvaderen wordt
vermeld, maar dat daar geen namen staan van mannen, van wie het OT
vertelt dat zij koning of landvoogd waren. De vraag is: hoe kan dat? Om-
dat het door God zo was bepaald en op verschillende wijzen voorzegd.

Jeremia moest over de laatste koning, Jojakin of Jechonja, profeteren:
Schrijf deze man in als kinderloos … want het zal aan geen van zijn nako-
melingen gelukken om te zitten op de troon van David en weer over Juda
te regeren. (Jer 22:30)
Ezechiël kondigde het definitieve einde van het koninkrijk Juda aan, toen
Zedekia (de oom van Jechonja) als de door Babel aangestelde vorst of
landvoogd uit de lijn van koningen uit het nageslacht van David regeerde:
Een puinhoop … zal ik ze maken … totdat hij komt, die er recht op heeft
en aan wie Ik het geven zal. (Ezech 21:27)
We zagen in artikel 15 dat dit moest wachten tot God een rechtvaardige
Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen,
die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda be-
houden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmee men
hem zal noemen: De HERE onze gerechtigheid. (Jer 23:5,6)

Leven in de verwachting van

18.



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

Daniël vroeg zich, al lezende in de Schriften, af hoe lang dit zou duren.
Hij zag in Jeremia dat God over de puinhopen van Jeruzalem zeventig
jaar zou doen verlopen (Jer 29:10, Dan 9:2). Die tijd was bijna verstre-
ken. Maar op zijn gebed openbaarde God hem dat het ging om zeventig
jaarweken, dus 490 jaar (Dan 9:24). Maar wat God zegt komt (meestal)
niet overeen met wat mensen in gedachten hebben, zoals we zullen zien.

Omdat de woorden over Jechonja in Jeremia 23 worden gevolgd door die
over de Spruit, en kennelijk in verband staan met de terugkeer uit de bal-
lingschap (vsn 7 en 8), zullen de verwachtingen hooggespannen zijn ge-
weest, toen Zerubbabel aan het hoofd van de terugkerende ballingen
naar Jeruzalem trok. Op dat moment was hij degene die recht had op de
troon van David. In Ezra en Nehemia lezen we echter over geen enkele
ambitie van hem wat het koningschap betreft. Hij komt eerder over als
een bescheiden man. We mogen aannemen dat hij de woorden van de
profeten kende over het koningschap en de tijd die gesteld was voordat
Hij zou komen die er recht op had, en er daarom niet zelf naar streefde.
In zijn tijd waren er ook profeten in het land. Van twee van hen is een
geschrift bewaard: Haggaï en Zacharia. In geen daarvan lezen we dat
Zerubbabel streefde naar het koningschap; want dan zouden deze profe-
ten hem en de inwoners van Juda wel gewaarschuwd hebben dat het
daar de tijd niet voor was. In Zacharia 4:6 wordt Zerubbabel wel voorge-
houden dat het herstel van Israël niet door kracht noch geweld, maar
door mijn Geest zal plaatsvinden. Maar deze woorden waren waarschijn-
lijk niet bedoeld omdat men andere ambities had, maar dat zij niet be-
vreesd moesten zijn onder de voet gelopen te zullen worden door de
overmacht van hun vijanden. Zoals de geschiedenis hen had moeten le-
ren, zal God voor de uitkomst zorgen – als zij door geloof op Hem vertrou-
wen, zouden zij niet zelf tegen hun vijanden ten strijde hoeven trekken.

Zerubbabel is echter wel een voorafschaduwing van de komende koning,
ook al zullen zijn tijdgenoten dat niet hebben gezien, laat staan begre-
pen. Het naar voren brengen van de gevelsteen van de tempel (4:7) doet
denken aan de hoeksteen, die Jezus is van de geestelijke tempel, de
nieuwtestamentische gemeente (Mat 21:42; Hand 4:11; Efez 2:20; 1 Pet
2:6,7). En die woorden niet door kracht … maar door mijn Geest doen
ook denken aan Jezus, die zich niet met geweld koning liet maken maar
zich afhankelijk stelde van wat God Hem, overeenkomstig Zijn beloften,
zou geven nadat Hij alles volbracht had (Joh 6:15; Jes 49:6).       ► 

in ballingschap en overheersing

het Koninkrijk van God
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De profetieën van Haggaï eindigen met een belofte aan Zerubbabel, die
verder reikt dan hem zelf:
Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon van de koninkrij-
ken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken van de wereld verdelgen
… Te dien dage, luidt het woord van de HERE van de heerscharen, zal ik u,
Zerubbabel, zoon van Sealtiël, mijn knecht, nemen … en Ik zal u tot een
zegelring maken, want u heb Ik uitverkoren. (Hag 2:24)

Het is echter opmerkelijk dat ook de hogepriester Jozua de voorafschadu-
wing is van de toekomstige Koning. Jozua krijgt een kroon op zijn hoofd
en de belofte dat er een man zal komen die Spruit zal heten en hij zal de
tempel van de HERE bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als
heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon (Zach
6:12,13). De enige in het OT van wie wij, door de uitleg in het NT, weten
dat hij priester-koning was, is Melchizedek. Hij kwam Abraham tegemoet,
na het verslaan van de koningen van het Noorden, met brood en wijn en
een zegen van God. De schrijver van de brief aan de Hebreeën legt uit:
Want deze Melchizedek … priester van de allerhoogste God … is, volgens
de uitlegging: koning van de gerechtigheid, vervolgens ook: koning van
Salem, dat is: koning van de vrede. (Heb 7:1-3)
Deze Melchizedek wees vooruit naar de eeuwige koning-priester, die uit
Abraham zou voortkomen; want in dezelfde uitleg wordt gezegd dat Mel-
chizedek aan de Zoon van God is gelijkgesteld (7:3). Wat zijn afstamming
betreft zou Jezus nooit hogepriester kunnen zijn, want hij kwam voort uit
Juda-David en niet uit Levi-Aäron, maar omdat er vóór Aäron een andere
hogepriester was, kon Jezus – net als Melchizedek – door God als zoda-
nig aangesteld worden (Heb 7).

Maar, zoals al aangegeven, hebben wij mensen vaak andere ideeën dan
God over hoe ons leven en de samenleving ingericht zouden moeten zijn.
In ieder geval hebben wij weinig geduld en duurt het ons vaak te lang
voordat God Zijn beloften vervult. Dat is altijd zo geweest en komt voort
uit de oerzonde van de eerste mensen. Want zij wachtten niet af welke
heerlijkheid en luister God hen zou geven om hen ‘goddelijk’ te maken
(Ps 8:6), maar lieten zich verlokken door hun begeerte daarnaar (Jak
1:14) en grepen er vervolgens zelf naar (Flp 2:6). En vanuit die misgreep,
gebaseerd op de misvatting dat wij mensen het allemaal zelf wel kunnen
en ons lot in eigen hand mogen nemen, meenden ook velen na de laatste
profeten dat zij Israël moesten en konden bevrijden van vreemde over-
heersing om het koninkrijk te herstellen. Een streven dat voortging tot het
jaar 135 na Chr., toen keizer Hadrianus, overeenkomstig de woorden in
Micha, Jeruzalem omploegde, zodat het tot een steenhoop werd (3:12).

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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Aan het eind van zijn leven kreeg Daniël van God een gedetailleerd over-
zicht van toekomstige ontwikkelingen rond zijn volk en land, gebukt onder
de voortdurende strijd tussen ‘de koning van het Noorden’ en ‘de koning
van het Zuiden’ (hfdst 11). De woorden in de vsn 32-35 gaan, zoals we
zullen zien, over de periode van 167 tot 63 v Chr., de tijd van de Makka-
beeën; een Joodse dynastie, genoemd naar Judas de Makkabeeër, de
aanvoerder van de opstand van de Joden tegen het Seleucische Rijk.

De Seleuciden waren een dynastie, voortkomend uit Seleuces, één van
de vier Griekse generaals die de macht in het Rijk van keizer Alexander
de Grote overnamen, na diens plotselinge dood in 323 v Chr. Een andere
generaal was Ptolemaios, die zijn regeringszetel in Egypte had en wiens
dynastie de Ptolemaeën wordt genoemd. Het aanknopingspunt in het
boek Daniël voor de verdeling van het Griekse Rijk, is te vinden in hoofd-
stuk 11:2-4. De twee genoemde Rijken zijn vanaf vs 5 tot in ieder geval vs
35 ‘de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden’.

Vanaf 175-164 v Chr. regeerde de ‘koning van het Noorden’ Antiochus IV
Epifanes. Zijn, door ingrijpen van de Romeinen, mislukte aanval op Egypte
vinden we in Daniël 11:29 en 30a. En daarmee komen wij bij de aanlei-
ding voor de Joodse opstand in het jaar 167 v Chr. Want in het tweede
deel van vs 30 staat dat hij op zijn terugtocht zijn woede over de neder-
laag losliet op Israël. Hij gaf ook bevel om een altaar voor de god Baäl
Hasjamaïm (het Syrische equivalent van Zeus) te plaatsen in de tempel te
Jeruzalem (zie vs 31). In vs 32 lezen we dat er hierdoor een tweedeling
onder de Joden ontstaat: En degenen die zich misgaan tegen het ver-
bond, zal hij (Antiochus) door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk
dat God kent, zal sterk zijn en daden doen. Die daden bestonden uit een
furieuze opstand onder aanvoering van de priester Mattathias en zijn
zoon Judas Makkabeüs (‘de moker’). Antiochus trok persoonlijk met zijn
leger tegen hen ten strijde en liet duizenden Joden ombrengen. Drie jaar
na het begin van de opstand veroverde Judas de tempel en wijdde deze
opnieuw. Dit herdenken de Joden elk jaar in het Chanoekafeest. Na de
dood van Judas in 160 v Chr. lukte het zijn broer Simon, onder het bevel
van zijn zoon Johannes, uiteindelijk onafhankelijkheid voor de Joodse
staat te verkrijgen. (vervolg in artikel 19) J.K.D.

De geschiedenis van de tijd van de Makkabeeën/Hasmoneeën is be-
schreven in het apocriefe Bijbelboek Makkabeeën 1 (de R.K. kerk erkent
dit boek wel), en in de Historie der Joden Boek 12, dat in de eerste eeuw
na Chr. werd geschreven door de Joodse geschiedschrijver Josephus.
Vooral wat Josephus schrijft is gekleurd door politieke voorkeuren.

18. in ballingschap en overheersing
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Het hechte Fundament

Dit boek is samengesteld uit de artikelseries Fundamenten van het geloof
en Bouwen op het bijbels fundament in Met Open Bijbel.

Eerst komt kort en kernachtig een aantal fundamentele onderwerpen aan
de orde. Dit blijkt nodig, omdat er niet dat beleden ‘algemeen christelijk
geloof’ is. Geloof is een vaag begrip geworden en de verschillen van inzicht
over essentiële geloofspunten zorgen voor een verdeeld christendom. De
reden is dat meestal niet de Bijbel zelf, maar opvattingen over de bood-
schap daarin de geloofsbasis vormen van velen. Zij vertrouwen erop dat wie
spreekt en schrijft de heilige Geest heeft, het heeft uitgezocht, ervoor is
opgeleid. Maar de veelheid van kerkelijke richtingen zou tot nadenken moe-
ten stemmen. De gerechtvaardigde vraag is welk geloof zuiverder is.

Omdat de kerk dat niet nuttig (zelfs bedreigend) vond, konden ‘leken’ zich
eeuwenlang geen begrip vormen van wat er in de Bijbel staat. De kerk was
onaantastbaar en wie van haar opvattingen afweek was een ketter. De Re-
formatoren deden hun best een zuiverder begrip van de waarheid van Gods
woord te krijgen. Helaas hadden zij en velen na hen de neiging bijbelse uit-
spraken te eenzijdig op te vatten, of te absoluut. Hun opvattingen werden
op hun beurt ‘onaantastbaar’ verklaard, en daarvan afwijkende opnieuw
ketters. Ook de rebellie hiertegen leidde zelden tot zuiverder opvattingen.
Nu zitten we met een ‘bijbels’ Babel van elkaar uitsluitende opvattingen. De
oorzaak is slechte Schriftkennis. Wie zijn of haar Bijbel kent, ziet de harmo-
nie van de ware leer daarin en doorziet welke opvattingen niet-bijbels, ook
al zijn ze gestoken in een quasi-bijbels jasje en worden ze genoemd met
bijbelse namen. Voor wie zijn of haar weg wil vinden in het doolhof aan op-
vattingen, wie wil kunnen onderscheiden wat daarin waarde heeft en wat
niet, is er maar één oplossing: vertrouwd worden met het Woord zelf.

Om u op weg te helpen, onderwerpen we in deel 2, op prikkelende wijze en
scherp geformuleerd, een zestal verschijnselen aan een nader onderzoek.
Met als doel te bouwen op het bijbels fundament, ongehinderd door men-
selijke opvattingen daarover.
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