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In het

belangrijke en interessante nieuwsfeiten

In nummer 4 van 2016 is kort aangeduid dat het laatste oordeel wordt
ingeluid door een oorlog waarbij de gehele wereld betrokken is. Een oor-
log zoals de wereld niet eerder heeft meegemaakt; waarin de mensheid
zichzelf zou vernietigen indien God dat niet zou verhinderen. Wat er in
deze eeuw gebeurt toont dat dit niet overdreven of onnodige bangmake-
rij is. De mens heeft de mogelijkheid hele steden en zelfs landen in één
keer van de kaart te vegen. Kernwapens, geavanceerde nieuwe wapens,
en moderne ‘conventionele’ wapens kunnen enorme verwoestingen aan-
richten. Dat werd voor het eerst duidelijk in de Spaanse Burgeroorlog (het
bombardement van Guernica was het eerste gericht op burgers), en op
enorme schaal in de Tweede Wereldoorlog (de Duitse steden werden vrij-
wel alle verwoest). De afgelopen decennia hebben naties die nooit meer
oorlog wilden juist vele oorlogen gevoerd die enorme verwoestingen, met
alle gevolgen voor mensen, teweegbrachten. Het is net als met twee jon-
gens die ruzie hebben: eerst waarschuwingen en dreigementen, dan trei-
teren en beledigen, tot één in zijn woede een klap uitdeelt. Geen waar-
schuwende tik, maar meteen zo hard dat de ander wordt ‘uitgeschakeld’.
In de huidige oorlogen wordt meteen extreem geweld toegepast om de
ander direct op de knieën te krijgen. Daarbij komt dat de betrokkenen
geen interesse meer lijken te hebben voor de mensen die eronder lijden
en op zich niets te maken hebben met politieke ruzies van hun leiders. De
machteloosheid van de Verenigde Naties (die verklaarden dat de zwaar-
den moesten worden omgesmolten voor vreedzame doelen — zoals een
belofte in Jesaja luidt aangaande het Koninkrijk van God) en de politieke
onwil van de meeste landen (om de eigen belangen niet te schaden) spe-
len dit in de kaart. Een bekend principe is echter dat geweld nieuw ge-
weld uitlokt: als de één slaat, slaat de ander terug. Dus als er hard gesla-
gen wordt, zal er nog harder worden teruggeslagen (vgl Gen 4:23,24 — ja,
toen al!). God heeft een einde gemaakt aan de wereld in de tijd van
Noach, juist vanwege het gebruikte geweld (Gen 6:11). Zo deed Hij ook
met het koninkrijk Juda vanwege het geweld in Jeruzalem (2 Kon 3,4); de
profeten Ezechiël en Nahum moesten haar daarom ‘bloedstad’ noemen
(Ezech 22:1 e.v.). Opmerkelijk is de overeenkomst tussen wat over Jeru-
zalem wordt gezegd en in Openbaring over de ondergang van ‘babylon’:
“In u neemt men geschenken aan om bloed te vergieten; rente en woe-
kerwinst neemt u en met geweld zet u uw naaste af ... Zie nu, Ik sla Mij
in de hand om de onrechtmatige winst die u gemaakt hebt, en om het
bloed dat in u vergoten is” (Ezech 22:12,13).
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Dus Israël heeft niets geleerd van wat bekend was over de zondvloed, en
de wereld niets van wat Israël overkwam. Dit geldt vooral voor het
‘christelijke’ deel van de wereld, want de geschiedenis leert dat juist dit
altijd het meeste geweld heeft gebruikt: a. om de ‘ongelovigen’ in eigen
kring te straffen (en een ketter was je al snel); b. om de ongelovigen bui-
ten te dwingen over te gaan tot het christendom. Hierbij werden onvoor-
stelbare gruwelijkheden begaan, waarbij het IS geweld bijna verbleekt.
Daarbij komt dat enkele grootmachten menen een ‘messiaanse’ opdracht
te hebben om de wereld te laten zijn wat zij vinden dat zij moet zijn, en
geweld daarbij niet schuwen.
Tegenwoordig maken ‘populisten’ handig gebruik van het onbehagen en
de angst die er bij veel mensen leeft. Dat werkt nationalisme in de hand
waarin het eigen gelijk de boventoon voert. De zelfzuchtige aard van de
meeste mensen, zichtbaar in wantrouwen, jaloersheid, ergernis, veront-
waardiging, minachting van anderen, etc., laat zien dat het hier in wezen
gaat om de angst iets te verliezen. Opvallend is dat zij in ‘christelijke
kring’ populair zijn, terwijl Christus Jezus zijn volgelingen leerde ‘uit de
wereld’ te gaan en bereid te zijn alles te verliezen.
Het ongenoegen van veel mensen/volken/landen neemt toe. Vaak niet
eens onterecht: de ongelijkheid tussen rijke en arme landen is enorm, er
vindt op grote schaal uitbuiting en roof van grondstoffen plaats, essenti-
ële levensbehoeften als water ontbreken, de een is speelbal in de
machtspolitiek van de ander, velen hebben geen of nauwelijks toegang
tot medische zorg, etc. In het verleden vonden hele volksverhuizingen
plaats om ruimte te zoeken waar men ‘vrij’ kon leven en voorzien in de
levensbehoeften. In onze tijd zien we deze weer opkomen. Mensen die
lijden onder geweld, geen economisch perspectief hebben, niet kunnen
voorzien in hun basisbehoeften, bedreigd worden door het stijgende zee-
water, etc. zoeken hun heil elders — vooral in het ‘christelijke’ Europa!
Economische strafmaatregelen treffen hele volken in hun dagelijks leven,
met de hiervoor genoemde gevolgen. Een vicieuze cirkel. De wereld is
een kruitvat, dat op een dag wel ontploffen moet, gezien de onwilligheid
en onmacht echt iets te doen aan de problemen waarmee de mensheid te
kampen heeft. Het vat, het kruit en de lont zijn er al. De mensheid speelt
met vuur, zodat het een keer volledig mis zal gaan. En God laat dit ge-
beuren, tot Hij het geweld stopt door Zijn Zoon te zenden.
In het volgende artikel zullen we bekijken wat de Bijbel te zeggen heeft
over de grote oorlog die aan zijn komst vooraf gaat. J.K.D.

Nieuws
in het licht van de Bijbel



In de Bijbel staat een boek dat heet: “Openbaring van
Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienst-
knechten te tonen wat weldra moet geschieden” (Op 1:1).Wanneer
het gesprek in ‘christelijke kring’ komt op ‘het toekomstige’, dan komt al
snel dit boek aan de orde. Soms lijkt het enige waarin men het dan eens
is, dat het een moeilijk te lezen en te begrijpen boek is. Misschien heeft
u de Bijbel ook wel eens bij de laatste bladzijde teleurgesteld of ontmoe-
digd gesloten, omdat u daarin zoveel raadselachtige woorden vond, of
zoveel angstverwekkende ellende en rampspoed? Maar zou dit Jezus’ be-
doeling zijn geweest, toen Hij de apostel Johannes deze Openbaring gaf?

Op de avond voor Zijn dood zei Jezus tot Zijn discipelen: “Indien de we-
reld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft ... Indien zij mij
vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen ... Dit heb Ik gesproken opdat
u niet ten val komt” (Joh 15:18-16:2). Niet om hen te ontmoedigen, maar
om hen op iets voor te bereiden, zodat zij zouden denken aan Zijn profe-
tische woorden en moed kunnen houden door het geloof in de opstanding
van hun Heer tot eeuwig leven. Hetzelfde geldt voor hun vraag over de
komst van het Koninkrijk: eerst geeft Hij hun een somber toekomstbeeld
voor Israël en een zondige wereld; maar Hij besluit met de woorden tot
gelovigen: “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en
heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is aanstaande” (Luc 21:28).
Wanneer u een gevoel van teleurstelling hebt bij het lezen van het boek
Openbaring, of ertegenop ziet het te lezen, zou u zich kunnen afvragen
of u het boek wel op de goede manier leest, in plaats van het terzijde te
leggen, met de gedachte het maar beter niet meer te lezen, omdat u het
toch niet begrijpt of de boodschap zo naar vindt. Het boek maakt deel uit
van Gods woord aan Zijn kinderen, en is bedoeld om een positieve in-
vloed op ons te hebben: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de
woorden van de profetie, en bewaren, wat daarin geschreven staat, want
de tijd is nabij” (Op 1:3); en “Zalig hij, die de woorden van de profetie
van dit boek bewaart!” (22:7), zijn de begin- en slotwoorden van dit
boek. Het gaat dus niet alleen maar om een eerbiedig lezen van en luis-
teren naar de woorden, ook al begrijpt u ze niet, maar om uw versterking
en bemoediging om in verdrukking en lijden te kunnen volharden in het
geloof. Het boek is daarom niet bedoeld om u in het onzekere te laten,
maar, zoals openbaring betekent, licht te laten schijnen op de tijd en de
weg waarlangs het Koninkrijk zal komen en ons eeuwig leven geschonken
zal worden. Paulus vergelijkt dit ergens met de barensweeën van een
zwangere vrouw (Rom 8:18-23). Zij weet dat zij een moeilijke periode
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krijgt, waarin zij sterk moet zijn en haar best moet doen om het kind,
waar zij zo naar verlangd heeft, op de wereld te brengen. Als u weet wat
u te wachten staat en tegelijkertijd een vreugdevol vooruitzicht hebt, is
het gemakkelijker de pijn van het ogenblik te verduren. De oproep aan
Johannes was daarom, ondanks dat het ook hem soms bang te moede
werd bij wat hij zag en hoorde: “Verzegel de woorden van de profetie
van dit boek niet” (22:10). De inhoud mocht niet verborgen blijven, maar
moest bekendgemaakt worden aan de gelovigen. Dit boek werpt licht op
de ons omringende duisternis van de wereld, zodat wij niet door angst
overweldigd worden, maar moed vatten en het oog gericht houden op de
beloofde heerlijkheid na de opstanding bij de komst van Christus.

Betekent dit dat u minder bent als u Gods openbaring niet volledig be-
grijpt? Uiteraard niet. Wie zou durven beweren alles wat in het boek
Openbaring staat te begrijpen en te kunnen uitleggen. Ook Paulus moest
toegeven dat Gods woord niet altijd zomaar duidelijk is en ons huidige
kennen onvolkomen is (1 Kor 13:12). Profetie kan vaak pas achteraf, wan-
neer deze vervuld is, begrepen worden. Hoe leest u het boek dan en wat
is de betekenis voor u op uw weg naar eeuwig leven in Gods Koninkrijk?
Zelf vind ik het leerzaam daarvoor eerst naar het tweede deel van het
boek Daniël te kijken, omdat daar opvallende overeenkomsten met Open-
baring zijn. Om zijn volkomen toewijding was Daniël een door God be-
minde man. Hij bad God voortdurend om handelend op te treden; want
hij verlangde naar het herstel van Gods eer op aarde en Zijn verzoening
met het volk Israël, dat zoveel te lijden had door de zonden die zij tegen
Hem begaan hadden. Het ging hem dus niet zomaar om de bevrijding van
zijn volk uit de gevangenis van het Perzisch-Babylonische rijk, maar dat
er weer een plaats zou zijn op aarde waar de heerlijkheid van God kon
wonen, en de dienst tot eer van Zijn Naam hersteld kon worden. Maar
ook dat zag hij niet als het einddoel, maar als de voorbereiding op de
komst van de Messias, de Koning uit het geslacht van David. Wat Daniël in
hoofdstuk 9:17-19 bidt, heeft daarom een zinvolle bevrijding van Israël
op het oog. Gelouterd en gereinigd, na een periode van ballingschap, en
verzoend met zijn God, zou dit volk geschikt zijn voor de verheerlijking
van Gods Naam op aarde en, onder de leiding van hun Messias, kunnen
optreden als koningen en priesters onder alle volken. De pleitgrond van
de gebeden van Daniël is Gods belofte door Jeremia (zie Jer 9:2 en 3) —
iets dat aangeeft dat hij rotsvast vertrouwt dat God doet wat Hij zegt. In
antwoord op zijn vasten en gebeden, ontvangt hij visioenen, die hem la-
ten zien dat God Zijn verbonden en beloften inderdaad niet vergeten is.
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Hij maakt Daniël de toekomst van zijn volk bekend en toont daarmee te-
zelfdertijd, dat Hij alles weet en in de hand houdt “opdat de levenden
mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap van
de mensen en dat geeft aan wie Hij wil”. Ondanks de hopeloos lijkende
toestand, die weinig of geen uitzicht leek te bieden op een spoedige te-
rugkeer van Israël naar het Heilige Land, laat staan het herstel van de
eredienst in Jeruzalem, is God bezig met de voorbereiding van de her-
bouw van de stad en de tempel en het zenden van de Messias. Hij zal ko-
men, al zou dat nog een lange tijd duren. Maar helaas: zoals ook al in dit
boek is te zien, zal Zijn verschijning uitlopen op een drama dat zijn
weerga niet kent: Hij zal gedood worden en naar God in de hemel gaan,
en de dan herbouwde tempel zal opnieuw worden verwoest, zonder her-
bouwd te zullen worden. Dan zal het volk moeten wachten tot de tijd van
het herstel, het moment dat God definitief zal ingrijpen in de wereld.
Wat dit betreft had Daniël al eerder, in een gezicht over vier elkaar op-
volgende wereldrijken die zouden heersen over het Heilige Land, gezien
dat alle volken en hun heersers onderworpen zullen worden aan Gods
eeuwige Koningschap en de heiligen recht gedaan zal worden. Later zag
hij meer bijzonderheden over wat eerder in grote lijnen was geschetst
(hoofdstuk 11). Deze profetieën zijn dus geschreven met het oog op de
natie Israël, het land Kanaän en de stad Jeruzalem. Daarbuiten hoeven
we geen uitleg te zoeken. Achteraf merken we echter, dat er tussen
hoofdstuk 11:39 en 40 een andere tijd ligt, waarin Kanaän niet bewoond
wordt door Israël. Daniël wist niet van die tijd, laat staan dat deze zo
lang zou duren. Dat is de tijd waarover in het Nieuwe Testament wordt
gesproken: de tijd dat God een volk uit de heidenen bijeenroept; de tijd
van de gemeente van Christus Jezus. Daniël 11:40-12:1 gaat over de eind-
tijd, het laatste van de dagen. En wanneer we Oude en Nieuwe Testa-
ment naast elkaar leggen, zien we wat hier geprofeteerd wordt, zowel
Israël als de gemeente raakt.

De smaad die God en de Messias wordt aangedaan, en wat zijn volk nog
moet meemaken, zijn voor Daniël zo vreselijk dat hij er ziek van wordt.
Toch verliest hij zijn vertrouwen op God niet, maar wordt gesterkt in de
hoop dat Zijn doel bereikt zal worden en de heiligen, ook al zijn zij ge-
storven, zullen worden opgewekt en de aarde onder Zijn veilige heer-
schappij zullen bewonen (12:1-3). Zijn gebed was: “toef niet” – blijf niet
uit (9:19), met andere woorden “Kom Here” (Op 22:20). Uit de visioenen
die Daniël daarna kreeg, kon hij afleiden dat God komt. Iets dat ook be-
vestigd wordt in de zaligspreking aan het einde van het boek, over allen
die in de lange en moeilijke tijd van verdrukking, naar de komst van God
blijven uitzien: “Welzalig hij die blijft verwachten” (12:12a).
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Hoofdstuk 11 spreekt niet over de tijd van de nieuwtestamentische ge-
meente. Maar wij hebben wel een boek dat handelt over die tijd, en dat
is het boek Openbaring. De tijd waarin Johannes de openbaringen ont-
ving was vergelijkbaar met die van Daniël: Jeruzalem werd belegerd of
was verwoest door de Romeinen, en de keizer verordende dat hij vereerd
moest worden. Vooral de gelovigen in Asia hadden veel te lijden door de
strikte toepassing van deze verordening. Zij veronderstelden dat hun
Heer terug zou komen als de stad Jeruzalem belegerd en verwoest werd.
Maar omdat Hij uitbleef moet hun verlangen naar Zijn optreden op aarde,
om hen te verlossen uit hun verdrukking en lijden, groot zijn geweest.
Daarom stel ik mij de toestand, waarin Johannes de openbaringen van de
Here Jezus ontvangt, voor als vergelijkbaar met die van Daniël. Er zijn
zelfs overeenkomsten tussen de twee mannen. Jezus had Johannes bij-
zonder lief, zoals God Daniël liefhad. Nu is hij, evenals Daniël dat was,
bejaard en leeft in ballingschap op een klein eiland voor de kust van Asia,
gescheiden van de gemeenten daar, waarover hij zo bezorgd is — zoals
Daniël gescheiden was van Jeruzalem en bezorgd over de vervulling van
Gods heilsbeloften aan Zijn volk. Johannes heeft zijn taak als dienaar van
Christus Jezus steeds vervuld met alle toewijding, in liefde, geloof en
volharding. De dagen die hem nog gegeven worden, gebruikt hij om, in
ernstige toewijding, gebeden tot God en Zijn Zoon op te zenden, vol zorg
en verlangen. Daarvan vinden we een weerspiegeling in dit boek. We vin-
den hierin dan ook niet zomaar een reeks voorzeggingen van wat in de
wereld zal gebeuren. De gezichten die hij ontvangt zijn het antwoord op
het gebed van Johannes en de heiligen die verdrukt werden en worden:
“Tot hoe lang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U
ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen” (6:10a). God, de recht-
vaardige Heerser, wordt hier tegenover de onrechtvaardige Romeinse
heerser gesteld. Het antwoord is te vinden in hoofdstuk 22:12-14: “Zie, Ik
kom spoedig ... Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen
hebben op het geboomte des levens ...” En de zucht die Johannes met de
gelovigen slaakt is: “Amen, kom, Here Jezus” (22:20). Wie dus de rijk-
dom van de boodschap in Openbaring wil zien en verstaan, zal daarom op
zijn minst hetzelfde verlangen moeten hebben naar de komst van Chris-
tus, en het herstel van het Koningschap van God over de aarde, wat het
einde van de verdrukkende, goddeloze wereld inhoudt en het moment
dat recht gedaan zal worden aan allen die geloofd en volhard hebben.

Het boek Openbaring laat ons Gods handelend optreden ten behoeve van
Zijn kinderen zien, in het kader van de religieuze en politieke verwikke-
lingen die invloed hebben op hun dagelijks leven. Die tijd wordt vergele-
ken met de weeën, die aan de geboorte van een nieuw leven voorafgaan.
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Wie alleen denkt aan de pijnen die daarmee gepaard gaan, zal worden
verlamd van vrees en angst wanneer ze komen, en verliest de heerlijk-
heid daarna uit het oog. Niet wie in de afgelopen tijd van ongekende vre-
de en rust dacht ‘Van mij mag de Here nog wel even wegblij-
ven’ (bijvoorbeeld om in zijn leven tenminste geen rampen en ellende
mee te hoeven maken, of eerst nog allerlei andere dingen te kunnen
doen), maar wie de eer van God en Zijn Zoon en alle rechtvaardigen
zoekt, evenals het behoud van Israël, denkt aan het nieuwe en volmaak-
te; aan de eeuwigdurende vrede in Gods Koninkrijk. Die is in staat om
met Gods hulp de beproevingen, die daaraan eventueel voorafgaan, te
doorstaan. Net zoals een vrouw die barensweeën moet doorstaan om
nieuw leven op de wereld te brengen.

Het boek Openbaring bevat een aantal lofzangen aan God en het Lam van
hen die de overwinning op het vlees hebben behaald en van God eeuwig
leven ontvangen. Zo sluit die in hoofdstuk 15, waar de overwinnaars het
lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam zingen, goed aan
op wat ik net zei (verzen 3 en 4): “Groot en wonderbaar zijn uw werken,
Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, U Ko-
ning van de volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet ver-
heerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen
en zullen voor U neervallen in aanbidding, omdat uw gerichten openbaar
zijn geworden”.

Wij staan nu dichter bij de vervulling van alle profetie dan ooit, zodat
spoedig de lofzang uit Openbaringen 19 zal worden aangeheven door hen
die het eeuwige leven in Gods Koninkrijk hebben ontvangen. Het is een
lofzang die anders is dan die tijdens het Pascha. Vol dankbaarheid en ver-
wondering, omdat nu niet de bevrijding uit de slavernij en dood in Egyp-
te, maar de definitieve bevrijding van de slavernij van de zonde en uit de
gevangenis van de dood zijn gekomen, waar gelovigen zo lang naar heb-
ben uitgezien (verzen 6-9): “Halleluja! Want de Here, onze God, de Al-
machtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en vreugde
bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen
en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met
blinkend en fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaar-
dige daden van de heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die geno-
digd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam”.

J.K.D.

8

Overdenking

De laatste dagen
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Psalm 113

Halleluja! … loof de naam van de HERE

In de Nederlandse Bijbel komt het Hebreeuwse woord Halleluja vooral voor
in de psalmen van het vijfde boek (107 t/m 150). Hallel betekent ‘lof’, en
Halleluja (met de naam van God, Jah, daarachter) betekent dan “Loof de
Heer”. In de Joodse godsdienst is Het grote Hallel de aanduiding voor de
reeks Psalmen 113 t/m 118. Hierover hopen we deze keer en in de volgende
artikelen te schrijven. Het hallel werd (en wordt nog altijd) gezongen als
dankzegging voor Gods redding van Zijn volk; eerst uit Egypte — daar heeft
Psalm 114 het vooral over — maar dan uit de benauwdheden van het Joodse
volk in alle eeuwen.

Het hallel wordt gewoonlijk bij de voornaamste Joodse feesten gezongen;
vooral bij het Paasfeest. Aan het begin van de paasmaaltijd worden eerst de
Psalmen 113 en 114 gezongen; aan het einde van de maaltijd de Psalmen
115-118. Ook in de tijd van Jezus was dat de gewoonte. Wanneer wij dan in
het evangelie naar Matteüs lezen over Jezus en zijn discipelen, na de instel-
ling van het avondmaal: “En na de lofzang gezongen te hebben vertrokken
zij naar de Olijfberg” (Mat 26:30), mogen we ervan uitgaan dat hiermee de
psalmen 115-118 worden bedoeld.

Maar nu terug naar Psalm 113. Drie keer wordt daarin opgeroepen om God
te loven: “Looft de HERE. Looft, gij knechten des HEREN, looft de naam des
HEREN” (vs 1). Ook wordt drie keer nadruk gelegd op “de naam des HE-

REN” (vzn 1-3). Hiermee wordt niet slechts Gods eigennaam bedoeld, maar
vooral de eigenschappen die daardoor worden uitgedrukt, aangevend wat
Hij voor ons mensen wil zijn. We denken in dit verband aan de gelegenheid
toen God op de berg Sinaї aan Mozes verscheen: “De HERE daalde neder in
een wolk ... en riep de naam des HEREN uit ... HERE, HERE, God, barmhartig
en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw ...” (Exodus
34:5,6).

Zo handelt God steeds met Zijn volk: “Wie is als onze God ... die de geringe
opricht uit het stof, de arme omhoog heft uit het slijk ... die de onvruchtba-
re vrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen” (vzn 7-9). Zulke
uitspraken doen ons meteen denken aan het lied van Hanna (1 Samuёl 2:1-
10), evenals aan het lied van Maria (Lucas 1:46-55). God is in alle eeuwen
dezelfde. J.M.

begrijpend zingen

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen



1. Gezalfd met kracht van boven

Het optreden van Johannes de Doper, na een periode van vierhonderd jaar
waarin Israël geen profeet had gezien, trok veel aandacht. Het volk Israël
was van jongs af vertrouwd met de beloften die God hun aartsvaders had
gedaan en later voor de oren van hun nakomelingen door Zijn profeten had
herhaald. De gelovigen onder hen wachtten daarom op de komst van hun
Messias. De verkondiging van Johannes de Doper dat hij de heraut was van
de beloofde Koning van Israël (toen de mensen zich hardop begonnen af te
vragen of hij misschien de Messias was zei hij: “Hij, die na mij komt, is ster-
ker dan ik; ik ben niet waardig hem de schoenen na te dragen/wiens schoen-
riem ik niet waardig ben los te maken” — Mat 3:11, Luc 3:16, Joh 1:27),
kreeg een gretig onthaal; want nu zou de Verlosser eindelijk komen. Achter-
af zeiden sommigen over Johannes, toen zij hoorden en zagen wat Jezus van
Nazaret zei en deed: “Johannes deed wel geen enkel teken, maar al wat
Johannes van deze zei, was waar” (Joh 10:41). Gelovige Israëlieten stroom-
den in drommen naar hem toe om gedoopt te worden in voorbereiding op de
verschijning van de Messias.

Op een dag ging Jezus naar hem toe om ook gedoopt te worden. Dat Johan-
nes wist van Jezus’ onberispelijke levenswandel blijkt uit zijn reactie op
diens verzoek: “Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt U tot
mij?” (Mat 3:14). Maar pas na het neerdalen van de Geest van God in de
zichtbare vorm van een duif, toen Jezus uit het water van de Jordaan op-
stond, wist hij dat Hij Israëls Messias had gedoopt. Want dat was het hem
door God gegeven teken: “Ik kende Hem niet, maar Hij, die mij gezonden
had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie u de Geest ziet
neerdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.
En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is” (Joh 1:33,34).

In de ongeveer drieënhalfjaar dat Hij werkte onder het volk Israël, gebruik-
te Jezus (bijna) dagelijks de onbeperkte kracht die Hij bij zijn doop ontving.
Hierdoor heeft Hij het evangelie verkondigd, zoals Hij zei toen Hij zijn
dorpsgenoten toesprak, Zich vereenzelvigend met de Knecht van de Here
waarover het boek Jesaja spreekt: “De Geest van de Here is op Mij, daarom
dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen” (Luc
4:18; Jes 61:1). Dank zij deze bovennatuurlijke kracht heeft Jezus ook grote
wonderen kunnen doen.

De verkondiging van het evangelie èn de vele genezingswonderen, zijn de
grote kenmerken van Jezus’ zendingswerk. Dit blijkt in de eerste plaats uit
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de samenvattingen van zijn werkzaamheden door de evangelisten: “En Jezus
ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde
het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal” (Mat
9:35, Mat 4:23).

Deze dubbele taak wordt in de tweede plaats duidelijk waar Jezus tot zijn
discipelen spreekt over wat zij hebben gezien (de wonderen) en gehoord
(het evangelie): “Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat
zij horen. Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben be-
geerd te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat u
hoort, en zij hebben het niet gehoord” (Mat 13:16,17). Johannes de Doper,
die intussen door Herodes opgesloten is in een gevangenis, en in vertwijfe-
ling is geraakt omdat Jezus niet doet wat hij van Hem verwachtte, zendt
twee boden naar Jezus met de vraag: “Bent U het, die komen zou, of heb-
ben wij een ander te verwachten?” Jezus geeft hen eerst ruime gelegenheid
getuigen te zijn van zijn werkzaamheden, voordat Hij ze terugstuurt naar
hun meester met de opdracht: “Ga heen en boodschap Johannes wat u hoort
en ziet: blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden
gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen
het evangelie” (Mat 11:2-5).

Hoe kenmerkend de evangelieprediking en de wonderen zijn voor Jezus’
werk onder zijn volk blijkt in de derde plaats uit wat hieruit voortvloeit: het
bewijs dat Israëls Koning is gekomen en met Hem Gods Koninkrijk: “Maar
indien Ik door de Geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het Konink-
rijk van God over u gekomen” (Mat 12:28); “De wet en de profeten gaan tot
Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk
van God en ieder dringt zich erin” (Luc 16:16).

‘Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut’ concludeer-
de de Engelse historicus Acton. Geen mens heeft ooit zoveel macht tot zijn
beschikking gehad als Jezus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hij in de
periode van veertig dagen die Hij na zijn doop doorbracht in eenzaamheid
— in voorbereiding op zijn taak onder zijn volk — worstelde met de vraag
hoe Hij de gave van Gods Geest zou gebruiken. Tussen de verzoekingen in de
woestijn en die waarmee zijn volk Hem in verleiding probeerde te brengen
is een opmerkelijke overeenkomst. Kwam door het zien van een van die ron-
de, bruine stenen in de woestijn bij Hem plotseling de gedachte op dat Hij
nu in staat was die met een woord te veranderen in een lekker broodje
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waarmee Hij zijn honger kon stillen? Een jaar of twee later verweet Hij het
volk, dat Hij met brood had verzadigd, dat zij Hem volgden omdat Hij in
staat was een einde te maken aan de honger die zij leden door droogte
enuitbuiting door de Romeinen (Joh 6:26).

De mogelijkheid zijn kracht te gebruiken om zijn volk te bevrijden van de
wrede macht van de Romeinse bezetter en het te zegenen met de recht-
vaardige en vreedzame samenleving die de profeten beloofd hadden, was
ook het verlangen van het deel van dit volk dat Hem met geweld wilde mee-
voeren om Hem tot hun Koning te maken (Joh 6:15).

De behoefte aan een zichtbaar bewijs van Gods bescherming komt later te-
rug in de eis van het volk: “En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen tot
Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel
zou tonen” (Mat 16:1). Jezus verlangde van het begin af sterk zijn volk tot
het inzicht te brengen dat Hij hun Heiland en Koning was. Bij zijn laatste
bezoek weende Hij over Jeruzalem, en zei: “Hoe vaak heb Ik uw kinderen
willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels, en u
hebt niet gewild” (Luc 13:34). Was het dan de laatste geschreven profetie
van de komst van de Messias door Maleachi, “Plotseling zal tot zijn tempel
komen de Here, die u zoekt”, die de gedachte in Hem deed opkomen op een
drukke feestdag naar de tempel in Jeruzalem te gaan, wanneer de hoven vol
zouden zijn van feestgangers? Als Hij dan plotseling zou verschijnen aan de
rand van het dak van de tempel, daar van af springen en voor de ogen van
de menigte beneden door Gods engelen behoed worden voor een verplette-
rende val — wat zou dat een overtuigend bewijs zijn van wie Hij was! Maar
zo'n onmiskenbaar “teken uit de hemel”, dat geen ruimte overliet voor de
verantwoordelijkheid van persoonlijk geloof, mocht Jezus niet geven.

Toen Hij kort na zijn verzoekingen in de woestijn naar Jeruzalem ging
“geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij
deed” (Joh 2:23). Welke indruk Jezus maakte blijkt uit de woorden van één
van hen, die voor een privé-gesprek naar Jezus ging: “Rabbi, wij weten, dat
U van God gekomen bent als leraar; want niemand kan die tekenen doen,
welke U doet, tenzij God met Hem is” (Joh 3:2). Hier zien we niet alleen
het horen en zien terug, maar ook het verband tussen die twee: de tekenen
zijn het bewijs dat wat Jezus leerde waar is.

Ook profeten in Israël hadden grote wonderen gedaan. Jezus vond het nodig
te zeggen: “niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven” (Joh 6:32).
Jezus was niet de eerste die een menigte met gerstebroden had verzadigd
toen Hij zijn leerlingen opdroeg: “Geef het aan het volk” (2 Kon 4:42-44).
Vandaar de reactie toen Hij meer dan vijfduizend mensen met brood had
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verzadigd: “Deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou” (Joh
6:14). Men zag in de wonderen weliswaar het bewijs dat Jezus een door God
gezonden Leraar of Profeet was, maar zelden dat Hij de Messias was.

Waarom verwees Jezus dan naar zijn genezingswonderen als het teken dat
met Hem Gods Koninkrijk gekomen was? Niet om de wonderen op zich, maar
omdat Hij hiermee de profetieën in vervulling bracht van de zegeningen die
het Koninkrijk van de Messias zouden kenmerken. Jesaja had gesproken van
blinden die zouden zien, doven die zouden horen, lammen die zouden wan-
delen en blij als een hert springen. Talloze mensen hebben dit mogen erva-
ren dankzij de genezende handen van Jezus van Nazaret; en dit had voor
Johannes de Doper voldoende moeten zijn om hem te verzekeren dat Jezus
inderdaad de Komende was, die hij zelf als Gods heraut had aangekondigd.

Geen andere generatie heeft het voorrecht gehad getuige te zijn van zulke
wonderen. De evangelisten gebruiken hierbij het woord ‘kracht’, evenals
Petrus toen hij later zijn gehoor herinnerde aan wat Jezus had gedaan: “hoe
God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondge-
gaan, weldoende en genezende allen ... want God was met Hem” (Hand 10:
38). Jezus schreef zijn vermogen mensen te genezen en het evangelie te
prediken openlijk toe aan de kracht waarmee God Hem had gezalfd. Hij zei
dat Hij van Zichzelf niets kon doen: “want de werken, die Mij de Vader ge-
geven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van
Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft” (Joh 5:19,36). Bovendien waren er
dramatische momenten toen mensen om Jezus heen in spanning wachtten
op wat er ging gebeuren — vijfduizend hongerige mensen, een menigte rond
een open graf bij Betanië, een doofstomme die zijn leerlingen niet konden
genezen — en Hij zijn blik naar de hemel keerde met het verzoek om de ze-
gen van zijn Vader. Een duidelijker teken van zijn besef van volkomen af-
hankelijkheid had Hij niet kunnen geven.

Ondanks al het indrukwekkende bewijs dat Jezus bovennatuurlijke kracht
in overvloed tot zijn beschikking had, waren zijn vijanden niet bang voor
Hem. Voelden zij aan dat Hij die met een woord een zieke kon herstellen,
en zelfs iemand die vier dagen dood in het graf lag tot leven roepen, nooit
iemand kwaad zou doen? Het enige destructieve wonder dat Hij deed was
een onvruchtbare vijgenboom voor de ogen van zijn volgelingen laten ver-
dorren, om als les te dienen voor wat de onvruchtbare generatie van zijn
tijd te verwachten had. Hoe blind zijn sterk bevoorrechte tijdgenoten waren
blijkt uit zijn verdrietig commentaar aan het eind van zijn aardse leven:
“Indien Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan
heeft, zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij, hoewel zij ze
gezien hebben, toch Mij en mijn Vader gehaat” (Joh 15:24). A.H./J.K.D.

13

1. Gezalfd met kracht van boven



14

Het oudste evangelie, dat van Marcus, is wel met een doel geschreven, maar
dat wordt niet met zoveel woorden vermeld. We zullen dus moeten proberen
een structuur en verbanden te vinden om te zien welke lessen er zijn.

We zien hoe het boek begint met de stelling dat het een evangelie is, een
verwijzing naar de boodschap van de profeet Jesaja. Vervolgens wordt de
doop van Jezus beschreven. Daarbij lezen we hoe de hemel opengescheurd
werd; een verwijzing naar de bede van Jesaja dat God de hemel zou open-
scheuren en optreden (Jes 64:1). De profeet vraagt of God met macht op wil
treden, maar de toeschouwer ziet een duif. Jesaja profeteert van de ware
Knecht (Jezus) omdat Gods oorspronkelijke knecht (het volk Israël) in de
praktijk doof en blind is (Jes 42:18-43:8). Als we dan Marcus verder volgen
zien we de roeping van vijf verschillende discipelen. De beschrijvingen daar-
van zijn vermengd met specifieke genezingen. En uiteindelijk benoemt Jezus
12 discipelen, waarbij er van de resterende zeven niets over de roeping zelf
wordt gezegd. Het getal 12 wordt in de Schrift gebruikt als verwijzing naar
Israël. Tegelijk zien we dat Marcus 12 genezingen van Israëlieten beschrijft,
en daarnaast één van een niet-Israëliet. Dat zijn de volgende:

• Man met een onreine geest in de synagoge op de sabbat.
• Schoonmoeder van Petrus met zware koorts (blijkt bij zorgvuldige le-

zing ernstig te zijn).
• Melaatse (huidvraat).
• Verlamde in Kafarnaüm, door het dak naar beneden gelaten.
• Man met verschrompelde hand op de sabbat.
• Man met onreine geest, waar varkens in zee verdrinken.
• Dochtertje van Jaïrus, dat op sterven ligt.
• Vrouw met bloedverlies die de kleren van Jezus aanraakt.

Wie voor het eerst een evangelie leest zou gemakkelijk kunnen denken dat
een willekeurig aantal gebeurtenissen opgeschreven is om iets van het leven
van Jezus te laten zien. Nauwkeuriger studie laat echter zien dat iedere
evangelist een bewuste selectie maakt. Johannes vermeldt dat hij genoeg
stof heeft, maar bewust keuzes gemaakt heeft: “Er zijn nog veel andere din-
gen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden
worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen
bevatten” (Joh 21:25 HSV). Met “de wereld” gebruikt hij niet het woord
voor aarde, maar de samenleving. We zouden door de bomen het bos niet
meer zien. Zijn evangelie is geschreven “opdat u gelooft dat Jezus de Chris-
tus is, de Zoon van God”. Maar de andere schrijvers geven niet expliciet aan
met welke doel zij schrijven.

De structuur van Marcus
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• Genezing van een niet-Jood: dochter van Syro-Fenicische vrouw.
• Dove die gebrekkig spreekt in Dekapolis.
• Blinde in Betsaïda.
• Bezeten jongeman die de discipelen niet konden genezen.
• Blinde Bartimeüs in Jericho.

Als we de genezingen van Joden vervolgens benoemen per soort genezing dan
zien we daar een patroon uit ontstaan.

Deze genezingen zijn geen toevallige voorbeelden. Ze beschrijven precies
wat er mis was met het volk. Ze waren onrein van zowel lichaam als geest,
omdat ze niet rein konden blijven zoals de geboden eisten. Daardoor waren
ze ook gedoemd te sterven. Wat de lichamelijke gebreken betreft zien we
hoe deze lichaamsdelen in de Schrift gebruikt worden. Een voet is een beeld
van lopen, en daarmee het volgen van Gods wegen. Een hand beeldt kracht
uit, datgene wat verricht wordt. Met het oog ziet men Gods optreden. Met
het oor luistert men naar Gods woord. Daarom ook de stelling in Jesaja dat
het volk doof en blind is. We zien dus een beeld van de genezing van Israël.

De eerste vijf genezingen gaan gelijk op met het roepen van vijf discipelen.
En na de vijf genezingen lezen we:

Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze
had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. Hij stelde twaalf van
hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook
uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. (Mar 3:13-14)

Na de tweede serie van vijf genezingen lezen we:

Onderweg vroeg hij [Jezus] aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen
dat ik ben?’ Ze antwoordden: Johannes de Doper, en anderen zeggen
Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen
vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent
de messias. (Mar 8:27-29)

En tijdens deze tweede serie zien we hoe Jezus hen brengt tot dat begrip van
wie Hij is. Dat doet Hij door middel van een aantal gebeurtenissen die weer
in een opvallend patroon zijn beschreven. Een wonderbare spijziging, het
verwijt dat de discipelen niet tot inzicht gekomen zijn, een genezing van een
dove door meerdere handelingen. Daarna weer een wonderbare spijziging,
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het verwijt dat de discipelen niet tot inzicht gekomen zijn, een genezing van
een blinde in twee stappen. Het genezen in stappen is uniek, maar zo
‘geneest’ hij ook de twaalven. Beide genezingen vertonen meer overeenkom-
sten. Bij de dove lezen we: “Hij nam de man apart, weg van de menig-
te” (Mar 8:33). Van de genezing van de blinde lezen we: “Hij pakte de blinde
bij de hand en bracht hem buiten het dorp” (8:23). En zo zien we ook hoe
Jezus zijn discipelen meeneemt — buiten de drukke gebieden rond het meer
— naar de stille omgeving van Caesarea Filippi, om te spreken over wie Hij is.

De twee gelegenheden dat Jezus het volk van brood voorziet, een verwijzing
naar het geven van brood tijdens de woestijnreis na de Exodus, moeten hen
inzicht geven, lezen we tweemaal in Marcus. Na de eerste keer, als Jezus
over het water naar hen toe is gekomen, schrijft hij:

Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen
waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht geko-
men door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers wa-
ren. (Mar 6:51-52)

En nadat de menigte voor de tweede maal van brood is voorzien zit Jezus
weer met zijn leerlingen in een boot op het meer. Hierover schrijft Marcus:

Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij
dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood
hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan
inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien
niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? … Toen zei hij: ‘Begrijpen
jullie het dan nog niet?’ (Mar 8:16-21)

Het woord in beide verzen vertaald als hardleers komt op maar één ander
plaats in het Nieuwe Testament voor. Letterlijk staat er een hart dat verhard
of vereelt is. Hier wordt verwezen naar een woord in het Oude Testament
dat we soms vertaald zien als verharden, toesluiten of doof maken van:

• De ogen — zie Genesis 48:10 (dof geworden door ouderdom).
• De oren — zie Jesaja 6:10 (maak zijn oren doof).
• Het hart — zie Exodus 9:7 (het hart van de Farao onvermurwbaar).

In de structuur van Marcus zien we hoe de discipelen symbool staan voor het
volk waar zij uit genomen zijn; een volk dat door Jesaja beschreven werd als
doof en blind. De genezingen zijn dan ook verbonden met het ‘genezen’ van
de discipelen en de genezing van dat deel van de natie dat de Herder nog
wilde volgen. En daarmee laat Marcus juist zien dat zijn evangelie spreekt
over de verlossing zoals God door Jesaja had verkondigd. God zou Zijn volk,
en ook de gehele mensheid, bevrijden en weer verzoenen met Zichzelf. Hij
zou dat doen door de ware Knecht, die niet doof en blind was, maar in alles
gehoorzaam. En daarmee zou het evangelie, dat blijde nieuws waar Jesaja
over sprak, werkelijkheid worden. De twaalf zijn daarmee niet enkel een
symbool voor Israël, maar voor iedere discipel die de Heer volgt. M.H.
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Bomen in de Bijbel

1. de ceder

Bestaat er een boom mooier en indrukwekkender dan de Libanonceder? Met
zijn 40 meter hoge rechte stam en een omtrek tot 14 meter staat hij als een
ware koning van de bomen in de bergen te pronken. In de Bijbel wordt de
ceder dan ook gebruikt als beeld voor wie zich in zijn trots boven God en
mensen verheft. God zegt door Jesaja dat “Hij zich zal keren tegen ieder
die hoogmoedig is en trots, tegen ieder die zich verheven acht – ze worden
vernederd! Tegen alle ceders van de Libanon die zich zo trots verhef-
fen” (Jes 2:11-13). Ezechiël moest over de Farao van Egypte en zijn volk
zeggen: “Wie is er zo groot als jij? Ooit was er een cipres, een ceder van de
Libanon, met mooie takken, als een woud dat schaduw geeft, duizelingwek-
kend hoog ... Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn brede takken, en alle
bomen van Eden benijdden hem. Daarom, zegt God, de HEER: ... omdat hij
zich hooghartig verhief ... Ik verstootte hem” (Ezech 31:1,2 en 9-11).

Maar de ceder is meer dan trots: zijn hout is prachtig vlammend rood, heeft
een heerlijk aroma, en gaat nooit rotten. Deze bijzondere eigenschappen
maakten cederhout geliefd bij koningen en vorsten. Zij wilden paleizen bou-
wen om zich een naam te maken; en die moest als het ware eeuwig zijn.

De naam Libanonceder wijst op de plaats waar deze bomen groeien: op het
gebergte van de Libanon. De ceder is het nationale symbool van de staat
Libanon en is afgebeeld op de vlag. De hardheid van het hout, hun plaats
hoog in de bergen, en de eisen van de bouwers (lengte, omvang, geen be-
schadigingen), vroegen grote deskundigheid bij het vellen. Koning Salomo
van Israël wilde ook ceders hebben voor zijn paleis en de tempel in Jeruza-
lem. Hij vroeg Hiram, de koning van Tyrus, vriend van zijn vader David, die
te leveren. De stammen werden naar zee gebracht, aan vlotten gelegd en
vervoerd naar de plaats waar ze konden worden bewerkt. De tempel werd
met stenen opgetrokken, maar aan de binnenzijde betimmerd met ceder-
hout, dat werd bedekt met een laagje goud. Het paleis van Salomo moet
zeer indrukwekkend zijn geweest. Het had een troonzaal van 50 meter lang
en 15 meter hoog. Het dak werd gesteund door lange rijen cederen zuilen.
Zijn huis werd dan ook ‘Woud van de Libanon’ genoemd (1 Koningen 7:1-12).

Dat het hout van de ceder nooit gaat rotten maakt het geschikt als beeld
van eeuwig leven. Psalm 92 is daar een goed voorbeeld van: “De rechtvaar-
digen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen zij om-
hoog. Zij staan geplant in het huis van de HEER … zij blijven krachtig en
fris” (vzn 13-15). N.D.
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Wanneer Jezus vermoeid was, of een plek nodig had om te over-
nachten, stonden er altijd liefdevolle volgelingen voor Hem klaar.
Vaak waren het vrouwen, zoals de zussen Martha en Maria. Ook
Paulus had verschillende liefdevolle mensen die voor hem zorgden
en bij wie hij altijd terecht kon. Lydia, de purperverkoopster in Fi-
lippi, had voor hem altijd een plek in haar huis. Tijdens zijn tweede
reis kwam hij in Korinte. “Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood
uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was
gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten
verlaten. Paulus bracht hun een bezoek” (Hand 18:2).

Aquila was in Pontus, dat in het huidige Turkije ligt, geboren. Op de
Pinksterdag waren er veel Joden uit die plaats in Jeruzalem. Dat
betekent dat daar veel Joden woonden, die de feesten in Jeruzalem
trouw bezochten. Aquila kwam dus uit een godsdienstig gebied en
was naar Rome verhuisd. Of hij toen al getrouwd was weten we
niet, en evenmin of zijn vrouw Priscilla een Jodin was. Priscilla is
een naam die slaven aan hun kinderen gaven. Als zij geen Jodin van
geboorte was, had zij zich wel tot het Jodendom bekeerd, want
samen dienden ze God trouw in hun huwelijk. Nadat ze uit Rome
waren weggestuurd, gingen ze naar de havenstad Korinte. Ze waren
tentenmakers, een ambacht dat heel wat meer inhield dan alleen
tenten maken. Het was een verzamelnaam voor bewerken van aller-
lei stoffen, ook zeilen. Dat kwam goed van pas in de havenstad Ko-
rinte. Er was altijd druk scheepvaartverkeer, en schippers wilden
geen tijd verliezen wanneer hun zeilen een opknapbeurt nodig had-
den. Het herstel moest zo snel mogelijk gebeuren. Een paar extra
handen konden Aquila en Priscilla altijd goed gebruiken. Toen Pau-
lus bij hen aanklopte waren ze dan ook erg blij, en ze zorgden
graag voor onderdak voor deze bijzondere gast. Al snel waren ze
diep onder de indruk van zijn prediking en ontstond er een hechte
vriendschap. We lezen nergens of het echtpaar al tot het christen-
dom bekeerd was. Maar ze werden zo enthousiast door Paulus’ on-
derwijs dat ze trouwe medewerkers van hem werden. Vol ijver pre-
dikten ook zij het evangelie en stelden gastvrij hun huis open. In
hun huis ontstond dan ook de eerste gemeente in Korinte.

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
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Mensen rond Paulus (2)

Na anderhalf jaar wilde Paulus terug naar Antiochië, waar hij zijn
reis begonnen was. Zijn nieuwe vrienden Aquila en Priscilla reisden
met hem mee. Voor hun werk hadden ze geen vaste woonplaats
nodig. In Efeze maakten ze een tussenstop. Het was een bloeiende
handelsstad, waar werk genoeg was. Ook was het een goede plaats
om het evangelie te verkondigen. Er kwamen velen tot geloof, en
toen Paulus verder trok bleven Aquila en Priscilla daar om verder
te prediken en de jonge gemeente te ondersteunen. In 1 Korintiërs
16:19 schrijft Paulus: “De gemeenten van Asia groeten u. Ook Aqui-
la en Prisca en de gemeente die bij hen in huis samenkomt laten u,
met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten”. Zij hadden dus,
evenals Lydia in Filippi, een gemeente aan huis!

Op een dag hoorden ze een enthousiaste man, Apollos, in de syna-
goge spreken. Hij sprak vol ijver als een leraar over de Here. Maar
hij had alleen van de doop van Johannes gehoord. Aquila en Priscil-
la namen hem mee naar huis en vertelden hem geduldig wat ont-
brak in zijn kennis van Jezus. Door het onderwijs van Paulus en hun
liefde voor de Heer konden zij zelf leraars zijn. Apollos was ge-
boeid en werd een grote steun voor alle broeders en zusters.

Het echtpaar bleef niet altijd in Efeze. Toen het in Rome weer rus-
tig was gingen ze terug, al kwamen ze later wel weer naar Efeze.
Ook in Rome predikten ze over Jezus, en ook daar konden ze een
gemeente aan huis stichten. Paulus schrijft bijzondere dingen over
hen: “mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus” (Rom
16:3). Hij bedoelt niet het werk dat zij als tentenmakers deden,
maar dat zij samenwerkten in de dienst van het evangelie. Hij gaat
verder met: “die voor mij hun leven op het spel hebben gezet” (vs
4). Het echtpaar heeft dus grote risico’s gelopen voor de veiligheid
van Paulus. Zij toonden zich echte vrienden van Paulus, en dus
echte discipelen van de Heer Jezus. In hun houding tegenover Pau-
lus toonden zij hoe zij stonden tegenover Hem. Paulus is dit echt-
paar en hun liefde nooit vergeten. Hij schreef zelfs, dat alle hei-
dengemeenten Aquila en Priscilla nog altijd dankbaar zijn voor wat
zij (voor Paulus) gedaan hadden (vs 4b). Hun liefde en ijver voor de
Heer zijn een groot voorbeeld voor ons. N.D.

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l
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de Hoop op de Opstanding

“U spreekt wartaal, Paulus, uw vele studie brengt u in de war” galmde het
plotseling door de grote zaal. Tot dan toe hadden de aanwezigen – de
nieuwe stadhouder Festus en zijn legeroversten, koning Agrippa en zijn
vrouw Bernice met hun gevolg, de oversten van de Joden uit Jeruzalem, en
de voornamen van de stad Caesarea – stil toegehoord wat Paulus zei. Maar
toen hij zei: “... sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te
zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat gebeuren
zou, namelijk, dat de Christus zou lijden, en dat Hij als eerste uit de op-
standing van de doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de
heidenen” (Hand 26:22,23) werd het Festus kennelijk teveel: wat een on-
zin! Wat was dan volgens hem die wartaal?

Wat Paulus daar zei was het kernpunt van zijn evangelie, evenals dat van
de andere apostelen. Lucas schrijft in Handelingen dat Paulus, toen hij in
Tessalonica kwam drie sabbatten naar de synagoge ging, zeggende dat Je-
zus van Nazaret de Christus is. En hij “behandelde ... met hen (de Joden)
gedeelten uit de Schriften, door aanhalingen uitleggende, dat de Christus
moest lijden en opstaan uit de doden” (Hand 17:2,3). Dat zal hij in elke
synagoge in elke stad waar hij kwam gedaan hebben. Op de dag van zijn
opstanding had Jezus een aantal van zijn volgelingen uitgelegd waarom Hij
moest lijden. En merk de parallel op met de woorden van Paulus: “O, on-
verstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten
gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid
in te gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit,
wat in al de Schriften op Hem betrekking had”; “Toen opende Hij hun ver-
stand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat er
geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan uit
de doden” (Luc 24:25-27). Na Jezus’ hemelvaart hebben de apostelen de
opstanding van Christus inderdaad tot de kern van het evangelie gemaakt.
De open plaats die Judas achterliet moest ingenomen worden door een
trouw volgeling van Jezus, om met hen “getuige te worden van zijn op-
standing” (Hand 1:22). Op de Pinksterdag hebben zij inderdaad getuigd van
Jezus’ opstanding (Handelingen 2). En zij gingen daarmee door, ondanks
het verzet van de Joodse leiders: “met grote kracht gaven de apostelen
hun getuigenis van de opstanding van de Here Jezus” (Hand 4:33).

Wat is dan het belang van de prediking van de opstanding van Christus? Uit
het Nieuwe Testament blijkt dat het ontkennen van zijn opstanding enor-
me implicaties heeft voor het geloof, omdat dit beroofd wordt van haar
fundament. Daarom willen we in deze korte serie kijken naar de noodzaak
van de opstanding van Christus en straks die van zijn volgelingen.

… om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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1. de kern van het Evangelie

De reden om dit te doen, is dat steeds meer zich christen noemende men-
sen niet (meer) geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus uit de do-
den. Dat is niets nieuws overigens. Voor de Grieks-Romeinse wereld, waar-
toe Festus behoorde, was een opstanding van doden iets absurds. In Israël
had een deel van de geestelijke elite, die door het Griekse gedachtegoed
was beïnvloed, dezelfde mening. De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas
vertellen dat de Sadduceeën “beweren dat er geen opstanding is” (Mat
22:23, Mar 12:18, Luc 20:27); en als Paulus na zijn gevangenneming in Je-
ruzalem voor de Joodse Raad staat, zegt hij, wetend hoe verdeeld de
Joodse leiders zijn over de opstanding: “ik sta terecht om de hoop en de
opstanding van de doden” (Hand 23:6). In zijn toespraak voor Festus en
Agrippa spreekt Paulus ook over die hoop en opstanding: “En nu sta ik voor
het gerecht om mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen
gedaan is; welke onze twaalf stammen, door voortdurend dag en nacht
God te eren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, wordt ik door
Joden aangeklaagd. Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God
doden opwekt?” (Hand 26:6-8). Ja, waarom beschouwen velen in het chris-
tendom dit nog steeds zo, en geloven zij niet wat Mozes, de profeten, Je-
zus en de apostelen zeggen? In de prille gemeente van de eerste eeuw was
de opstanding een onderdeel van de ‘kerkleer’. De schrijver van de brief
aan de Hebreeën zet een aantal van deze leerpunten, die het fundament
vormen onder de gemeente, op een rij: bekering van dode werken, geloof
in God, dopen, oplegging van handen, de opstanding van de doden, eeu-
wig oordeel (Heb 6:1,2). Nu is het tot een breekpunt in de kerken gewor-
den, waardoor velen zich afscheiden en een nieuwe kerk stichten. Maar
waar gaat het hen dan om? Om het feit als zodanig? Dat je niet mag zeggen
dat Jezus niet door God is opgewekt? Of om het inzicht dat onze hoop,
evenals die van Israël, afhangt van zijn lijden en opstanding?

Het is duidelijk dat Hij die zijn volgelingen uit de Schriften uitlegde dat Hij
moest opstaan uit de doden, zelf geloofde in de opstanding. Als er Saddu-
ceeën bij Hem komen met een verhaal dat moet aantonen dat de opstan-
ding van doden redelijkerwijs niet aannemelijk is vanwege de moeilijkhe-
den die daaruit kunnen voortvloeien, begint Hij zijn reactie met de woor-
den: “Wat nu de opstanding van de doden betreft ...” (Mat 22:31). Hier
betreft het mensen die sterven “in de hoop”, maar Hij was ook duidelijk
over zijn eigen opstanding. Diverse keren vertelde Hij zijn volgelingen dat
Hij zou sterven en opstaan; bijvoorbeeld “De Mensenzoon zal overgeleverd
worden in de handen van de mensen, en zij zullen Hem ter dood brengen
en op de derde dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 17:22,23). J.K.D.

… om Christus te kennen en de krachtvan zijn opstanding (Filippenzen 3:10)
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De Persoon van Christus

6.

Mogelijk in zijn periode als schaapherder kijkt David ’s nachts naar het on-
metelijk heelal met zijn vele sterren en denkt na over de almacht van de

Schepper van dit alles. We zien dat in de woorden van Psalm 8:

“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren,
die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan
hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U
hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie
gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt
alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en
ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de
zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.” (Ps 8:4-9 HSV)

David ziet hoe nietig de mens is in vergelijking met het heelal. En toch is hij
zich bewust van wat God in het begin gezegd heeft: “God zei: Laten wij
mensen maken die ons evenbeeld zijn ... zij moeten heerschappij voeren
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de
hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt” (Gen 1:26). In de Psalm
spreekt hij in het kenmerkende parallellisme van de Hebreeuwse dichtkunst
over de sterveling en het mensenkind. Voor mensenkind staat in het He-
breeuws ben adam, de zoon van de mens. Als dit vers in het Nieuwe Testa-
ment aangehaald wordt, zien we hoe daar gesproken wordt over de mensen-
zoon. Maar de schrijver aan de Hebreeën ziet dat Gods bedoeling met de
mens nog geen werkelijkheid is. Hij voegt aan die woorden toe: “Dat alles
aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat Jezus
– die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood
door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en
dood nu met eer en luister gekroond is” (Heb 2:8,9). Kortom, Jezus is nu
wel met eer en luister gekroond, maar voor de mens in het algemeen is
Gods bedoeling nog geen werkelijkheid geworden.

De schrijver aan de Hebreeën denkt behalve aan de Psalm ook aan een an-
dere Oudtestamentische profetie waar over een mensenzoon gesproken
wordt. Hier ziet Daniël een visioen en beschrijft dat met de woorden: “Ik
zag dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een
mens [letterlijk staat er: mensenzoon] ... Hem werden macht, eer en het
koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken,
dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten
einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan” (Dan 7:13,14).
Deze woorden over een mensenzoon geven een beeld van het Koninkrijk,
met Christus als Koning die heerst over de aarde. Alle volken dienen hem,
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

De Mensenzoon

en dat zien we nu nog niet. Dezelfde toepassing van de Psalm ziet ook Pau-
lus als hij aan de gemeente in Korinte schrijft. In een beschrijving van de
opstanding, die hij vergelijkt met de oogsten in Israël, zegt hij dat Christus
als eerste is opgestaan, en daarna zullen, bij de wederkomst van Christus,
zijn volgelingen opstaan: “Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijan-
den aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is
de dood” (1 Kor 15:25,26). Daarmee citeert hij vers 7 van Psalm 8. Wanneer
Christus, als de Mensenzoon, deze taak op aarde volbracht heeft, draagt Hij
het koningschap over aan zijn Vader: “En dan komt het einde en draagt hij
het koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke
macht en kracht vernietigd heeft ... En op het moment dat alles aan hem
onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan
hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1

Kor:15:24,28).

Een koninklijke titel

We zien hoe dit woord Mensenzoon een titel wordt die iets zegt over het
koningschap van Jezus. Dat is al zo in de verzen in het Oude Testament
waar het voorkomt, maar vooral in het Nieuwe Testament waar deze woor-
den aangehaald worden en van een uitleg voorzien. Het woord (eigenlijk de
woorden, want in het Grieks wordt gesproken over zoon van de mens) komt
het vaakst voor in de evangeliën waar Jezus het op zichzelf toepast. Het
komt in iedere evangelie voor, het meest in Matteüs en Lucas, in de NBV
consequent vertaald met Mensenzoon (hoewel de uitdrukking op alle plaat-
sen buiten de evangeliën anders vertaald wordt). En steeds zijn het de
woorden van Jezus die zichzelf daarmee beschrijft in de derde persoon. Hij
spreekt over de Mensenzoon, en het is aan de hoorder om op te maken dat
Hij zichzelf bedoelt. Een flink aantal keren dat het gebruikt wordt gaat over
de tijd wanneer Jezus als koning terugkeert naar de aarde. De verzen be-
schrijven dus zijn koningschap. Een paar voorbeelden: “Wanneer de Men-
senzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende
luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen” (Mat
16:27), of “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in
het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen ... Dan zal aan de hemel het
teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en
alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de
Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en
grote luister ... Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wan-
neer de Mensenzoon komt ... en zoals men niet wist dat de vloed zou ko-
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De Persoon van Christus

men, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de
Mensenzoon komt ... Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensen-
zoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht” (Mat
24:27,30,37,39,44).

Maar daarnaast zien we ook hoe Jezus de titel Mensenzoon gebruikt als Hij
spreekt over zijn aanstaand lijden. In de Schrift zien we vaker de koppeling
tussen verhoogd aan het kruis en verhoogd tot Gods rechterhand, en deze
zelfde koppeling zien we in het gebruik van deze titel. De eer van de verho-
ging tot Gods rechterhand valt Jezus juist te beurt omdat Hij zich vernederd
heeft en het kruis op zich genomen heeft. “We zijn nu op weg naar Jeruza-
lem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en
de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen” (Mat 20:18), “De
Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de
slang omhooggeheven heeft” (Joh 3:14). Die dubbele betekenis zien we ook
in de volgende woorden: “Jezus zei: De tijd is gekomen dat de Mensenzoon
tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als een graankor-
rel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer
hij sterft draagt hij veel vrucht” (Joh 12:23,24). Zijn gehoor beseft wel dat
Hij over zijn dood spreekt. Zij begrijpen dan ook in dat verband deze uit-
drukking mensenzoon niet: “Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de
messias eeuwig blijft leven, zeiden de mensen, waarom zegt u dan dat de
Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Mensenzoon?” (vs 34).
Maar als Jezus bij zijn verhoor de woorden uit Daniël over de mensenzoon
citeert, is dat voor de Joodse Raad voldoende om hem te veroordelen: “De
hogepriester zei: Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias
bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: U zegt het. Maar ik zeg tegen u
allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand
van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop
scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: Hij heeft God gelas-
terd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met eigen oren
gehoord hoe hij God lastert” (Mat 26:63-65).

Jezus heerst samen met zijn trouwe volgelingen

We kunnen deze studie naar deze door Jezus gekozen titel niet afsluiten
zonder naar twee andere aspecten te kijken. Ten eerste zien we hoe de
heerschappij van Jezus ondersteund wordt door zijn trouwe volgelingen. Al
vóór zijn kruisdood zei Jezus tegen de discipelen: “Ik verzeker jullie: wan-
neer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon
in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd
zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stam-
men van Israël” (Mat 19:28). In de brieven aan de gemeenten in Openbaring
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6. De Mensenzoon

breidt Jezus dat verder uit: “Wie overwint zal samen met mij op mijn troon
zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn
troon zit” (Op 3:21).

Het tweede punt is waar de Psalm vanuit ging: het heersen over alle dieren.
De schrijver aan de Hebreeën zegt dat we dat nog niet zien, en impliceert
daarmee dat het wel in de toekomst zal gebeuren. Maar mogelijk moeten
we hier ook verder kijken dan wat er op het eerste gezicht staat. Paulus
geeft een diepere betekenis aan een gebod over het ploegen met twee ver-
schillende dieren, en laat zien dat God daarbij niet in de eerste plaats aan
gewone dieren denkt – “Bekommert God zich dan om runderen?” (1 Kor
9:9). Zo kunnen we ook in Genesis en Psalm 8 een diepere betekenis zien in
het heersen over dieren. Mensen zonder inzicht worden in het Oude Testa-
ment al gelijk gesteld aan dieren: “De mens, die met al zijn praal geen in-
zicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan” (Ps 49:21 NBG’51). Psalm
22, die ook profetisch de kruisiging van Jezus voorzegt, gebruikt dieren om
degenen te beschrijven die de stervende bespotten en vervloeken: “Een
troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan omsingelen mij, roof-
zuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open... Honden
staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen
en voeten doorboord. Red mij uit de muil van de leeuw, bescherm mij tegen
de horens van de wilde stier” (Ps 22:13,14,17,21). In het Nieuwe Testament
wordt deze beeldspraak voortgezet waar zowel Petrus als Paulus de Romein-
se heersers als een leeuw beschrijven.

In Daniël zien we twee beelden die de opeenvolgende wereldrijken beschrij-
ven. In hoofdstuk 2, in de droom van een koning, worden deze rijken voor-
gesteld als mooie metalen in een schitterend en indrukwekkend standbeeld.
Dezelfde rijken worden in hoofdstuk 7 vanuit Gods gezichtspunt beschreven
als wilde dieren die wreed vertreden en verscheuren. Maar aan het einde
van alle menselijke rijken ziet Daniël geen dier, maar een Mensenzoon die
een eeuwige koningschap van God krijgt. Eerder in dit artikel zagen we die
woorden. Iets verderop, als Daniël uitleg vraagt over dit visioen, lezen we
hoe de Mensenzoon vergezeld wordt door zijn mederegeerders: “Het ko-
ningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de
hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste
God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen
hem dienen en gehoorzamen” (Dan 7:27). Dan zal werkelijk de mens, onder
leiding van de grote Koning, heersen over de wilde dieren; of, zoals Jesaja
het uitdrukt, “Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden vol-
gens het recht” (Jes 32:1). We mogen dan uitzien naar de dag wanneer we
“de Mensenzoon ... zien komen op de wolken van de hemel”. A.H./M.H.
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In de behandeling van begrippen die samenhangen met het kwaad in de we-
reld zullen we nu kijken naar ‘boze geesten’ en aanverwante begrippen.
Omdat Jezus en zijn apostelen hun onderwijs baseerden op de geschriften
van wat wij het ‘Oude Testament’ noemen, zullen wij dus in eerste instantie
daar naar de (mogelijke) betekenis van de begrippen die zij gebruiken moe-
ten zoeken. Dat hebben wij bij de eerder behandelde begrippen als slang,
satan en duivel gedaan, en zullen wij ook in dit geval doen.

De Geest van God en een boze geest van God
We beginnen met ‘geest’. Het Hebreeuwse woord voor geest is ruach, dat
voor alle beweging van lucht wordt gebruikt: wind, adem, en zelfs geur. Het
staat voor de levensadem die God de mens inblies, de levensgeest; maar ook
voor de leven brengende Geest van God, de heilige Geest. En dit maakt het
interessant, want we komen dan al meteen op het punt van natuurlijk leven
en geestelijk leven. Het geven van de levensadem maakt de mens tot een
levend wezen, een levende ziel (in het Hebreeuws is het woord voor wezen
of ziel nefesj); dat is de natuurlijke toestand van alle levende wezens, mens
en dier. Als de ademhaling van de mens geheel stopt is hij een dode ziel die,
zoals alle schepsels, weer vergaat tot het stof waaruit hij is gemaakt. De
Geest van God, de heilige Geest, brengt verandering in die natuurlijke toe-
stand door als het ware het eeuwige in de mens te blazen. Dat wordt een
verandering van geest, van gezindheid genoemd. Zo’n mens leeft in de geest
van God en Christus, heeft hun gezindheid en niet meer die van de wereld,
de natuurlijke mens. We zouden kunnen zeggen dat het denken en doen van
die mens volledig wordt beïnvloed door God en niet meer door zijn natuurlij-
ke begeerten en/of het doen en laten van de wereld, de mensen om hem
heen. Hij ademt de geest van God en gaat over van het aardse, wereldse,
naar het hemelse; van het tijdelijke naar het eeuwige.

Een treffend voorbeeld is dat van Saul en David. Het volk wil een koning als
alle andere volken hebben. God wijst hen dan op de grootste man die zij in
hun midden hebben: Saul. Die lijkt een beetje verlegen met zichzelf en
heeft daar niet zoveel zin in. In het boek 1 Samuël wordt dan tot drie maal
gezegd dat de Geest van God/de HERE hem ‘aangrijpt’, zodat hij doet waar-
voor hij is aangewezen en aangesteld (1 Sam 10:6,10;11:6). En als niet ieder-
een hem ziet zitten als koning, zorgt God ervoor dat er voldoende steun voor
hem is: “de dapperen, aan wie God dit in het hart gegeven had, gingen met
hem mee” (1 Sam 10:26). Maar ondanks de invloed van Gods Geest, laat Saul
zijn menselijk denken daardoor niet veranderen. Als hij God steeds weer
niet gehoorzaamt, kiest God een andere man. Hem zou geen enkel mens op-
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gevallen zijn, maar God kent zijn gezindheid: hij ademt Zijn geest. Vanaf de
dag dat Samuel hem zalft “greep de Geest van de HERE David aan ... Maar
van Saul was de Geest van de HERE geweken” (1 Sam 16:13,14a). Hij was al-
tijd al bang uitgevallen, maar nu wordt hij bijna panisch, misschien wel ma-
nisch depressief. Als reden wordt iets wonderlijks gegeven: “... en een boze
geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst aan” (vs 14b). Dat was geen
domheid van de mensen toen, die niet begrepen zouden hebben wie die
geest was, of waar die werkelijk vandaan kwam. God was voor hen de bron
van alles. Samuel of een andere profeet die deze dingen opschreef stond in
Gods dienst als overbrenger van Zijn woord. Zij zullen dus door de Geest van
God zijn geleid het zo hebben opgeschreven als hen werd ingegeven. Ook
Job zag in dat zowel het goede als het kwade (in de ogen van mensen) van
God afkomstig is: “zouden wij het goede van God aannemen en het kwade
niet?” (Job 2:10). Sauls dienaren raden hem aan verlichting te zoeken bij
muziek, en één van hen beveelt nota bene David aan als muzikant. “En tel-
kens als die geest van God over Saul kwam, nam David de citer en speelde;
dat schonk Saul verlichting, hij voelde zich beter en de boze geest week van
hem” (1 Sam 16:23). Wil dit zeggen dat die ‘geest’ op de vlucht sloeg als hij
David hoorde spelen? Nee, de gemoedstoestand van Saul kwam tot rust door
het spel van David. En omdat hij God niet bidt of Hij hem wil verlossen en
zijn hart veranderen, keert de angst steeds terug. Daarbij kwam wan-
trouwen, jaloezie en haat jegens David, van wie hij zag dat hij Gods heilige
Geest had en vermoedde dat hij zijn opvolger zou zijn (zie 18:10-12 en
19:9,10). Uiteindelijk hielp de muziek niet meer en broedde hij tijdens het
spel van David moordplannen uit. Zo werd hij een Kaïn, die de dood zocht
van zijn rechtvaardige broer Abel, en wilde David doden (zie 19:10). Jaren-
lang heeft hij dat plan geprobeerd uit te voeren, maar het lukte hem niet
“want de HERE was met David”. Met Richteren 9:23 zijn dit de enige plaatsen
waar in het Oude Testament over een boze geest (ruach) wordt gesproken.

Shed/daimonion
Er zijn in de NBG’51 vertaling nog twee andere plaatsen waar over ‘boze
geesten’ wordt gesproken. Deze zijn al genoemd bij de behandeling van dui-
vel in het Oude Testament, omdat o.a. de Statenvertaling dat woord hier
gebruikt. Het gaat hier om het Hebreeuwse woord shed, dat in de Septuagin-
ta is vertaald met het Griekse woord daimonion en in de NBV wordt weerge-
geven met ‘demonen’. Het begrip daimonion is zeer lastig. De betekenis of
inhoud is niet zo duidelijk, zowel niet in het klassieke Grieks als in de Bijbel.
Toch paste het kennelijk goed bij wat de schrijvers en vertalers wilden zeg-
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gen. Dat zal ook zo zijn geweest voor de vertalers die, in wat we de Septua-
ginta noemen, dit Griekse woord daimonion hebben gebruikt. Ze hebben dat
in totaal acht keer gekozen voor maar liefst vijf verschillende woorden, die
alle een andere betekenis hebben. Eén daarvan betekent bokken (sair), een
ander nietsen, afgoden (elil), weer een ander verderf (qeteb). Dit laatste is
te vinden in Psalm 9, waar het betrekking heeft op de gevolgen van de pest
en/of van de oorlog (vaak volgt het een op het ander): “U hebt niet te vrezen
voor ... de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf (qeteb), dat
op de middag vernielt” (vzn 5,6). De vertalers hebben dus echter gemeend
dat achter het gebruik van al deze Hebreeuwse woorden eenzelfde gedachte
zit, en ze te moeten weergeven met dat ene en zelfde woord daimonion.
Achter geen van deze oorspronkelijke woorden zit echter iets bovennatuur-
lijks, ‘duivels’. Maar mogelijk hadden de vertalers die gedachte wel, gezien
het wijdverbreide geloof in een kwade macht na de ballingschap van Israël in
het Perzische Rijk, en komen we die later tegen in het Nieuwe Testament.

Het Hebreeuwse woord shed behoort tot een groep woorden afkomstig van
shadad (shed, shod, shad). Eén daarvan is bekend als naam voor God: El
Shaddai, en wordt meestal weergegeven als ‘Almachtige’. Het handelen van
Shaddai is niet simpel machtig, maar krachtig, vernietigend, verwoestend,
ruïnerend (shadad). Hij staat tegenover de afgoden, die Hij ijdelheden, niet-
goden, nietsen, noemt. Zij zijn niets dan verzinsels van mensen en kunnen
dus niets. God stelt Zich aan de mens voor als het Wezen dat alle macht
heeft, en met die macht een eind maakt aan wat kwaad is in Zijn ogen; want
als de Schepper die doet leven, kan Hij ook verderven. Waarschijnlijk heeft
Jezus dat in gedachten, of gebruikt Hij misschien zelfs het woord shadad in
het Aramees/Hebreeuws dat Hij spreekt, als Hij zijn tijdgenoten erop wijst
dat zij bevreesd moeten zijn “voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan ver-
derven in Gehenna”; met andere woorden: ‘hoed u voor El Shaddai’ (Mat
10:28). Ook Jacobus spreekt in dezelfde zin, als hij schrijft over God: “Hij,
die de macht heeft om te behouden en te verderven” (Jac 4:12). De schrijver
van de brief aan de Hebreeën roept op God te vereren “met eerbied en ont-
zag, want onze God is een verterend vuur” (Heb 12:28,29).

God en de niet-goden
Kijken we naar de enige twee passages in het Oude Testament waar shed
wordt gebruikt, dan zien we dat het om afgoden gaat: “(Israël) verwierp
God, die hem gemaakt had ... Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde
goden (lett. ‘vreemden’), met gruwelen krenkten zij Hem, zij offerden aan
boze geesten (shed), die geen goden zijn (lett. niet god — elohah), aan goden
(elohim), die zij niet hebben gekend, nieuwe goden (lett. nieuwe), die kort
tevoren opgekomen waren ...” (Deut 32:15-18); “... zij lieten zich in met de
heidenen ... dienden hun afgoden ... zij offerden hun zonen aan de boze
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geesten (shed); ook vergoten zij onschuldig bloed, het bloed van hun zonen
en dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän” (Ps 106:34-38).

Uit de reactie van God blijkt wat de shed zijn voor wie hen aanbidden en of-
fers brengen. Het dienen van afgoden in plaats van de God die hen maakte
(het Nieuwe Testament zegt het schepsel vereerd en gediend in plaats van de
Schepper — Rom 1:25), maakt God ‘jaloers’; en als zij zich niet bekeren van
de afgoderij raakt Hij vertoornd en maakt een einde aan de door mensen ge-
maakte niet-goden en hun aanbidders. Paulus schrijft verder in de Romeinen-
brief “in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt u toorn op
tegen de dag van de toorn en de openbaring van het rechtvaardig oordeel van
God ...” zie Rom 2:1-11). Met andere woorden: het dienen van niet-goden is
verderfelijk, verteert uiteindelijk de afgodendienaar. Beide geciteerde pas-
sages in het Oude Testament vervolgen met ditzelfde oordeel: “Want een
vuur is in mijn toorn ontstoken” (zie Deut 32:19-25); “Toen ontbrandde de
toorn van de HERE tegen zijn volk” (Ps 106:40). Het doel is: “Zie nu, dat Ik, Ik
het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel
en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht” (Deut 32:39). Dit laat
de almacht van God en dus de machteloosheid van de niet-goden zien.

Het begin van de afgoderij in Israël
Nu lijkt het me ongerijmd om, ondanks hoe God spreekt over afgoden, daar-
achter ‘boze geesten’ in de zin van duivels te zien. Dat zouden dan kwaad-
aardige bovennatuurlijke wezens zijn, die wel degelijk macht hebben en dus
beslist geen nietsen zijn. God vertelt ons geen halve waarheden. Wat er wer-
kelijk aan de hand is, zien we bij het ontstaan van afgoderij in Israël.

Toen Israël het land Kanaän zou binnentrekken bevond hun kamp zich op de
grens met Moab. De Midianitische bevolking nodigde hen uit voor een offer-
feest ter ere van Baäl-Peor. Het kwam tot een orgie, waarin vele Israëlische
mannen gemeenschap hadden met Moabitische vrouwen. Dat leidde tot ‘een
plaag’ van God waaraan 24.000 mannen van Israël stierven (Numeri 25). Het
feest van de Midianieten was een verleiding voor het volk Israël, gericht op
vleselijke begeerten. Zat daar de duivel achter? In hoofdstuk 31 wordt ver-
teld van een strafexpeditie tegen de Midianieten in opdracht van God. De
mannen hadden kennelijk niets geleerd en namen alle vrouwen mee. Toen
Mozes hen zag aankomen werd hij toornig en zei: “Zie, dezen waren op raad
van Bileam voor de Israëlieten aanleiding trouwbreuk te plegen tegen de HE-

RE ter oorzake van Peor ...” (vs 16). Het was dus de raad van een mens, nota
bene een profeet van God, die door de koning van Moab werd geroepen om
Israël te vervloeken, maar niet anders kon dan hen zegenen. Om toch het
beloofde loon te krijgen gaf hij deze raad Israël afgoderij te laten plegen, om
zo toch de vloek van God over hen te brengen, zodat Hij hen zou verderven.

J.K.D.
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Zou er een christen zijn die twijfelt aan de autoriteit van de apostel Petrus?
Na Jezus’ opstanding en de uitstorting van de heilige Geest, zei hij over Da-
vid: “Daar hij nu een profeet was ... heeft hij in de toekomst gezien en gesp-
roken van ...” (Hand 2: 30,31). David maakte dus de woorden van God be-
kend aan andere mensen. Voor hem was God betrouwbaar. In Psalm 33 zegt
hij: “Loof de HERE ... want het woord van de HERE is waarachtig, al zijn werk
gebeurt in trouw” (zie vzn 1-4). Deze trouw van God wordt in de Bijbel Zijn
‘goedertierenheid’ genoemd, d.w.z. verbondsliefde. Het doel dat David met
zijn psalm voor ogen heeft is tweeledig: 1. God is het waard geloofd en beju-
beld te worden om Zijn bewezen verbondsliefde en dus betrouwbaarheid; 2.
We kunnen daarom op God vertrouwen wat de toekomst betreft: “Onze ziel
verwacht de HERE ... ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedertie-
renheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen” (vzn 20-22). David ver-
bindt die direct aan God als Schepper: “Door het woord van de HERE zijn de
hemelen gemaakt ... Laat de gehele aarde Hem vrezen, alle bewoners van de
wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij
gebood en het stond er” (zie vzn 6-9). Met andere woorden: als God zoiets
ontzagwekkends kan, kan Hij nog veel meer — ook Zijn beloften nakomen.
Voor David was de waarneembaarheid van de natuurwereld dan ook de garan-
tie dat wat hij hoopte en verwachtte werkelijkheid zou worden.

De schrijver van de brief aan de Hebreeën omschrijft dit geloof — herinne-
rend aan Psalm 33? — zo: “Het geloof nu is de zekerheid van de dingen, die
men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet ... Door het ge-
loof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God tot stand is ge-
bracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare” (Heb
11:1-3). Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “Maar hoop, die gezien
wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op wat men ziet? Indien wij
echter hopen op wat wij niet zien, verwachten wij het met volharding” (Rom
8:24,25). Is dit de bekende open deur, of een spitsvondigheid? Zeker niet.
Het past in de beleving van wie echt gelovig (=vertrouwend) uitziet naar wat
God heeft gezegd. De ‘natuurwereld’, waartoe de ‘oude mens’ behoort, is de
zichtbare wereld; maar die is niet waar onze hoop en verwachting op moeten
zijn gericht. De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft hier een heel
hoofdstuk aan gewijd. Na die al geciteerde woorden over geloof, gaat hij ver-
der met mensen die dit geloof hadden. Abraham bezat niets in het beloofde
land, maar “hij verwachtte de stad met fundamenten (het Koninkrijk, in
Openbaring voorgesteld als ‘het nieuwe Jeruzalem’), waarvan God de ont-
werper en bouwmeester is” (11:10). Mozes “hield de blik, gericht op de ver-
gelding” door God, en niet op wat de wereld, Farao, hem kon bieden (vs 26).

Geloven in de Schepper

Door het geloof verstaan wij,dat de wereld door het woord
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Paulus schreef in de Romeinenbrief over het geloof van Abraham. Hij kreeg
van God beloften die niet tijdens zijn leven vervuld werden: dat uit hem een
groot volk zou ontstaan, en hij de aarde zou bezitten. Die zouden dus pas na
zijn dood in vervulling gaan. Maar zoals God uit wat niet waarneembaar is
(door Zijn woord) de stoffelijke wereld tot stand heeft gebracht, zo is Hij ook
in staat om wat er niet (meer) is (weer) tot bestaan te roepen (Rom 4:17).
Abraham heeft “tegen hoop op hoop geloofd ... volgens wat gezegd was” (vs
18). Gods woord is niet waarneembaar. Hoop berust op het vertrouwen dat
het eenmaal werkelijkheid wordt. Sterker nog: dat het onomstotelijk vast-
staat dat God doet wat Hij zegt. God zei: “mijn woord ... zal niet ledig tot
Mij weerkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waar-
toe Ik het zendt” (Jes 55:11). Het beste bewijs is vervulde profetie. Christus
Jezus is het grootste voorbeeld hiervan. De apostel Johannes beschrijft op
indrukwekkende wijze hoe in Hem het woord van God werkelijkheid werd.
Helaas wordt zijn evangelie meestal misverstaan; maar wie uitgaat van wat
in het Oude Testament is gezegd, zal de woorden “In den beginne was het
woord en het woord was bij God en het woord was God” (Joh 1:1) verstaan.
Ze passen in de lijn van het geloof dat alles tot stand wordt gebracht en ge-
beurt door het spreken van God. Dat geldt ook voor de verschijning van Chris-
tus Jezus: de eeuwenlange beloften over de komst van de Verlosser zijn alle
in Hem vervuld: “Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons ge-
woond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd ...” (vs 14). De belofte
was tastbare werkelijkheid geworden in een Mens van vlees en bloed. Gods
woord was niet ledig, loos, geweest, maar had inderdaad de kracht tot stand
te brengen wat Hij wilde. En Gods woorden in Jesaja worden nog versterkt
doordat Johannes Jezus Zelf voorstelt als het woord van God, die deed wat
God behaagde en volbracht waartoe Hij Hem zond.

Vervulde profetie versterkt onze hoop op wat God heeft beloofd voor de toe-
komst. God daagde het volk Israël uit met bewijs te komen dat Hij niet be-
trouwbaar zou zijn. Hij vroeg hen Wie hen had bekendgemaakt wat er in de
toekomst zou gebeuren: “Verkondig en voer gronden (argumenten) aan ...
Wie heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het
niet de HERE?” (Jes 45:21); “Ik, die van den beginne de afloop verkondig en
vanouds wat nog niet gebeurd is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht
worden en Ik zal al mijn welbehagen doen ... Ik heb gesproken, Ik doe het
ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering” (Jes
46:10,11). De details van wat God spreekt passen in het grote plan dat Hij
had vóór Hij de wereld schiep. Wat wij daarvan zien bewijst dat God Zijn
plan uitvoert en Zijn woord gestand doet. J.K.D.

6. Profetie

hetwoord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)



God in gesprek

32 “de vertrouwelijke omgang van de Heer

Onder de boeken van wereldgodsdiensten is de Bijbel uniek in de manier
waarop het geschreven is. Wellicht zijn we het zo gewend dat het ons niet
opvalt, maar in de Bijbel wordt heel veel nadruk gelegd op het spreken van
God tot mensen, met daaraan gekoppeld de reactie van mensen op die stem.
Uitdrukkingen zoals: “en God zei”, “Zo zegt de Heer”, “het woord van de
Heer kwam tot mij”, “God sprak tot ...” of “God sprak met ...” komen hon-
derden keren voor. Verder zien we ook vormen van beeldtaal in de manier
waarop God met zijn schepselen communiceert. Spreken en horen vormen
kernbegrippen in de Bijbel, naast begrippen als ‘het woord van God’. Het is
kenmerkend voor de manier waarop in de Bijbel wordt aangegeven dat God
spreekt tot mensen. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de ma-
nier waarop mensen op hun beurt weer tot God spreken. Veel van de Psalmen
zijn gebeden die tot God gericht zijn, en ook op andere plaatsen spreken
mensen tot God.

Als we ons iets verder verdiepen in wat er geschreven is over deze gesprek-
ken tussen God en mensen dan zien we opvallende dingen. In sommige geval-
len zien we zelfs hoe mensen met God in discussie gaan, om hun mening dui-
delijk te maken, en ook hoe ze daar blijkbaar ook de ruimte voor krijgen –
denk aan Job die wil weten waarom God hem zo behandelt. God blijkt ook
bereid hun vragen te beantwoorden. Soms lijkt het zelfs alsof Hij zich om
laat praten iets niet te doen dat Hij eerst wel van plan was. Ook zien we de
manieren waarop Hij een antwoord geeft. God neemt blijkbaar niet aan dat
alles voor de mens vanzelfsprekend is, en is soms bereid een uitleg te geven
aan wie de juiste houding ten opzichte van Hem aanneemt.

Maar als er zo’n nadruk wordt gelegd in de Schrift op het spreken van God tot
mensen, dan zou het erg vreemd zijn als dat alleen van toepassing was op
een aantal mensen waar Hij mee spreekt. Dat zou oneerlijk lijken: ‘waarom
wel met hen en niet met ons?’ Bovendien zien we ook hoe God, in gesprekken
met mensen, ervan uitgaat dat zij bekend zijn met de inhoud van een ge-
sprek dat Hij eeuwen eerder met iemand had. We zien dat in de verwijzingen
die veelvuldig in de Schrift voorkomen. Blijkbaar zijn de gesprekken opge-
schreven om ook toekomstige generaties diezelfde lessen te leren, en soms
die les verder uit te diepen. Sterker nog, God geeft instructies hoe die woor-
den regelmatig voorgelezen moeten worden. Blijkbaar is dit de manier waar-
op God ook tot mensen spreekt die Hij niet rechtstreeks benadert. We noe-
men de Bijbel niet voor niets ‘Gods woord’. Nu zal misschien iemand zeggen
‘ja, in het Oude Testament lezen we steeds hoe God tot mensen spreekt,
maar in het Nieuwe Testament kom ik dat niet tegen’. Daarover twee opmer-



kingen. Ten eerste zien we hoe de schrijver aan de Hebreeën zijn brief be-
gint met de woorden: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot
de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen
tot ons gesproken door de Zoon” (Heb 1:1). Kennelijk is het optreden van
Jezus ook een manier waarop God tot mensen spreekt. Ten tweede zien we
hoe de Zoon verwacht dat zijn gehoor zich bewust is van wat God eerder ge-
zegd heeft. Hij verwijt zijn tijdgenoten “U dwaalt, omdat u de Schriften niet
kent” (Mat 22:29), waarbij ‘de Schriften’ uiteraard ons Oude Testament is.
En ook laat Jezus na zijn opstanding vanuit de Schrift zien wat er allemaal
over Hem gezegd was, en hoe de discipelen die woorden van God hadden
moeten verstaan. Blijkbaar is dat begrip belangrijk. Hij besteedt daar veertig
dagen aan. Als dat voor zijn discipelen toen gold, dan toch ook voor zijn dis-
cipelen nu.

Daarnaast zien we ook dat mensen die de Bijbel minder goed kennen het
boek vaak zien als een soort geschiedenisboek, die de ontwikkelingen be-
schrijft. Maar de Bijbel is zeer selectief in de keuze van gebeurtenissen. De
evangelieschrijvers zeggen ook met zoveel woorden dat zij een keuze maken
om een bepaald doel te bereiken. Zo is ook het Oude Testament zeer selec-
tief. De periode van de Richteren duurde ongeveer even lang als de periode
van de koningen vanaf David tot de ballingschap. De inhoud van de Bijbel be-
kijkend zou je dat niet zeggen. Over het jaar na de uittocht uit Egypte staan
veel details. Maar van de volgende 40 jaar lezen we alleen over drie korte
perioden. Toch zal er veel meer gebeurd zijn, terwijl we soms de indruk heb-
ben dat de hele woestijnreis beschreven is.

Wie echter de gehele Bijbel leest zou toch de indruk kunnen krijgen dat grote
delen van de Schrift niet gevuld zijn met de woorden van God. Er staat ook
veel in over wat er met mensen gebeurde of wat zij deden. Toch is niet hun
hele leven beschreven, het is een selectie; en in de praktijk blijken dit geen
geschiedenisverhalen te zijn, hoe graag we ze ook gebruiken om aan kin-
deren te vertellen. Het zijn wat we tegenwoordig ‘case studies’ noemen
(praktijkvoorbeelden). Het probleem is echter dat waar onze huidige studie-
boeken na het beschrijven van een voorbeeld vervolgens uitgebreid ingaan op
het beschrevene om te laten zien waar het goed of fout ging, die uitleg in de
Schrift meestal ontbreekt. Van ons wordt blijkbaar verwacht dat we zelf zoe-
ken naar de lessen. Niet om een oordeel over die persoon te vellen, maar om
een les te leren die wij kunnen toepassen in vergelijkbare omstandigheden in
andere tijden. Wie wil leren over het opbouwen van geloof, doet er goed aan
het leven van Abraham te bestuderen. Dan zult u zien hoe dat met vallen en

33is met wie Hem vrezen” (Ps 25:14)

1. inleiding

met mensen



opstaan gepaard ging. De gebeurtenissen uit het leven van Abraham die uit-
gekozen zijn voor een beschrijving in Genesis leren ons iets. Uit de levens
van Isaäk en Jakob zijn vele lessen te leren. Daarna worden met name twee
zoons in het bijzonder uitvergroot: Jozef, als een voorafschaduwing van
Christus, en Juda die eerst heel menselijk reageert, maar lessen leert die
hem bereid maken zich op te offeren om zijn jongste broer te sparen. De an-
dere broers worden nauwelijks genoemd. Dit zijn maar enkele voorbeelden;
toch tonen ze dat de Bijbel geen samenraapsel is van verhalen, maar een
weloverwogen keuze uit heel veel materiaal, omdat God er voor kiest om op
die manier tot ons te spreken.

God heeft schepselen gemaakt die kunnen communiceren om hun ideeën
kenbaar te maken. Geen enkel dier heeft het vermogen over abstracte zaken
in gesprek te gaan met soortgenoten. De mens is in staat om woorden te for-
muleren en uit te spreken om ‘van gedachten te wisselen’. Juist in dat ver-
band is het opvallend dat God ook communiceert met de mens. We zien dat
gebeuren op bijzondere momenten. Voordat de mens in de hof gelijkheid met
God nastreeft, wordt het beeld geschetst van een prachtige verhouding met
God. We lezen hoe God vrijelijk met mensen praat. Hij wandelt in de avond-
koelte in de hof en zoekt de mens. Het zal hier waarschijnlijk gaan om een
engel, als vertegenwoordiger van God, maar het wordt wel zo beschreven. Nu
is dit uiteraard niet omdat het in de hemel te warm wordt, maar omdat dit
de gelegenheden waren dat de mens met Gods vertegenwoordiger kon wan-
delen en dingen bespreken, zoals ook wij een goed gesprek kunnen voeren
terwijl we in een rustgevende omgeving wandelen. Maar na de zondeval ver-
bergt de mens zich en is de open communicatie verbroken. Van de man Mo-
zes wordt gezegd: “De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht,
zoals een man met zijn vriend spreekt” (Ex 33:11, zie ook Num 12:6-8). Ui-
teraard is dit geen relatie die iedereen op dezelfde manier met God kan op-
bouwen, maar het toont een soort ideaal, God in gesprek met mensen in een
ultieme vorm.

Dit hele onderwerp is te groot om in één artikel te bespreken, en daarom
zullen een aantal afleveringen volgen. Eerst gaan we uitgebreid kijken naar
het begrip “het woord van God” in zowel Oude als Nieuwe Testament. Dat
geeft slechts één kant aan van de gesprekken van God met mensen. Een ge-
sprek is niet hetzelfde als een toespraak. In een gesprek is er een uitwisseling
van gedachten tussen twee of meer personen – hier tussen God en mensen.
Soms spreken mensen met God, en soms richten zij een specifieke vraag tot
Hem of brengen Hem lof, wat dan een gebed heet. Ook hier zullen we aan-
dacht aan besteden. En, tot slot, de momenten dat mensen in discussie gaan
met God, soms in een poging Hem op andere gedachten te brengen. Ook deze
gevallen zijn zeker het bestuderen waard.
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1. inleiding

De manier waarop God met zijn schepsels spreekt is een prachtig iets. En te-
gelijk zien we dat er in de Schrift ernstige waarschuwingen aan gekoppeld
worden. Het eerste dat we moeten beseffen, is wat ons in deze tijd ook bij-
gebracht wordt als het om een gesprek of communicatie gaat. Communicatie
is veel meer dan de woorden die gewisseld worden. We spreken in dat ver-
band over verbale en non-verbale communicatie. En uiteraard zien we dat
ook in een gesprek met God. Hij toont ons, naast het gesproken woord, ook
Zijn betrouwbaarheid – dat Hij Zijn woord altijd nakomt, ook waar de mens
faalt. God wordt omschreven als “getrouw en rechtvaardig” mits we zelf eer-
lijk zijn. Het non-verbale van Gods communicatie kunnen we zien we in Zijn
handelen met mensen. Ook wij tonen naast gesproken woorden een non-
verbale communicatie. We vinden genoeg voorbeelden in de Schrift waar
mensen belijden in God te geloven, en er helemaal niet naar leven. We lezen
dan dat God niet luistert. Tegen Jeremia zegt Hij: “Bid niet voor dit volk ten
goede. Al vasten zij, Ik luister niet naar hun geroep. Ook al brengen zij een
brandoffer en een graanoffer, Ik zal in hen geen behagen scheppen” (Jer
14:11,12). Tot drie keer toe wordt hem gezegd niet voor het volk te bidden,
om reden dat ze wel tot God bidden, maar daarnaast onder meer ook de af-
goden aanbidden: “Stelen, doodslaan, overspel plegen, valse eden afleggen,
reukoffers brengen aan de Baäl, andere goden achternagaan, die u niet ge-
kend hebt, en dan voor Mijn aangezicht komen staan in dit huis waarover
Mijn Naam is uitgeroepen, en zeggen: Wij zijn gered – om al deze gruwelda-
den te doen? Is dan dit huis waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in uw ogen
een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb het gezien, spreekt de HEER” (Jer 7:9-11).
De les is helder. Als wij Gods hulp inroepen moet ons gedrag de vraag onder-
steunen en niet tegenspreken. Dat betekent niet dat we zondeloos moeten
zijn willen we een gebed tot God brengen – dat zou niet reëel zijn. Maar als
wij God vragen iets te doen, moeten we wel volledig op Hem vertrouwen om
het wel te kunnen, en daarom, zoals Jezus, te leren vragen met de toevoe-
ging “laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden” (Luc 22:42). De tweede les
is, dat als wij God iets willen vragen we ook moeten luisteren naar wat Hij
zegt. Want hoe reëel is het om niet echt naar God te luisteren, door bijvoor-
beeld het lezen van Zijn Woord niet nodig te vinden, en toch van alles aan
Hem te vragen? Ouders zullen ook niet geneigd zijn een kind zijn of haar zin
te geven als dat kind keer op keer laat blijken niet te luisteren.

Kortom, dit is een uitgebreid onderwerp, dat tevens een prachtig beeld
schetst van Gods omgang met Zijn schepping. En dat zullen we in deze arti-
kelserie verder uitdiepen. M.H.
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Wegwijs in de Bijbelboodschap
Nieuwe Testament
Misschien zijn je thuis of op school de verhalen verteld en wil je nu zelf
de Bijbel gaan lezen. Misschien ken je die verhalen niet, maar ben je op
zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als
je al eens hebt geprobeerd de Bijbel te lezen, heb je ontdekt dat dit nog
niet zo makkelijk is. De taal is soms moeilijk; en er staat zoveel in dat je
je afvraagt of je dat allemaal moet weten.

Dit boek is voor tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn. Maar ook voor
volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen begin-
nen. Kortom: voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vin-
den. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld
dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het kader van Gods werk met
en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschie-
denis tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is
nodig wil je de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Al lezend wordt je wegwijs in het woord van God. Je begint met het le-
ven van de Man die ‘God redt’ of ‘God bevrijdt’ wordt genoemd: Jezus
van Nazaret. Wat Hij zei en deed wordt zo eenvoudig mogelijk verteld
vanuit de vier evangelieboeken. Meestal zijn de hoofdstukken kort; maar
er zijn ook wat langere, waarin je een uitleg vindt over een belangrijk
onderwerp waarover Jezus sprak — bijvoorbeeld bidden. Het boek Hande-
lingen vertelt wat Jezus nog meer deed, nadat Hij naar God in de hemel
was gegaan. Nu door zijn volgelingen, de apostelen en andere dienaren.
Daarna wordt het wat moeilijker: dan lees je over de brieven en tot slot
over het boek Openbaring. Maar omdat je al lezend gewend bent geraakt
aan de boodschap zal dit niet al teveel problemen opleveren. En als je
het toch nog te moeilijk vindt, lees je die hoofdstukken later nog eens.
Het is tenslotte geen schande als je het niet meteen begrijpt. Ook de
meer ervaren lezer ontdekt steeds meer als hij of zij de Bijbel leest en
herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen!
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