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Een woord vooraf 

 

Jezus’ optreden stelde zijn omgeving voor de keus: was Hij de Chris-

tus of niet? Daarom vroeg Hij eens aan zijn discipelen: Wie denken 

jullie dat Ik ben? Petrus’ antwoord was: U bent de Messias, de Zoon 

van de levende God. En Jezus’ vertelde hem: Gelukkig ben je, Simon 

Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopen-

baard, maar door mijn Vader in de hemel. Het kennen en ervaren van 

de Christus (of Messias) was voor hen een bron van grote vreugde. 

Want zij wisten uit de Schriften dat de Messias de komende Koning 

zou zijn uit het huis van David. Toch had zijn missie nog een andere, 

belangrijkere, kant, die zij toen nog onvoldoende beseften: zijn werk 

als Verlosser. Die kant hebben zij pas goed begrepen ná zijn opstan-

ding. Hoeveel groter nog moet dan hun vreugde zijn geweest, toen 

ook dát hun duidelijk werd. Maar zij kenden dan ook de Schriften, en 

waren doordrongen van de noodzaak van verlossing. Zij waren op 

grond van hun Schriftkennis in staat de beperkingen te zien van de 

Wet, maar ook om een helder beeld te hebben van de aard van Jezus’ 

verlossingswerk, en in te zien hoe en waarom Hij die beperkingen van 

de Wet had kunnen overwinnen. Die kennis vormde het noodzakelijke 

fundament voor hun begrip. 

Als christenen zijn wij vaak van jongs af veel vertrouwder met zijn 

verlossingswerk, maar juist weer veel minder met de Wet en de situa-

tie onder het Oude Verbond. Wij hebben daarom toch de neiging die 

verlossing als meer vanzelfsprekend te beschouwen, en ons minder 

af te vragen waar die nu precies op is gebaseerd. Uiteraard belijden 

we onze vreugde in Hem; maar begrijpen we ook volledig wat Hij nu 

precies voor ons heeft gedaan? En hoe? En waarom juist zo? Soms lijkt 

het wel alsof er evenveel opvattingen over Hem zijn als leraren. Maar 

hoe is dat ooit mogelijk, wanneer al die opvattingen toch gebaseerd 

zouden moeten zijn op hetzelfde Boek? Wie naar de oorzaak daarvan 

zoekt, komt onvermijdelijk tot de conclusie dat die ligt in het feit dat 

in al die ‘christus beelden’ veel te veel menselijke ideeën zitten ver-

werkt. Dit is ons niet ‘geopenbaard’ door onze Vader in de hemel, 

maar door mensen van vlees en bloed. 

Na de dagen van de apostelen hebben mensen heel lang geen toegang 

gehad tot de Schrift. Die was voorbehouden aan een kleine groep ‘be-

voorrechten’. Zij hadden die bovendien toch niet kúnnen lezen, omdat 

ze niet konden lezen. De vloek van onze tijd is echter dat wij wél kun-

nen lezen, dat Bijbels te kust en te keur verkrijgbaar zijn, zelfs in elke 
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taal, maar dat ons van alle kanten wordt ingeprent dat de tekst niet 

(meer) ter zake doet, en bovendien toch niet betrouwbaar is. Uiteraard 

delen wij die mening niet, en om die reden gebruiken wij deze gele-

genheid nog eens in detail naar dit onderwerp te kijken: “wie is nu 

eigenlijk de Christus van de Schriften?” Want Jezus zelf en zijn apos-

telen hebben uitgebreid gewaarschuwd tegen toekomstige aanpassin-

gen van de bijbelse leer hierover. 

Dit boekje heeft de volgende indeling: 
 

▪ In de eerste studie bekijken we wat ‘de Schriften’ over Hem had-

den aangekondigd. Want het zal duidelijk zijn dat zijn feitelijke 

optreden alleen daarvan de vervulling kon zijn. 

▪ In de tweede studie bekijken we dan zijn leer en werken, en hoe 

die de vervulling waren van die profetieën. Want Hij kwam niet als 

zomaar een wonderdoener, die zieken genas en het opnam voor 

de armen en verdrukten. Hij kwam met een missie: het tot stand 

brengen van de verlossing.  

▪ In de derde studie bekijken we waaruit nu precies zijn overwinning 

bestond, en wat er van Hem werd gevraagd om die te behalen. 

Want juist daarover heerst veel onbegrip, en die overwinning kan 

alleen worden begrepen vanuit zijn missie.  

▪ In de vierde studie kijken we dan tenslotte nog naar wat Hij sinds-

dien, dus na zijn hemelvaart, nog voor de gelovige betekent. Want 

zijn werk eindigde absoluut niet met die hemelvaart.  
 

Op deze manier willen we dan proberen de contouren van het beeld 

dat wij volgens de Schrift van Hem zouden moeten hebben, weer wat 

op te frissen en aan te scherpen. Want ook wij staan voor de keus, en 

die kunnen we alleen maken wanneer we de feiten kennen. 
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1.   Zoals Hij was geprofeteerd 

 

 

 

 

God had de mensheid al in de hof van Eden, meteen na de zonde van 

het eerste mensenpaar, een Verlosser beloofd. En Hij had Abraham 

een grote Nazaat beloofd, die zou heersen over zijn vijanden. En aan 

David had Hij een machtige Zoon beloofd, die voor eeuwig op zijn 

troon zou zitten. Maar in de dagen van de profeten Jesaja, Jeremia en 

Ezechiël was daar weinig van te merken. Over Jojachin, de laatste wet-

tige koning uit de lijn van David, moest Jeremia profeteren: 

Zo waar ik leef – spreekt de HEER – ook al droeg ik jou, koning 

Jechonja [de ‘troetelnaam’ van Jojachin] van Juda, zoon van Jo-

jakim, als een zegelring aan mijn rechterhand, ik zou je ervan af-

rukken. (Jer 22:24) 
 

Land, land, land, luister naar de woorden van de HEER ! Dit zegt de 

HEER: Stel deze man als kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven 

mislukt is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids 

troon zitten en over Juda regeren. (Jer 22:29,30) 
 

Dit leek in tegenspraak met Gods belofte, en het drievoudige ‘land, 

land, land’ moest hen ervan overtuigen dat dit echt ging gebeuren. 
 

Na Jojakim kwam er nog een andere, laatste, nakomeling van David 

op de troon, die echter al niet meer uit de lijn van wettige erfopvolgers 

stamde: Zedekia. Van Hem profeteerde Ezechiël (en hij duidde hem 

daarbij aan als ‘vorst’, niet als ‘koning’): 
 

En wat jou betreft, goddeloze, ontaarde vorst van Israël: voor jou 

is de dag van de afrekening gekomen. Dit zegt God, de HEER: Weg 

met die tulband, zet af die kroon! Niets blijft hetzelfde, wat laag 

is wordt hoog, wat hoog is wordt laag. Een puinhoop, een puin-

hoop, een puinhoop zal Ik het maken. (Ezech 21:25-27) 
 

Ook hier vinden we die drievoudige nadruk in ‘een puinhoop, een 

puinhoop, een puinhoop’. Zulke drievoudige nadruk komt in totaal 

maar zesmaal voor in de hele Bijbel, en heeft dan steeds te maken 

met oordeel. 
 

In de tijd van Jesaja (een eeuw eerder) regeerde aanvankelijk de 

slechte koning Achaz, die zijn heil zocht in politieke verbonden in 

plaats van te vertrouwen op God. Over hem lezen we bij Jesaja: 
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De HEER liet verder tegen Achaz zeggen: ‘Vraag om een teken van 

de HEER, uw God, hetzij uit de diepte van het dodenrijk hetzij uit 

de hoge hemel.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken 

vragen, ik zal de HEER niet op de proef stellen.’ Toen antwoordde 

Jesaja: ‘Luister, huis van David. Is het niet genoeg de mensen te 

tergen? Moet u nu ook mijn God tergen? (Jes 7:10-13) 
 

God bood hem een teken aan, als basis voor geloof, maar Achaz had 

geen behoefte aan Gods hulp, want hij had al een eigen plan, en zijn 

schijnbaar vrome antwoord was in werkelijkheid alleen maar een uit-

vlucht om dat teken niet te hoeven vragen. 

 

Gods antwoorden 

In elk van deze gevallen kondigde God zijn eigen oplossing aan: 
 

▪ Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik aan David 

een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren 

en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het 

land … En dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de 

HERE onze gerechtigheid. (Jer 23:5,6) 

▪ … Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die er recht 

op heeft en aan wie Ik het geven zal. (Ezech 21:27, NBG’51) 

▪ Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw zal 

zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem Immanuël noe-

men. (Jes 7:14). (Matteüs 1:23 past dit toe op Jezus) 
 

Dit vertelde hen dat God ooit Zjjn Koning in de wereld zou brengen, 

omdat normale menselijke koningen niet goed genoeg waren. Zelfs 

de goeden onder hen, zoals Hizkia, die wij in Jesaja 38 en 39 vinden, 

waren niet goed genoeg, en de slechte, zoals Achaz, waren uitge-

sproken goddeloos. 

 

Niet alleen de koningen, ook het volk 

Maar het waren niet alleen de leiders die God terzijde hadden gescho-

ven. Ook het volk zelf was niet beter (een klein aantal getrouwen even 

niet meegerekend). Jesaja beschrijft in de ‘proloog’ van zijn profetie 

het volk als een wijngaard die alleen maar slechte druiven voortbracht: 
 

(God) verwachtte, dat de wijngaard goede druiven zou voortbren-

gen, maar hij bracht wilde druiven voort ... Welnu, de wijngaard 

van de Here der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van 

Juda zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed 

bestuur, maar zie, het was bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar 

zie, het was rechtsverkrachting. (Jes 5:5,7) 
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Later in dit hoofdstuk hekelt hij het feit dat zij alles met woorden pro-

beerden te verdoezelen: 

Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, 

die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van 

zoet bitter maken en van bitter zoet.  
 

Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel 

verstandig zijn. (Jes 5:20,21) 
 

En hij hekelt ook de houding van hen die dachten dat zij alles konden 

oplossen met het brengen van offers: 

Wat moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van 

die schapen, die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, ram-

men en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij ver-

schijnen – wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 

Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie 

wierook; jullie feesten … ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 

(Jes 1:11-13) 
 

Zij zagen niet in dat offers er alleen waren voor de ‘ongelukjes’, maar 

dat het in de eerste plaats ging om het leiden van een rechtvaardig 

leven. Zij leefden als mensen die moedwillig de Wet overtreden en die, 

wanneer ze daarop worden aangesproken, verontwaardigd betogen 

‘ik betaal toch keurig al mijn boetes’.  

 

De ballingschap als beeld van de dood 

Om ze te leren hoe de werkelijke verhoudingen liggen, kondigt God 

door Jesaja aan dat Hij het volk, door de ‘onoverwinnelijke’ 

Nebukadnezar van Babylonië, in ballingschap zal doen gaan. Dat is 

geen ‘straf’ maar een ‘tuchtiging’, dat wil zeggen: een opvoedkundige 

maatregel. Hij zal ze overgeven aan een oppermachtige heerser, om 

ze 50 jaar later daar weer van te bevrijden. Dat moet ze leren dat 

alleen Hij, God, kan bepalen wie in slavernij moet leven, en wie in 

vrijheid mag leven. Zelf kunnen ze dat, ook met hun ‘slimme’ politiek 

en buitenlandse diplomatie niet bewerkstelligen. Maar er schuilt nog 

een verdere les in: Hij zal ze weer uit dat ‘onoverwinnelijke’ Babylon 

bevrijden, door een koning die nóg machtiger is dan zelfs die van 

Babylon. Maar Hij gebruikt dat als beeld van een nóg veel belangrijker 

overwinning: die over de macht van de dood. Zo wil Hij hen leren dat 

zij in werkelijkheid slaven zijn van de zonde en de dood, en dat alleen 

Hij, God, hen daaruit kan bevrijden met behulp van een machtige Be-

vrijder. Want het ernstigste probleem van dit volk is dat zij niet besef-

fen dat zij verlossing nodig hebben, en hoe bied je dat aan iemand 

aan die niet weet dat hij dat boven alles nodig heeft? 
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Maar dan neemt de profetie een merkwaardige wending: die machtige 

Verlosser, die zelfs de dood voor hen kan overwinnen, zal geen zege-

vierende veldheer zijn, maar een onderdanige, gehoorzame Knecht of 

Dienaar, een slaaf eigenlijk (want dat is wat het woord in feite bete-

kent). In het deel van Jesaja’s profetie tussen hoofdstuk 40 en hoofd-

stuk 55 vinden we dit consequent uiteengezet. En de kern daarvan 

wordt gevormd door de vier profetieën over ‘de Knecht (Dienaar, 

Slaaf) van de HEER, gevolgd door een vijfde over ‘de gezalfde’. Die Ge-

zalfde (Hebreeuws: Messias, Grieks Christos) kan alleen maar de be-

loofde Koning uit het huis van David zijn, want onder het Oude Ver-

bond werden de koningen en de hogepriesters aangesteld door mid-

del van zalving. Maar deze volgorde vertelt ons dat de Messias, de 

Christus, eerst die gehoorzame slaaf zou moeten zijn voordat hij Ko-

ning kon worden. 

 
 

Een parallel: bevrijding uit Babylon en verlossing uit de dood 
 

Bevrijding uit Babylon Verlossing uit de dood 

 Onderworpen aan Babel 

 

 
Slaven van de zonde 

 Bevrijd uit Babel en in vrij-

heid gesteld 

 Verlost uit de zonde en ge-

red van de dood 

 De grote bevrijder is Kores 

(Cyrus) van Perzië 

 De grote Verlosser is ‘de 

Knecht des HEREN’ 

 Zelfs het machtige Babel 

houdt voor hem geen stand 

 Zelfs de heerschappij van de 

dood houdt voor hem geen 

stand 

 

De Knechtprofetieën 

In de eerste ‘Knechtprofetie’ (Jesaja 42:1-7) wordt de Knecht voorge-

steld. Zijn missie wordt beschreven in termen die voor een belangrijk 

deel zijn ontleend aan de zegetocht van de Perzische koning Kores 

(Cyrus), die meer dan anderhalve eeuw later Babylon zou verslaan (zie 

kader hiernaast). 

 

 

De Knecht (Jesaja 42) 

 

De veldheer (Jesaja 45) 
  

Hier is mijn dienaar,  Cyrus,  

hem zal ik steunen,  aan wie hij volken onderwerpt,  

hij is mijn uitverkorene,  … zijn gezalfde, 

in hem vind ik vreugde,  … en je met een erenaam getooid 
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ik heb hem met mijn geest 

vervuld.  

Hij zal alle volken het recht 

doen kennen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In gerechtigheid heb ik, de 

HEER, jou geroepen.  

… heb ik je bij je naam geroepen  

Ik zal je bij de hand nemen 

en je behoeden,  

… die hij bij de rechterhand 

neemt, 

ik neem je in dienst voor mijn 

verbond met de mensen,  
 

Omwille van mijn dienaar Jakob, 

van Israël, dat ik heb uitgeko-

zen…  

en maak je tot een licht voor 

alle volken, 

om blinden de ogen te ope-

nen, 
 

 

 

 
 

om gevangenen te bevrijden 

uit de kerker, 

voor wie hij deuren opent 

wie in het duister zitten uit 

de gevangenis.  

 

geen poort blijft gesloten 

 

In de tweede Knechtprofetie (Jesaja 49:1-9) lezen we dat de Knecht 

zelf meent dat zijn missie is mislukt, omdat het volk zijn boodschap 

niet heeft aanvaard: 

Ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten ver-

bruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de HEER 

zal me recht doen, mijn God zal me belonen’. (Jes 49:4) 
 

Maar God vertelt hem dat zijn taak veel verder zal reiken dan alleen 

het volk Israël; zijn boodschap is bestemd voor alle volken: 

Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot gevormd heeft 

tot zijn dienaar om Jakob naar hem terug te brengen, om Israël 

rond hem te verzamelen ... Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om 

de stammen van Jakob weer op te richten en de overlevenden van 

Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken 

tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal 

tot aan de einden van de aarde reikt’. (Jes 49:5,6) 

En Jesaja koppelt dat aan de aspecten van het Jubeljaar, waarin vol-

gens de Wet van Mozes alle verkochte land weer bij de oorspronkelijke 

eigenaar (erfgenaam) terug moest komen en alle slaven moesten wor-

den vrijgelaten: 
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Dit zegt de HEER: … ik neem je in dienst voor mijn verbond met de 

mensen, om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed 

in eigendom terug te geven, om tegen gevangenen te zeggen: ‘Ga 

in vrijheid!’ en tegen wie in het duister verblijft: ‘Kom tevoor-

schijn!’ 
 

Dat vrijlaten van slaven, is uiteraard een beeld van de bevrijding uit 

de slavernij van de zonde, en ook die genoemde bevrijding uit de ge-

vangenis (namelijk die van de dood) en het uitgaan uit de duisternis 

(van de dood) naar het licht (van het leven) zinspeelt daarop. Het in 

eigendom geven van het erfgoed vinden we later weer terug in Jezus’ 

zaligspreking: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beër-

ven (Matteüs 5:5). 
 

In de derde profetie (Jesaja 50:4-11) stelt de Knecht zich voor als leer-

ling (discipel) van de Meester. Een leerling was iemand die een am-

bacht zou leren van een vakman. En hij zou dat doen door goed te 

kijken hoe zijn leermeester het doet, en zich open te stellen voor zijn 

instructie: 

De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het 

woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, 

Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. (Jes 50:4, 

NBG’51) 
 

Maar uit de volgende verzen blijkt dat hij tevens lijdzaamheid moet 

leren; ook dat behoort kennelijk tot zijn opleiding, want het wordt in 

direct verband gebracht met zijn status als slaaf (zie kader ‘geopende 

oren’ op de volgende pagina): 

God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet ge-

boden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld 

aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wan-

gen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimp-

ten en bespuwden. (Jes 50:5,6) 
 

Maar er is ook een hint dat juist zíjn woord van nut is voor wie op God 

vertrouwt: 

Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem 

van zijn dienaar? Hij die door de duisternis gaat en geen licht meer 

ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en vertrouwen 

stelt in zijn God. (Jes 50:10) 
 

Want de ondertoon in dit deel van Jesaja is meer en meer dat zijn 

verlossingswerk zal worden verworpen door de grote massa, die door-

gaat op haar eigen wegen, en alleen zal worden aanvaard door een 

getrouwe minderheid. Die minderheid vinden we bij Jesaja aangeduid 



11 

 

als ‘het overblijfsel’ (of: de ‘rest’), en in het Nieuwe Testament als ‘de 

heiligen’. 

 

Geopende oren 

De Mozaïsche Wet over de Hebreeuwse slaaf: 
 

Wanneer iemand uit uw volk, een Hebreeuwse man of vrouw, 

zich als slaaf of slavin aan u verkoopt, moet deze u zes jaar 

lang dienen; in het zevende jaar moet u hem of haar de vrijheid 

teruggeven.(Deut 15:12) 
 

Maar: 
 

Maar indien hij niet bij u weg wil, omdat hij het goed bij u heeft 

en aan u en uw familie gehecht is geraakt, moet u een priem 

door zijn oor in uw deur steken. Daarmee wordt hij voorgoed 

uw slaaf. (Deut 15:16,17) 
 

David vat dit, in een soort dubbele toepassing, symbolisch op in 

zijn psalm: 
 

In slachtoffer en spijsoffer hebt U geen behagen, (U hebt mij 

geopende oren gegeven), brandoffer en zondoffer hebt U niet 

gevraagd. Toen zei ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij 

geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is 

in mijn binnenste. Ik verkondig de blijde mare van uw gerech-

tigheid in een grote gemeente. (Ps 40:6-8) 
 

En die opvatting vinden we weer terug in de Knechtprofetieën van 

Jesaja: 
 

God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet 

geboden, ik ben niet teruggedeinsd. (Jes 50:5) 

Op die ‘blijde mare’ komen we aan het eind nog terug. 

 

 

De arm van de HEER 

Toen Mozes te Sinaï had gevraagd Gods heerlijkheid te mogen zien, 

ging God aan hem voorbij onder het uitroepen van zijn naam, dat wil 

zeggen: Zijn karakter: 
 

De HEER ! De HEER ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, 

trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, 

die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft 

laat. (Ex 34:6,7) 
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We vinden hier drie verschillende woorden voor ‘schuld’, die in ver-

schillende vertalingen heel verschillend worden weergegeven. In de 

hier aangehaalde NBV zijn dat ‘schuld’, ‘misdaad’ en ‘zonde’ (in de 

NBG’51: ‘ongerechtigheid’, ‘overtreding’ en ‘zonde’). De Hebreeuwse 

woorden zijn respectievelijk avon, pesha en chattath. We komen ze 

op een aantal andere plaatsen in het Oude Testament tegen, en dat is 

altijd bedoeld om ons te verwijzen naar deze zelfopenbaring van God 

hier in Exodus. Maar dat herkennen we alleen wanneer de vertalers 

overal consequent dezelfde Nederlandse woorden gebruiken. Oudere 

vertalingen als de Statenvertaling en de NBG’51 doen dat over het al-

gemeen, maar moderne vertalingen heel vaak niet. 
 

In het laatste deel van Jesaja gaat de profeet in op de vraag waarom 

zij niet al verlost zijn, en hij zegt dan: 

De arm van de HEER is niet te kort om te redden, zijn gehoor niet 

te zwak om te luisteren; jullie wangedrag (avon) is het dat jullie en 

je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden (chattath) 

houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen.(Jes 59:1,2) 
 

Toch zal Hij verlossing brengen, maar de meeste van hen zullen die 

verlossing niet herkennen. Alleen dat ‘overblijfsel’ zal het herkennen. 

Daarom lezen we in de vierde Knechtprofetie (Jes 52:13-53:12): 

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de arm van 

de HEER (NBG’51) geopenbaard? (Jes 53:1) 
 

En die ‘arm van de HEER’, een Hebreeuwse uitdrukking voor Gods 

macht om dingen te doen, vinden we dan beschreven als de overwin-

ning van de Knecht: 

… hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. 

Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en 

vernederd. Om onze zonden (pesha) werd hij doorboord, om onze 

wandaden (avon) gebroken. Voor onze vrede (shalom) werd hij ge-

tuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jes 53:4,5) 
 

Het derde woord beschrijft hier niet de chattath die de scheiding 

maakt (een scheiding die hier zal worden weggedaan) maar de band 

met God (de shalom) die daarmee hersteld zal worden.  
 

Zij waren als schapen zonder herder. Een schaap is een dier dat zon-

der menselijke zorg absoluut niet in de vrije natuur kan overleven. 

Daarom vinden we dit beeld zo vaak in de Bijbel als beschrijving van 

de gelovigen zonder goede leiders. En ook daarom zijn zoveel van de 

goede leiders uit het Oude Testament op vroegere leeftijd schaapher-

der geweest. Maar nu wordt hun leven gekocht met de dood van een 

leider die zelf als een offerschaap wordt gedood: 
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Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar 

de wandaden (avon) van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. 

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond 

niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. (Jes 

53:6,7) 
 

Dit is een totaal onverwacht aspect: zijn overwinning is niet die van 

de veldheer in de strijd, maar die van de slaaf (knecht) die zich in 

absolute gehoorzaamheid onderwerpt aan vernedering, mishandeling 

en dood. En het laatste boek van de Bijbel neemt juist dat aspect weer 

op: 

Een uit de oudsten zei tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam 

Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen … En ik zag … een lam 

staan, als geslacht. (Op 5:5,6) 
 

Pas na het behalen van deze overwinning kon Hij de Gezalfde, de Mes-

sias (Christus) worden, en het Jubeljaar werkelijkheid laten worden: 

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij 

gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij 

gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan ge-

vangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun 

bevrijding, om een genadejaar (jubeljaar) van de HEER uit te roe-

pen. (Jes 61:1,2) 
 

Ook de profeet Daniël spreekt zo, in deze volgorde, over deze dingen: 

Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om 

de overtreding (pesha) te voleindigen, de zonde (chattath) af te 

sluiten, de ongerechtigheid (avon) te verzoenen, en om eeuwige 

gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets 

allerheiligst te zalven. (Dan 9:24, NBG’51) 
 

Maar vervolgens: 

(In de 70
e

 week) … zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er 

niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal 

de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal 

zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: ver-

woestingen, waartoe vast besloten is. (Dan 9:26) 
 

Het werk van de Knecht zal ertoe leiden dat er ‘iets allerheiligst’ wordt 

gezalfd, maar die Gezalfde zal op datzelfde moment juist worden uit-

geroeid. Omdat juist zijn dood die verlossing tot stand zou brengen. 

Dat laatste weten wíj, omdat we kunnen terugkijken, maar voor Dani-

els lezers moet dit een uiterst onbegrijpelijke tekst zijn geweest. 
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De boodschap van verlossing 

We hebben al eerder de tekst uit Psalm 40 gezien (zie het kader: ge-

opende oren op blz. 11), met daarin de woorden “Ik verkondig de 

blijde mare van uw gerechtigheid in een grote menigte”. Het He-

breeuwse woord voor ‘het brengen van goed nieuws’, of voor dat 

‘blijde nieuws’ zelf, is bashar. En dit woord vinden we regelmatig in 

het tweede deel van Jesaja’s profetie (dat loopt van hoofdstuk 40 tot 

hoofdstuk 55). We vinden het dan vaak vertaald met ‘vreugdebode’; 

letterlijk zegt het daar dan: hij die goed nieuws brengt. Dat tweede 

deel van Jesaja is min of meer ingekaderd tussen een tweetal vermel-

dingen van deze uitdrukking.  
 

Eerst: 

Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met 

kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg te-

gen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ (Jes 40:9) 
 

Vreugdebode Sion betekent dan: hij die aan Sion een goede bood-

schap komt brengen. Want aan het eind lezen we: 

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aange-

sneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding 

aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ (Jes 52:7) 
 

En dat goede nieuws is dan het werk van verlossing dat de Knecht 

heeft verricht. En dat is daarom ook de uitdrukking waarmee de bood-

schap van de Knecht zelf begint, wanneer hij eenmaal de gezalfde, de 

koning, is geworden: 

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij 

gezalfd. Om aan armen [de ‘armen van geest’ van de zaligsprekin-

gen, Mat 5:3] het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. 

(Jes 61:1) 
 

De Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, ge-

bruikt voor bashar het werkwoord euangelizō of het zelfstandig 

naamwoord euangelion, waar we de woorden ‘evangeliseren’ en ‘evan-

gelie’ van het Griekse Nieuwe Testament in herkennen. En wanneer 

we dat weten, begrijpen we ineens veel beter het begin van het Nieuwe 

Testament, wanneer we daarin lezen: 

Begin van het Evangelie van Jezus Christus. Gelijk geschreven staat 

bij de profeet Jesaja … geschiedde het, dat Johannes doopte in de 

woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden pre-

dikte. (Mar 1:1-4) 
 

Dat woord ‘evangelie’ is voor ons waarschijnlijk zo vertrouwd, dat we 

ons waarschijnlijk zelden afvragen wat de Joden van de eerste eeuw 
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zich ooit kunnen hebben voorgesteld bij dat woord. Maar het ant-

woord daarop is: zij moeten dat hebben begrepen als de vervulling 

van die belofte van verlossing uit het tweede en derde deel van Jesaja 

(wat wij dus juist weer niet doen, omdat we dat niet herkennen). Mar-

cus benadrukt dat bovendien nog eens extra, wanneer hij dit aanduidt 

als de vervulling van Jesaja’s profetie (zie het citaat boven). En op die 

basis begint Jezus ook zijn eigen predikingswerk: 

En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om 

het evangelie Gods te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en het 

Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evange-

lie. (Mar 1:14,15) 
 

Het werk van de Knecht van de HEER is nu begonnen. En drieënhalf 

jaar later zal dat uitlopen op zijn koningschap, maar dan wel geheel 

anders dan het volk zich dat had voorgesteld. Maar daarover gaat de 

volgende studie. 
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2.   Zijn Leer en Werken 

 

 

 

 

Over de Persoon van de Heer Jezus bestaan veel misverstanden: over 

zijn natuur en afkomst, maar ook over de drieënhalf jaar van zijn leven 

vóór zijn kruisiging. Wat waren nu eigenlijk de boodschap en het doel 

van Jezus’ activiteit in deze periode, toen Hij met zijn discipelen rond-

ging in Israël? Sommigen zien Hem als een ongevaarlijke, wijze ver-

kondiger van liefde en vrede, een beetje op de manier van een oos-

terse ‘goeroe’. Anderen zien Hem voornamelijk als de geneesheer en 

beschouwen het verlichten van menselijk leed als zijn voornaamste 

taak en doel. Weer anderen beschouwen Hem als een vurig verdediger 

van de armen en zwakken, als een revolutionair zelfs, die er op uit 

was de menselijke maatschappij op zijn kop te zetten en recht te ver-

schaffen aan de verdrukten. 
 

Het gemeenschappelijke element in al deze zienswijzen is dat Jezus 

beschouwd wordt als iemand wiens doel het was het leven van de 

mensen op aarde te verbeteren, hetzij in lichamelijk, hetzij in politiek 

of moreel opzicht; de ‘religieuze’ of godsdienstige aspecten van zijn 

leer zijn, beweert men, later door apostelen als Paulus verzonnen en 

Hem in de mond gelegd. Maar in feite staat dit godsdienstige element 

vanaf het begin centraal – dat willen wij nu laten zien aan de hand van 

het evangelie van Lucas. 

 

Het evangelie van het koninkrijk Gods 

Aan het begin van dit evangelie zien we dat Jezus’ geboorte begroet 

wordt als de vervulling van eeuwenoude beloften van God. Maria zegt 

in haar lofzang: 

Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, maar rijken stuurt hij 

weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn 

dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert 

zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot 

in eeuwigheid.’ (Luc 1:52-55) 
 

Zo ook Zacharias, de vader van Johannes de Doper: 

(God) ... heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een 

reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van Da-

vid, zijn dienaar, zoals hij van oudsher heeft beloofd door de 
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mond van zijn heilige profeten: bevrijd zouden we worden van 

onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont 

hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich 

zijn heilig verbond: de eed die hij gezworen had aan Abraham, 

onze vader... (Luc 1:68-73) 
 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof hier de komst van een militaire 

leider wordt aangekondigd, iemand die de Romeinse bezettingsmacht 

zal overwinnen en in Israël een rechtvaardiger maatschappelijk sys-

teem zal vestigen. Maar het ging om een omwenteling van een geheel 

andere soort. Wat hier wordt aangekondigd was niets minder dan dat 

nu eindelijk Gods beloften in vervulling zouden gaan en dat het ‘Ko-

ninkrijk Gods’ nu geopenbaard zou worden: God, de eeuwige Koning 

over Zijn schepping, zou volgens die beloften de gehele aarde ver-

nieuwen en voor de mensheid bevrijding van elke vorm van slavernij 

brengen – ook van het onrecht in de maatschappij van toen. Maria en 

Zacharias spreken hier de hoop uit dat met de geboorte van deze twee 

kinderen, eerst Johannes en vervolgens Jezus zelf, dat Koninkrijk hier 

onder hen werkelijkheid zou worden.  

 

Zij waren niet de enigen die deze hoop koesterden: in Lucas lezen we 

over Simeon, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou 

schenken (Lucas 2:25) en in de pasgeboren Jezus Gods redding en het 

Licht voor de wereld herkende. Wij lezen ook van de profetes Anna 

die samen met anderen uitzag naar de bevrijding van Jeruzalem (vers 

38). 

 

Dit was ook de boodschap die Jezus zelf later verkondigde: dat in 

Hem, in zijn Persoon, zijn woorden en zijn daden, dat Koninkrijk tot 

hen gekomen was. Het was zijn taak, zei Hij, het goede nieuwe [het 

evangelie’] over het koninkrijk van God te brengen (Lucas 4:43). Lu-

cas’ verslag van Jezus’ leven begint met zijn optreden in de synagoge 

in Nazaret, waar hij uit het boek Jesaja voorlas: 

De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om 

aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, 

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blin-

den het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te 

geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. (Luc 4:18,19) 
 

En dan zegt Jezus:  

‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. 

(Luc 4:21) 
 

Het evangelie van Lucas biedt prachtige beelden van de uitwerking 

van deze genade: zieken, verlamden, blinden en melaatsen ontvangen 
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van Jezus genezing; een weduwe ontvangt haar gestorven zoon terug 

(Lucas 7:11-17); mensen worden bevrijd van de last van schuld en van 

een mislukt leven. De tollenaar Zacheüs wordt niet alleen vergeving 

geschonken: hij wordt weer opgenomen in het gezelschap van zijn 

medemensen want ook hij is een zoon van Abraham (Lucas 19:9). Het 

volgende vers vat in één zin de betekenis van Jezus’ komst samen: De 

Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was 

(vers 10). Bovendien bracht Jezus voor Israël een bevrijding in hun 

begrip van Gods Wet: hij verkondigde dat wat God zocht het hart van 

de mens was en een nederige boetvaardigheid, niet het nauwkeurig 

houden van de talloze voorschriften en wetten die de Farizeeën en 

schriftgeleerden daar door hun overlevering van gemaakt hadden: Jul-

lie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met 

geen vinger aan (Lucas 11:46). 

 

‘Een genadejaar’ 

Maar wat was de betekenis van het laatste gedeelte van Jezus citaat: 

om een genadejaar van de Heer uit te roepen? De boodschap van Jo-

hannes de Doper had al duidelijk gemaakt dat de komst van Gods 

Koninkrijk in de Persoon van Jezus twee kanten had: het bracht bevrij-

ding en verlossing, maar het eiste ook een reactie van de mensen. Hij 

verkondigde: 

... dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten 

komen om zo vergeving van zonden te verkrijgen ... (Luc 3:3) 
 

Om deel te hebben aan de bevrijding, de vreugde en de heerlijkheid 

van het voltooide Koninkrijk van God moest men anders worden. Dat 

ging om meer dan alleen maar een soort morele hervorming van Is-

raël: ieder mens afzonderlijk moest anders gaan denken en leven, het 

koningschap van God moest nu al in hun leven werkelijkheid worden. 

Alleen zo zouden zij er deel aan mogen hebben. En de noodzaak daar-

toe was erg dringend, volgens Johannes, want de situatie was ernstig: 

De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen 

goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 

(Luc 3:9) 
 

Wegens zijn lange geschiedenis van ongehoorzaamheid en ongeloof 

stond Israël onder Gods oordeel, en met de komst van de Verlosser 

kwam het beslissende moment. Het is in dit verband dat wij Jezus 

citaat over het ‘genadejaar’ moeten begrijpen: God schonk Israël een 

laatste kans om tot inkeer te komen, en nu, ‘vandaag’, begint met zijn 

komst die korte periode van genade. Later bevestigde Jezus deze 
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waarschuwing, en voegde eraan toe dat het oordeel binnen één gene-

ratie het volk en vooral de stad Jeruzalem zou treffen: 

Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd: “Ik zal profeten en 

apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommigen van hen do-

den en anderen vervolgen. Voor het bloed van al de profeten dat 

sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze ge-

neratie genoegdoening worden geëist … Ja, ik zeg jullie, van deze 

generatie zal genoegdoening worden geëist! (Luc 11:49-51) 
 

Dit is dus het kader waarin wij Jezus’ zending moeten beschouwen: 

Hij kwam tot Israël met een dringende boodschap van boete en ver-

geving, waardoor het naderende onheil alsnog zou kunnen worden 

afgewend, en waardoor men toegang zou kunnen verkrijgen tot het 

Koninkrijk van God. 

 

De betekenis van de genezingen 

Gezien deze oproep tot bekering, en het aanbod van vergiffenis, is 

het duidelijk dat de genezingen niet het centrale doel van Jezus’ 

komst waren – anders zou men zich de vraag moeten stellen waarom 

Hij niet alle zieken genas. Dat was echter niet zijn doel: toen Hij van 

de ene plaats naar een andere wilde vertrekken, probeerden de men-

sen Hem tegen te houden, maar Hij zei tegen hen:  

Ook in andere steden moet ik het goede nieuws over het konink-

rijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. (Luc 4:43) 
 

Welke betekenis hebben dan deze genezingen en wonderen? Uiter-

aard getuigen zij van Jezus’ barmhartigheid met het leed van de men-

sen die Hij ontmoette, maar daarnaast hebben zij een drievoudige 

functie: 
 

i. Het vertoon van goddelijke macht was een teken van Jezus’ be-

voegdheid als Gods Afgezant, als de Messias wiens komst door de 

profeten voorzegd was. Toen Johannes de Doper mensen naar Jezus 

stuurde met de vraag: “Bent u degene die komen zou of moeten wij 

een ander verwachten”, terwijl Jezus juist bezig was mensen te gene-

zen, antwoordde Hij: 

Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden 

kunnen weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat 

worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden op-

gewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt. (Luc 

7:22) 
 

ii. Dit antwoord van Jezus was een duidelijke zinspeling op, zo niet 

een aanhaling uit, het Oude Testament: 
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Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden 

ontsloten. Verlamden zullen springen als herten ... (Jes 35:5,6) 
 

Maar deze passage in Jesaja is een profetisch beeld van het Koninkrijk 

van God, van een vernieuwde wereld gevuld met Gods heerlijkheid. 

Daarom zijn Jezus’ wonderen ook te beschouwen als een soort voor-

proef van dat Koninkrijk, een bewijs dat in de Persoon en het werken 

van Jezus het koninkrijk van God bij jullie gekomen is (Luc 11:20). 
 

iii. Maar misschien wel het belangrijkste aspect van de genezingen 

zien wij in Jezus’ woorden toen men een verlamde tot Hem bracht: 

Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u ver-

geven’. (Luc 5:20) 
 

De genezing van deze man wordt dus een soort gelijkenis van een 

genezing op een ander vlak: de ware ziekte is niet de verlamming 

maar de zonde – en dat is een ziekte waaraan alle mensen lijden. Jezus 

benadrukt dit even later wanneer Farizeeën en schriftgeleerden Hem 

verwijten dat Hij met tollenaars en zondaars eet en drinkt: Gezonde 

mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel (Lucas 7:31). 

 

‘Bekeer u’ 

Jezus’ uitdaging aan zijn volksgenoten was dus: beseften zij dat zij 

op deze wijze ‘ziek’ waren? Waren zij bereid te erkennen dat zij de 

vergiffenis en genade van God nodig hadden, en in nederigheid boete 

te doen. Dan was God meer dan bereid hun deze vergiffenis te schen-

ken, zoals Jezus in gelijkenissen als die van de ‘verloren zoon’ of het 

‘verloren schaap’ duidelijk maakte. Meer nog, Hij zou hun te Zijner 

tijd de vreugde van eeuwig leven in Zijn Koninkrijk schenken: Vrees 

niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen 

schenken, zegt Jezus tot zijn discipelen (Lucas 12:32). 
 

Wat deze uitdaging van Israël eiste was nederigheid, de bereidwillig-

heid in te zien en toe te geven wat in Gods ogen hun ware situatie 

was. Dit is de sleutel tot het schijnbaar ‘revolutionaire’ aspect van Je-

zus’ leer. Wanneer Hij van ‘armen’ en ‘rijken’ spreekt, gaat het Hem 

niet eenvoudig om hun financiële situatie – Hij is zeker niet zomaar 

een soort sociale hervormer; maar Hij weet wel dat de machtigen en 

welgestelden over het algemeen minder bereid zijn zwakte en be-

hoefte aan vergiffenis toe te geven. Vaak worden ze gekenmerkt door 

een hoogmoedig gevoel van onaantastbaarheid – en dit geldt niet al-

leen voor de financieel rijken maar ook voor hen die menen dat zij op 

een ander vlak ‘welgesteld’ zijn – dat zij in Gods ogen rechtvaardig 

zijn en ‘geen inkeer nodig hebben’ (Lucas 15:7). Dit is zeker de reden 
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waarom wij bij Matteüs niet slechts van de ‘armen’ lezen maar van de 

‘armen van geest’ (Matteüs 5:3 NBG’51). Vandaar ook Jezus’ sympa-

thie, die vooral Lucas zo duidelijk maakt, met de tollenaars en zon-

daars. 
 

Telkens weer in zijn evangelie komen wij dit onderscheid tegen. Bij-

voorbeeld wanneer een zondares Hem de voeten zalft met een kost-

bare olie, terwijl de Farizeeër, wiens gast Hij is, Hem niet eens water 

voor zijn voeten heeft gegeven (Lucas 7:36-50). Tegen de vrouw zegt 

Jezus: “Uw zonden zijn u vergeven ... Uw geloof heeft u gered; ga in 

vrede”. Haast nog duidelijker is Jezus’ gelijkenis van de Farizeeër en 

de tollenaar in Lucas 18: de ene prijst zichzelf om zijn gerechtigheid: 

God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, terwijl de andere 

niet eens zijn blik naar de hemel durft te richten en eenvoudig zegt: 

God, wees mij zondaar genadig. (Lucas 18:11 en 13). Jezus’ commen-

taar laat ons de kern van dit onderscheid duidelijk herkennen: 

... hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is 

in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf ver-

hoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal ver-

hoogd worden. (Luc 18:14) 

 

Een verkeerde verwachting 

Nu zijn de hoogmoed van de Farizeeër, en het gevoel dat men Gods 

genade niet nodig heeft, algemeen menselijke verschijnselen. Er was 

echter in het geval van het toenmalige Israël een bijzondere reden 

waarom het volk, en vooral de ‘vromen’ en de leiders onder hen, Je-

zus’ boodschap niet wilden aanvaarden. Dit wordt al aan het begin 

van Lucas duidelijk: Johannes de Doper zegt tegen de mensen die tot 

hem komen om gedoopt te worden: 

... zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want 

ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham ver-

wekken. (Luc 3:8) 
 

God had vroeger een verbond gesloten met Abraham en zijn nakome-

lingen, en hun beloften gegeven die, naar zij meenden, hun Gods 

gunst en zegeningen en een verheven positie onder de volken verze-

kerden. Allen die zich aan de Wet hielden konden op Gods gunst re-

kenen, en waren voorbestemd tot heil en heerlijkheid in Zijn Konink-

rijk. 
 

Zeker, op dat moment zag het er heel anders uit: Israël stond onder 

vreemde, heidense overheersing en was bezet door de Romeinen; 

maar de heersende gezindheid onder Israël, gesteund door vooral de 
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Farizeeën, was dat God hun vroeg of laat Zijn gunst zou tonen, als zij 

maar trouw bleven aan Gods Wet, in het bijzonder die wetten die het 

verschil tussen Joden en heidenen duidelijk maakten: besnijdenis, de 

Sabbat, de spijswetten – regels waar Jezus kennelijk weinig waarde 

aan hechtte. God zou hun een Bevrijder sturen, die de macht van hei-

denen over Israël zou breken en de gehate Romeinen het land uit ja-

gen. Daarom was Israël juist in de eerste eeuw van onze tijdrekening 

telkens weer het toneel van rebellie en opstand tegen Rome, geleid 

door een serie ‘Messias-figuren’, waarin de haat en het verlangen naar 

vergelding van velen in Israël tot uiting kwamen. 
 

De leer van Jezus, in wezen een uitbreiding van Johannes’ woorden, 

ging lijnrecht in tegen dit soort nationalisme. Toen Hij zei: ... heb je 

vijanden lief, bid voor wie jullie slecht behandelen (Lucas 6:27 en 28), 

was dat niet alleen maar een algemeen moreel principe, maar weers-

prak dat ook de wijdverspreide Joodse houding ten opzichte van de 

Romeinen. Ook zijn houding tegenover de ‘tollenaars en zondaars’ en 

vooral tegenover heidenen, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de barm-

hartige Samaritaan (Lucas 10:25-37), was een verwijt aan het gevoel 

van superioriteit en zelfgenoegzaamheid van de godsdienstige leiders 

van Israël. Jezus’ boodschap van genade voor zondaars, voor de ar-

men en zachtmoedigen, en zijn oproep tot boete, was een poging Is-

raël af te brengen van zulke gevaarlijke illusies en hen te doen besef-

fen dat hun, als zij niet tot inkeer kwamen, niet een nationale verho-

ging te wachten stond maar integendeel een catastrofe van de grootst 

mogelijke omvang: de ondergang van Jeruzalem en dood, balling-

schap of slavernij voor velen van hen. 
 

Naarmate Israëls leiders zich sterker tegen Hem verzetten werd de 

waarschuwende toon van Jezus’ leer scherper. Hij keerde terug tot 

Johannes’ beeld van de bijl en de boom en vergeleek Israël met een 

onvruchtbare vijgenboom, die, als hij niet binnen een jaar eindelijk 

vrucht zou geven, omgehakt zou worden (Lucas 13:6-9). Toen men 

Hem vertelde over mensen die bij verschillende rampen omgekomen 

waren, antwoordde Hij: 
 

Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle 

andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg 

ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op 

dezelfde wijze omkomen. (Luc 13:2,3) 
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Zijn dood en de ondergang van Jeruzalem 

Maar het merendeel van het volk schonk Hem geen gehoor. Er bleef 

daarom voor Jezus niets anders over dan de ondergang van Jeruzalem 

te voorzeggen, wanneer Rome een eind zou maken aan Israëls op-

standigheid – wat, in het jaar 70 na Chr., inderdaad binnen één gene-

ratie, gebeurde: 

Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over 

het lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten 

wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 

Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken te-

gen je oprichten ... Ze zullen je met de grond gelijk maken en je 

kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten ... 

(Luc 19:41-44) 
 

En waarom?  

‘... omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend’. (Luc 

19:44) 
 

Maar voordat dit lot de stad Jeruzalem trof, trof het eerst Jezus zelf. 

Zijn kruisdood was immers de Romeinse straf voor opstandelingen – 

Hij, die vrede en nederigheid gepredikt had, droeg de straf die voor 

Israël bestemd was, terwijl een echte opstandeling werd vrijgelaten: 

(Barabbas) was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had 

plaatsgevonden en wegens moord (Lucas 23:19). Van deze overeen-

komst tussen Jezus en zijn volk was Hij zich volkomen bewust. Toen 

vrouwen in Jeruzalem over Hem weeklaagden, terwijl Hij op weg was 

naar zijn kruisiging, zei Hij: 

Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en 

je kinderen ... Want als dit gebeurt met het jonge hout [dat wil 

zegen: met iemand die het niet verdiende], wat zal het verdorde 

hout [dat wil zeggen: een hout dat alleen nog maar geschikt is 

voor het vuur] dan niet te wachten staan? (Luc 23:28-32) 
 

Maar zijn vrijwillige vereenzelviging met hun lot bracht hun geen ver-

lossing – want Israëls leiders hadden Hem verworpen en Hem zelfs 

overgegeven in de handen van de Romeinen. 

 

Een nieuw ‘genadejaar van de Heer’ 

Wij hebben, aan de hand van Lucas’ verslag, het leven en de leer van 

Jezus bekeken in verband met het toenmalige Israël, niet met betrek-

king tot ons, nu. Het is een droevig verhaal dat eindigt met een dub-

bele ramp – de kruisiging van Jezus en, veertig jaar later, de val van 

Jeruzalem. Maar uiteraard blijft de betekenis van Jezus’ leven niet 
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beperkt tot dat tijdperk. Wel is het zo dat Israël in zijn verhouding tot 

Jezus, zoals in zo veel andere dingen, een soort patroon voor anderen 

toont. Want de gehele mensheid valt onder Gods oordeel, en iedereen 

heeft Zijn genade en vergiffenis nodig. Jezus’ kruisiging was beslist 

niet het einde. Met zijn opstanding begon een nieuwe fase in de ont-

plooiing van Gods heilsvoornemen: nu moest de boodschap van 

boete, vergiffenis en heil aan alle volken worden verkondigd. Na zijn 

opstanding zegt Jezus tegen de discipelen: 

Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat 

hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam 

alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, 

opdat hun zonden worden vergeven. (Luc 24:46-48) 
 

De boodschap is herkenbaar dezelfde: inkeer, boete, vergeving van 

zonden. De periode sinds de opstanding is opnieuw een ‘genadejaar 

van de Heer’, want ook nu staat de wereld Gods naderend oordeel te 

wachten. Nadat de Mensenzoon door deze generatie verworpen zal 

zijn (Lucas 17:25), zal Hij terugkomen, als de bliksem (vers 24), be-

kleed met macht en grote luister (21:27), en op een tijdstip waarop je 

het niet verwacht (12:40). Dan zal een oordeel de mensheid treffen 

dat Jezus vergelijkt met de gebeurtenissen van het jaar 70 na Chr. 

(hoofdstuk 21), en zelfs met de zondvloed en de ondergang van So-

dom (17:26-29). 
 

Zijn ernstige woorden voor zijn tijdgenoten gelden dus ook voor la-

tere generaties en niet in de laatste plaats voor ons: als jullie niet tot 

inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij (13:5). Maar aan 

wie Hem wel aanvaardt schenkt Hij genade, bevrijding van de last van 

schuld en zonde, met het vooruitzicht van een leven met Hem in het 

Koninkrijk van zijn Vader. Er is echter één verschil: de boodschap 

wordt nu verkondigd ‘in zijn naam’ (21:47). Al kon zijn dood toenter-

tijd het lot van Jeruzalem niet afwenden, het is nu juist door zijn ster-

ven voor ons, waarbij Hij in ruimere zin om onze overtredingen werd 

... doorboord, dat wij ‘genezing’ ontvangen (Jesaja 53:5, NBG’51) als 

wij maar gehoor schenken aan zijn boodschap. 

 

De ware Christus? 

Wat zou ons kunnen weerhouden om van dit genadejaar gebruik te 

maken? Uit Lucas blijkt duidelijk waarom het merendeel van Israël 

Hem heeft verworpen. Zelfgenoegzaamheid – het gevoel dat mij in 

wezen niets ontbreekt, dat mijn leven in orde is, en dat ik net zo goed, 

zo niet beter, ben dan mijn medemens – dat is misschien de moderne 

vorm van de toenmalige overtuiging van hun eigen gerechtigheid die 
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voor zo velen tot een strik werd. Maar er was nog iets: Israël struikelde 

omdat het zich een beeld van de verwachte Messias had gevormd dat 

hen blind maakte voor de ware Christus. Toen was het een nationalis-

tische, militante Messias – en voor een bepaald soort van christendom 

is dat nu nog steeds het geval. 
 

Maar het merendeel van het hedendaagse christendom heeft zich een 

ander, even on-Bijbels beeld van Hem gevormd: als een hemelse Fi-

guur, die voor een korte tijd zijn eeuwig bestaan in de hemel prijs-

geeft maar na zijn aardse leven terugkeert naar waar Hij al eerder was 

– een Christus die alleen met het ‘geestelijke’ te maken heeft. Zo’n 

Christus heeft weinig te maken met Lucas’ beeld van de Mensenzoon, 

die door geboorte en menselijkheid diep verbonden is met ons; die 

over zijn volk Israël en zijn stad Jeruzalem weende en met hen heeft 

geleden; een Christus die wederkomt om hier op aarde eindelijk vrede 

en gerechtigheid te brengen. 
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3.   Zijn strijd en overwinning 

 

 

 

 

In een van de laatste hoofdstukken van Jesaja lezen we dat de profeet 

verzucht: 

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! … zo zou u uw 

vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven… 

(Jes 64:1,2 NBG’51 of 63:19-64:1 NBV) 
 

Dat zou een unieke demonstratie zijn geweest van zijn almacht, waar 

werkelijk niemand omheen zou kunnen: 

Nog nooit is zoiets gehoord, niet eerder zoiets vernomen. Geen 

oog zag ooit een god buiten u, die opkomt voor wie op hem wacht. 

(Jes 64:3) 
 

Maar de werkelijkheid van zijn dagen was anders. Het volk had gezon-

digd, en in plaats dat God de hemel kon scheuren en neerdalen om 

zijn volk te bevrijden en hun vijanden te straffen, zou zijn komst al-

leen maar oordeel over zijn eigen volk hebben betekend, omdat ze 

gezondigd hadden en tegenover Hem onrein waren geworden: 

Maar nu bent u in toorn ontstoken, omdat wij gezondigd hebben 

… Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als het 

kleed van een menstruerende vrouw. Wij allen zijn als verwelkte 

bladeren, verwaaid op de wind van ons wangedrag. (Jes 64:5,6) 
 

We vinden hier weer die verwijzing naar de drie beschrijvingen van 

hun tekortkomingen waar we in studie 1 al op wezen (al gebruikt hij 

hier ‘onreinheid’ in plaats van pesha – misdaad). 

 

Een gebed gaat in vervulling 

Maar Marcus beschrijft de uitstorting van de Geest op Jezus, direct 

volgend op zijn doop, met de woorden: 

En meteen, toen Hij uit het water oprees, zag Hij de hemelen scheu-

ren en de Geest als een duif op Zich neerdalen. (Mar 1:10 NBG’51) 
 

Dit is de enige andere keer dat deze uitdrukking in de Bijbel voorkomt, 

en het is daarom duidelijk dat Marcus deze gebeurtenis beschrijft als 

de vervulling van Jesaja’s gebed. 

 

Ook Lucas maakt met zijn woordkeus duidelijk dat hij Jezus’ komst 

wil beschrijven als een vervulling van Jesaja’s profetie, al is dat in de 

vertaling minder duidelijk dan bij Marcus. Jesaja had geschreven: 
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Hoe welkom is de vreugdebode [euangelizō] die over de bergen 

komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding [sotèria] aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is ko-

ning!’ Hoor! Je wachters [phulassō] verheffen hun stem, samen 

barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen: de HEER 

keert terug naar Sion. (Jes 52:7,8) 
 

Wanneer Lucas begint met zijn ‘geboorteverhaal, gebruikt hij een op-

vallend aantal van deze woorden: 

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, 

ze hielden de wacht [phulassō] bij hun kudde ... De engel zei tegen 

hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen [eu-

angelizō], dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: van-

daag is in de stad van David voor jullie een redder [sotèr] geboren. 

Hij is de messias [gezalfde, dat is: de koning], de Heer … De her-

ders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat 

ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 

(Luc 2:8,10,11,20) 
 

Ook al lijken sommige elementen van zijn verhaal op het eerste ge-

zicht over andere dingen te gaan, de overeenkomst in woordkeus is 

té opvallend om toeval te kunnen zijn. 

 

De dubbele aankondiging 

Maar het gaat verder. Wanneer de Geest op Hem neerdaalt, klinkt er 

een stem die zegt: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. 

Dat is een combinatie van twee verschillende plaatsen in het Oude 

Testament. De ene vinden we in Psalm 2, die wel de ‘koningspsalm’ 

wordt genoemd: Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak 

tot mij: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. De andere komt 

uit de eerste knechtprofetie: Hier is mijn dienaar [NBG’51: knecht], 

hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 

ik heb hem met mijn geest vervuld. Ook bij de verheerlijking op de 

berg vinden we deze uitspraak: En er kwam een wolk, die hen over-

schaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de 

geliefde, hoor naar Hem (Marcus 9:7, NBG’51). Eén van de drie disci-

pelen die daarbij aanwezig waren, was Petrus. En in zijn tweede brief 

noemt hij dát nadrukkelijk als de solide basis van zijn prediking: 
 

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus ver-

kondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – inte-

gendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want 

hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de 
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majesteitelijke luister tegen hem zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in 

hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen 

klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. (2 Pet 1:16-

18) 
 

Maar waarom deze drievoudige nadruk op deze combinatie van twee 

oudtestamentische teksten? Daar kan maar één antwoord op zijn: God 

Zelf wil zowel Zijn zoon als de toehoorders ervan doordringen dat 

deze Jezus eerst de rol van lijdende Knecht moet vervullen voordat Hij 

koning kan worden. En Petrus wil op deze manier zijn lezers overtui-

gen dat het lijden noodzakelijkerwijs moest voorafgaan aan zijn ko-

ningschap (en dat zij daarom bereid zouden moeten zijn ook zelf te 

lijden, voordat zij in aanmerking zouden komen voor eeuwige heer-

lijkheid). 

 

De missie van ‘de Knecht’ 

Wat was dan de boodschap van dat evangelie, dat eerst Jezus zelf en 

vervolgens zijn apostelen predikten? Het antwoord daarop kan alleen 

zijn dat het de boodschap was dat Gods verlossingsplan nu van start 

ging, en dat dat de vervulling inhield van wat Jesaja had aangekondigd 

in die reeks ‘Knechtprofetieën’, inclusief de vierde daarvan, over de 

lijdende Knecht. Bevrijding van de getrouwen, het ‘overblijfsel’, uit de 

macht van zonde en dood, en niet bevrijding van het gehele volk uit 

de macht van de Romeinen, was het doel van zijn komst. En die be-

vrijding uit de macht van zonde en dood zou niet alleen de getrouwen 

uit het volk Israël betreffen, maar die uit alle volken! Maar die bevrij-

ding zou moeten berusten op de gehoorzaamheid van de Verlosser. 

Zijn overwinning zou een overwinning moeten zijn over de menselijke 

natuur, die geneigd was tot ongehoorzaamheid. In de eerste studie 

zagen we dat de reeks Knechtprofetieën zich uitstrekte over de vol-

gende thema’s: 
 

▪ De Knecht door God geroepen om Gods verlossing te brengen. 

▪ De Knecht teleurgesteld in de reactie van zijn volk, maar door God 

aangesteld om zijn taak uit te breiden naar de overige volken. 

▪ De Knecht als leerling van de meester: God zelf. 

▪ De aard van de overwinning: lijden en dood, ondergaan in nede-

righeid, maar ook in volledig vertrouwen op God. 

▪ De Knecht na zijn overwinning, als de gezalfde, de koning, die de 

getrouwen beloont en oordeel brengt over de ontrouwen. 
 

Het is al bij de eerste blik duidelijk, dat de aard van zijn overwinning 

van totaal andere aard is dan die van de veldheer Kores, waar zijn 

optreden en overwinning door Jesaja in eerste instantie mee worden 
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vergeleken. Nederigheid en gehoorzaamheid zijn hier de sleutelwoor-

den. En die eigenschappen moet Hij blijven tonen, ook wanneer dat 

leidt tot foltering en dood. En dat eist een onbeperkt vertrouwen op 

God. Want ongehoorzaamheid is ten diepste een tekort schieten in 

zulk vertrouwen. 

 

De Leerling 

Maar juist omdat de menselijke natuur geneigd is tot ongehoorzaam-

heid en zelfverheffing, moet zulke gehoorzaamheid worden geleerd; 

dat komt niet vanzelf. En juist in dit geval zou die gehoorzaamheid 

volmaakt moeten zijn, want de overwinning over de zonde zou alleen 

kunnen worden behaald wanneer die gehoorzaamheid ook onder de 

meest extreme omstandigheden zou blijven. Het zou ons dan ook niet 

moeten verbazen, dat we dat leeraspect op een aantal plaatsen in de 

evangeliën tegenkomen. Lucas vertelt: Het kind groeide op en werd 

krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade van God was 

op Hem (Lucas 2:40, NBG”51). De NBV vertaalt hier was begiftigd met 

wijsheid, maar dat verdoezelt het feit dat hier duidelijk wordt gespro-

ken over een groeiproces. Zo’n opgroeien en ‘krachtig’ worden, vin-

den we, in dezelfde bewoordingen, ook met betrekking tot de jonge 

Johannes de Doper (Lucas 1:80). En van Jezus zelf wordt het nog eens 

herhaald aan het eind van dit hoofdstuk, waar ook de NBV leest: Jezus 

groeide verder op [het Griekse hèlikia duidt op toenemende ‘volwas-

senheid’] en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de 

gunst bij God en de mensen (Lucas 1:52). Dit beschrijft het opgroeien 

van een kind, zij het wel een kind dat meer dan gemiddeld op God 

was gericht. Maar we vinden zulke woorden bijvoorbeeld ook in de 

beschrijving van de jonge Samuël: De jonge Samuël nam toe in aan-

zien en in gunst, zowel bij de HERE als bij de mensen. En dat ‘krachtig 

worden’ in of door de Geest is iets dat ook de gelovige in Christus 

moet nastreven. Paulus schrijft in zijn brief die wij kennen als de brief 

aan de Efeziërs: Moge (God) vanuit zijn rijke luister uw innerlijke we-

zen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, en in het volgende 

hoofdstuk wijst hij erop dat het doel moet zijn dat de gemeente (die 

hij daar beschrijft als het lichaam van Christus) moet worden opge-

bouwd tot … de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle was-

dom gekomen volheid van Christus” (Efeziërs 3:16 en 4:13). Dat woord 

‘wasdom’ is hetzelfde woord hèlikia dat we hierboven zagen in Lucas 

1:52. En ook elders in Paulus’ brieven vinden we dit beeld terug. 
 

Dat opgroeien tot volwassenheid vinden we bij Lucas verder geïllu-

streerd in zijn beschrijving van het eerste bewuste bezoek van de 
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jonge Jezus aan de tempel, dat wij – niet toevallig – tussen deze beide 

vermeldingen van zijn opgroeien vinden (Lucas 2:41-51). Uitgeleerd 

bij zijn plaatselijke dorpsrabbijn, neemt Hij deze gelegenheid te baat 

daar zijn nog onbeantwoorde vragen af te vuren op de theologische 

kopstukken van zijn dagen. Want we moeten hier niet de fout maken 

dit te lezen alsof Hij de professoren daar even een lesje theologie wil 

geven. Hijzelf is de leerling: Hij zat “tussen de leraren, terwijl hij naar 

hen luisterde en hun vragen stelde” (Lucas 2:46). Ja, inderdaad: allen 

die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden, 

maar dat moeten we lezen als een bevestiging van het niveau dat Hij 

op dat moment al had bereikt. En we kunnen ons dan voorstellen hoe 

Hij probeert dat verband te begrijpen tussen de beloofde Messias 

(waarvan Hij, van zijn moeder, zal hebben geweten dat Hij dat was) en 

die ‘mysterieuze’ Knecht van de Here. Iets dat weinigen in die tijd dui-

delijk zal zijn geweest. Maar Hij zal toen al wel hebben begrepen dat 

dit zíjn missie beschreef, en dat die missie weinig aanlokkelijks in-

hield. 
 

Wanneer Hij eenmaal aan die missie is begonnen komt Hij nog eens 

terug op dat leerproces: 

Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij 

kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, 

dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon 

immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. (Joh 5:19,20) 
 

Ook dit beschrijft de leerling die het vak leert van zijn vader, die hem 

alles voordoet. Mogelijk zal Hij op dat moment hebben teruggedacht 

aan de manier waarop Jozef Hem het timmermansvak had geleerd. 

Want ook in Lucas 6:40-42 komt Hij terug op die leerperiode, en daar 

verwijst Hij duidelijk naar de timmermanswerkplaats: 

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich 

alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermees-

ter. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of 

zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 
 

Maar het vertelt tegelijkertijd wel dat Hij ook de relatie tot zijn he-

melse Vader ziet als een Meester-Leerling relatie: Hij heeft zijn ‘vak’ 

inderdaad als een Leerling moeten leren. Wanneer Paulus vertelt dat 

ook wij op die manier moeten leren als Gods kinderen te leven, dan 

vertelt hij ons dus feitelijk dat wij dat voorbeeld van onze Heer moeten 

navolgen. Maar dan kun je het ook omdraaien, en stellen dat zijn leer-

periode dus van dezelfde aard moet zijn geweest als die welke wij 
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zouden moeten ondergaan, anders zou zijn voorbeeld geen voorbeeld 

zijn geweest. En dat vinden we dan ook in de brief aan de Hebreeën: 

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen 

onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de 

dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, 

hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij 

heeft geleden. (Heb 5:7,8, NBG’51) 
 

Die vermelding van geroep en tranen verwijst uiteraard naar de wor-

steling die we beschreven vinden bij Lucas: En Hij werd dodelijk be-

angst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die 

op de aarde vielen (Lucas 22:44, NBG’51). Hij heeft, zegt de schrijver 

van de Hebreeënbrief hier, die gehoorzaamheid moeten leren, en Hij 

heeft dat geleerd door dat proces van lijden. En zo moeten ook wij 

dat leren, zelfs al worden wij niet in dezelfde mate tot het uiterste 

beproefd. Of eigenlijk: juist daarom. Want het is diezelfde schrijver 

die zijn lezers vermaant: U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand 

geboden in uw worsteling tegen de zonde (5:4, NBG’51). Voor die ‘wor-

steling’ gebruikt hij dezelfde uitdrukking als Lucas in het hierboven 

aangehaalde vers, en dat ‘ten bloede toe’ heeft in het Grieks nadruk. 

Ook zij moesten strijden tegen de zonde, ook al hoefden zij niet zover 

te gaan als Hij (niet ‘ten bloede toe’). Maar dat betekent feitelijk dat 

zíjn worsteling zwaarder was dan de hunne, niet lichter! Hij was ten 

tijde van zijn eigen worsteling niet de ervaren meester die het even 

uit de losse pols voordeed: Hij was de Leerling die begon aan het af-

leggen van zijn ‘meesterproef’. Pas daarna kon Hijzelf een meester 

zijn, die zijn leerlingen zou kunnen bijstaan in hún beproevingen. 

 

De overwinning 

Het is van belang het bovenstaande goed te beseffen. Hij kon de 

zonde alleen overwinnen door strijd te voeren: zonder strijd geen 

overwinning; dan zou het slechts een ‘holle’ demonstratie zijn ge-

weest. En het was onvermijdelijk dat het dezelfde strijd zou zijn die 

wij moeten voeren; hooguit zwaarder en meer intens. Dat maakte het 

absoluut onvermijdelijk dat Hij wel degelijk door de zonde verzocht 

kon worden, dat Hij de verleiding moest voelen. Alleen zó kon Hij die 

verzoeking overwinnen. En ook dat wordt ons dan ook in zoveel woor-

den verteld: 

Wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze 

zwakheden, maar een, die in alle dingen op dezelfde wijze als wij 

is verzocht geweest, naar zonder te zondigen. (Heb 4:15, NBG’51) 
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Het verschil tussen Hem en ons zit niet in het feit dat Hij niet verzocht 

zou kunnen worden, maar in het feit dat dat nu juist wél kon, maar 

dat Hij die verzoeking desondanks toch heeft weerstaan. En we weten 

hoe wíj verzocht worden, want Jakobus vertelt ons dat: 

Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt 

en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is 

de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. (Jak 1:14) 
 

Dat is de enige bron van zonde: onze menselijke begeerte, die vast 

verankerd ligt in onze menselijke natuur. En Hij heeft de overwinning 

behaald, doordat Hij aan die begeerte weerstand heeft geboden. Want 

het voelen van die begeerte is op zichzelf nog geen zonde. Zonde, 

zegt Jakobus, is het toegeven aan die begeerte. Hij vergelijkt dat met 

een bevruchting, die na verloop van tijd een kind baart, en dat kind is 

in dit geval de zonde. Wie Jezus zodanig vergoddelijkt dat hij meent 

dat Hij die begeerte zelfs niet heeft kunnen voelen, lijkt Hem daarom 

wel te eren, maar ontneemt Hem in feite zijn overwinning. Paulus 

geeft in zijn brief aan de gemeente in Rome duidelijk aan, dat juist 

die mogelijkheid om te kunnen zondigen de reden was waarom Jezus 

aan die menselijke natuur deel moest hebben, om de overwinning te 

kunnen behalen. Alleen zó kon de zonde daar worden overwonnen 

waar zij haar oorsprong had: in ‘het vlees’, dat wil zeggen: in de men-

selijke natuur: 

Want wat de wet niet kon, omdat zij zwak was door het vlees [NBV: 

de menselijke natuur]; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden 

in een vlees, aan dat aan de zonde gelijk … de zonde veroordeeld 

in het vlees. (Rom 8:3, NBG’51) 
 

Zijn lijden en dood waren geen toneelspel, of zelfs maar een holle 

demonstratie. Het was een uiterst felle strijd. Want overwinningen 

kunnen alleen in strijd worden behaald, en zijn verlossing wordt 

voortdurend beschreven als een overwinning. Een overwinning zoals 

wij die bovendien ook zelf moeten behalen, en ook in datzelfde strijd-

perk: de menselijke natuur. Maar dan wel met dit verschil dat wij er 

niet alleen voor staan; wij hebben nu Hem aan onze zijde. Maar wan-

neer Hij de beproeving niet zou hebben gevoeld zoals wij die voelen, 

zou zijn strijd niet zwaarder zijn geweest dan de onze, maar juist lich-

ter. Dan zou zijn overwinning ons niet hebben kunnen helpen. Dan 

was er, goed beschouwd, zelfs geen overwinning behaald. Maar de 

Schrift is over dat laatste duidelijk genoeg. Voor Hem gold: De leeuw 

uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en 

daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen (Openbaring 

5:5). En voor ons: Wie overwint zal samen met mij op mijn troon 
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zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op 

zijn troon zit (Openbaring 3:21). 

 

De ene ‘daad van gerechtigheid’ 

Door deze overwinning heeft Hij daarom de zonde van Adam kunnen 

uitdelgen. Zoals Paulus vertelt: Daarom, zoals het door één daad van 

overtreding [Adams zondeval] voor alle mensen tot veroordeling ge-

komen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle 

mensen tot rechtvaardiging tot leven (Romeinen 5:18). En let op dat 

hij het hier niet heeft over de simpele afwezigheid van zonde. Hij heeft 

het over een concrete ‘daad van gerechtigheid’, tegenover een even 

concrete ‘daad van overtreding’. Hiermee stelt hij Adam en Christus 

rechtstreeks tegenover elkaar: de een is de directe tegenpool van de 

ander. En dat beeld werkt hij volledig uit in zijn brief aan de gemeente 

in Filippi (zie kader volgende pagina). 
 

Het zou geen betekenis hebben te betogen dat Jezus slaagde waar 

Adam faalde, wanneer we zouden menen dat Adam wel, maar Jezus 

niet door de zonde verzocht zou zijn. Zijn strijd moet minimaal gelijk 

zijn geweest (of anders zwaarder) wil zijn overwinning in deze verge-

lijking enige betekenis hebben. Dat is eenvoudigweg de noodzakelijke 

onderliggende gedachte van deze vergelijking. En merk ook op dat 

Paulus hier betoogt dat dat de reden is (‘daarom’…) waarom Hij ver-

volgens door God boven elk schepsel is verheven. Alleen door die 

overwinning (en dus ook pas na die overwinning!) heeft zijn Vader 

Hem die plaats toegekend. Of, in de woorden van eerder in deze stu-

die: pas nadat Hij die rol van dienstknecht (slaaf) op zich had geno-

men en tot een goed einde gebracht, kwam Hij in aanmerking voor 

het koningschap.  

 

 

Filippenzen 2: 5-11 
 

Genesis 1 en 3 

Laat onder u de gezindheid heer-

sen die Christus Jezus had die 
 

hoewel hij Gods gestalte had,  

 
 

 

 

 

En God schiep de mens naar 

zijn beeld; naar Gods beeld 

schiep Hij hem (1:27) 
 

er niet aan dacht de gelijkheid 

met God door roof zich toe te ei-

genen (Leidse Vertaling), 
 

God weet dat … zodra je daar-

van eet, dat jullie dan als God 

zullen zijn (3:5). 
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Filippenzen 2: 5-11 

 

maar zichzelf heeft geledigd. 

 
 

Jesaja 49 en 53 

 

Hij heeft zijn leven uitgegoten 

in de dood (53:12) 
 

Hij nam de gestalte aan van een 

dienaar en werd gelijk aan een 

mens. 

 
 

(de HEER) heeft me gezegd: 

‘Mijn dienaar ben jij … Al in de 

schoot van mijn moeder heeft 

Hij mij geroepen (49:3,1) 
 

 

En als mens verschenen, heeft hij 

zich vernederd  
 

omdat hij … zich tot de zon-

daars liet rekenen (53:12) 
 

en werd gehoorzaam tot in de 

dood – de dood aan het kruis. 

 
 

doorboord, om onze wandaden 

gebroken … maar verzette zich 

niet (53:5,7) 
 

Daarom heeft God hem hoog ver-

heven en hem de naam geschon-

ken die elke naam te boven gaat, 
 

Daarom ken ik [God] hem een 

(eerste) plaats toe onder velen 

(53:12) 

 
 

 
 

opdat in de naam van Jezus elke 

knie zich zal buigen, in de hemel, 

op de aarde en onder de aarde,  

 
 

Jesaja 45 

Voor mij [God] zal elke knie 

zich buigen en elke tong zal bij 

mij zweren (45:23) 
 

 
en elke tong zal belijden: ‘Jezus 

Christus is Heer, ‘tot eer van God, 

de Vader. 

 
 

Johannes 5:23 

Dan zal iedereen de Zoon eer 

betuigen zoals men de Vader 

eert. 
 

 

Hier ben ik … 

Dan keren we tot slot nog even terug tot Psalm 40, waar we het in 

studie 1 al over hadden. De Septuaginta (de Griekse vertaling van het 

OT) geeft die wat anders weer, en het is in die laatste vorm dat we 

hem in het NT vinden aangehaald (zie kader op de volgende blad-

zijde). 
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Psalm 40 (Hebreeuws) 

 

 

 

Psalm 40 (Grieks) 

Hebreeën 10:5-7 
 

A Offers en gaven verlangt u 

niet, 
 

A Offers en gaven hebt u niet   

verlangd, 
 

B nee, u hebt mijn oren voor u 

geopend. 

 

B maar u hebt mij een lichaam 

gegeven. 

 

A Brand– en reinigingsoffers 

vraagt u niet. 
 

A Brand– en reinigingsoffers 

behaagden u niet. 
 

B Maar ik kan zeggen: ‘Hier 

ben ik, (over mij is in de 

boekrol geschreven), Uw wil 

te doen, mijn God, verlang 

ik, diep in mij koester ik uw 

wet. 
 

B Toen heb ik gezegd: Hier 

ben ik, want dit staat in de 

boekrol over mij geschreven: 

Ik ben gekomen, God, om 

uw wil te doen. 
 

 

 

Deze passage toont een standaardvoorbeeld van een zogenaamd ‘pa-

rallellisme’, dat wil zeggen: een dichtvorm waarin de uitspraken in het 

eerste deel met andere woorden worden herhaald in het tweede deel. 

In dit geval vinden we een dubbele uitspraak, en zijn die onder A on-

derling gelijk en evenzo die onder B. Voor de uitspraken onder A is 

dat zonder meer duidelijk. Maar voor de uitspraken onder B geldt dan 

kennelijk dat ‘oren geopend’ parallel staat met ‘Gods wil doen’ (He-

breeuws). Wanneer we echter beseffen dat, zoals in studie 1 aangege-

ven, het ‘geven’ van geopende oren slaat op het aangaan van een vrij-

willig dienaarschap, is het verband niet moeilijk te zien. Maar de rab-

bijnen die destijds het Hebreeuws hebben vertaald in het Grieks van 

de Septuaginta, hebben het geven van geopende oren vertaald als het 

geven van ‘een lichaam’. Zij hebben uiteraard begrepen dat het hier 

om een parallellisme gaat, maar wellicht hebben zij overwogen dat 

voor hun lezers dat beeld van geopende oren niet meer begrijpelijk 

zou zijn. En daarom hebben ze het ‘vertaald’ op basis van de onder-

liggende betekenis. Maar dat betekent dat wanneer Jezus in de boven-

zaal het brood breekt en ronddeelt met de woorden dit is mijn li-

chaam, we zullen moeten denken aan ‘lichaam’ in de zin waarin we 

het hier vinden: een ‘instrument’ dat een mens kan (eigenlijk: moet) 

gebruiken in dienst van God. Wie van dat brood neemt, zegt Hem 

daarmee na: Hier ben ik; ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. 
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Slotconclusie 

Als we dit samenvatten, moeten we constateren dat de verlossing, die 

God bij Jesaja had aangekondigd, is bevochten in een strijd tegen juist 

die verleiding van de zonde waaraan de menselijke natuur voor ieder 

van ons bloot staat. Die strijd kon alleen worden gewonnen door ab-

soluut volmaakte gehoorzaamheid, voortkomend uit absolute nede-

righeid: de missie van de ‘Knecht’. Het begrip overwinning impliceert 

noodzakelijkerwijs strijd, en in dit geval de zwaarste strijd ooit ge-

streden, in de meest letterlijke zin een strijd van bloed zweet en tra-

nen. Want alleen zó kon die overwinning worden behaald. Werkelijke 

gehoorzaamheid kan immers alleen maar blijken, wanneer het veruit 

de minst aantrekkelijke optie is, wanneer elke vezel van ons lichaam 

de tegenovergestelde kant uit zou willen. Alleen wanneer Hij zou sla-

gen waar werkelijk alle anderen falen, zou zijn overwinning goed ge-

noeg zijn om te dienen als basis voor een verlossing voor ons allen, 

en niet alleen maar voor Hemzelf. En juist omdat Hij die strijd zelf 

heeft gestreden, kan Hij op zijn beurt ons bijstaan in onze strijd. En 

juist daarom ligt in de brieven van de apostelen alle nadruk op wat Hij 

heeft gedaan, en niet op wie Hij was: 
 

▪ Rom 5:6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor 

ons … gestorven. 

▪ Rom 14:9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden 

… 

▪ 1 Kor 15:3 … Christus is voor onze zonden gestorven, zoals in de 

Schriften staat. 

▪ Gal 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet … 

▪ Gal 5:1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij-

gemaakt. 

▪ Heb 9:11,12 Christus daarentegen is aangetreden als hogepries-

ter van al het goede dat ons is toebedacht … en eens voor altijd 

het hemelse heiligdom binnengegaan. 

▪ Heb 10:9,10 Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen … Op 

grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het 

offer van het lichaam van Jezus Christus. 

▪ 1 Pet 3:18 Ook Christus immers heeft … geleden voor de zonden 

van onrechtvaardigen … om u zo bij God te brengen. 
 

Zo stond het daarom ook in de oudste geloofsbelijdenissen: 
 

Ik geloof 

… in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
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… die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge-

storven en begraven, 

neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de do-

den; 

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de do-

den. 
 

Dit beschrijft in beknopte, maar toch alles omvattende bewoordingen, 

wat Jezus voor ons deed en betekent. Latere generaties hebben dat 

vervangen door een definitie die tot in details beschrijft wie Hij vol-

gens hen was, maar bij de apostelen ging het maar om één ding: zijn 

optreden als ‘de Knecht des Heren’ van Jesaja, niet herkend en daarom 

onbegrepen door de meeste van zijn tijdgenoten (zoals in de vierde 

Knechtprofetie), maar in feite de Man die de grootste en zwaarste 

overwinning heeft behaald die op aarde ooit is bevochten. 
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4.   De Herder van zijn Schapen 

 

 

 

 

De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds op-

nieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen 

kunnen doen, terwijl hij [Jezus Christus], na zijn eenmalig offer 

voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft 

ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor 

hem tot een voetbank voor zijn voeten zijn gemaakt. (Heb 10:11-

13) 
 

Zo beschrijft de Hebreeënbrief de offerdood van Jezus en de uitwer-

king daarvan. Hij heeft eens voor altijd verzoening voor de mensen 

bewerkt, en voor ons de vergiffenis van zonden tot stand gebracht. 
 

Maar dan? Uiteraard moet ieder mens voor zich persoonlijk gebruik 

maken van dit aanbod van genade en heil, door zijn of haar boetedoe-

ning en geloof. De manier waarop men getuigenis aflegde van dit ge-

loof, is vanaf het begin van het christendom steeds de doop geweest. 

Deze symbolische handeling, waardoor de mens als het ware in water 

begraven wordt, drukt aan de ene kant het besef uit dat hij of zij in 

Gods ogen een zondaar is en de dood verdient – boete en inkeer dus. 

Maar aan de andere kant spreekt de doop ook van geloof in de red-

dende kracht van Jezus’ offer: men laat zich begraven in de overtui-

ging dat men uit deze ‘dood’ zal opstaan als iemand die in Gods ogen 

een ander mens is, verenigd met het nieuwe leven van Jezus na zijn 

opstanding.  
 

Zo staat het leven van de gelovige van het begin af aan geheel in het 

teken van het kruis: zoals Jezus stierf en opstond, zo ook zijn volge-

lingen. Maar de doop symboliseert niet alleen de eenmalige stap van 

bekering tot geloof; hij drukt ook een verplichting voor de toekomst 

uit. Wie Jezus wil volgen is gehouden dagelijks zijn of haar egoïsme, 

de instinctieve neigingen van onze menselijke natuur – het ‘ik’, in feite 

– te onderwerpen aan de wil van God, zoals Jezus dat op een zo vol-

maakte wijze gedaan heeft. Jezus had dat ook gezegd: 

Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 

op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn 

leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest 

omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. (Mar 8:34,35) 
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De christen is dus iemand die Jezus volgt op de weg naar het kruis; 

Jezus zelf ging, en gaat, ons als voorbeeld voor. Al heeft Hij tweedui-

zend jaar geleden op aarde geleefd, Hij blijft met zijn gehoorzaam-

heid en onderdanigheid aan Gods wil, onder ons steeds levend. 

 

‘Uw hart worde niet ontroerd’ 

Maar niet alleen als voorbeeld! Het citaat uit de Hebreeënbrief hierbo-

ven geeft op zich misschien de indruk dat Jezus na zijn opstanding 

geen rol meer speelt en slechts geduldig wacht tot de dag van zijn 

terugkeer naar de aarde. Als dat waar was, zouden gelovigen goede 

redenen hebben bang of vertwijfeld te zijn: alleen gelaten met hun 

eigen zwakheid, geconfronteerd met een zo verheven voorbeeld, en 

omringd door een wereld die ze op geheel andere wegen wil leiden – 

die roeping lijkt voor hen te groot en te moeilijk. 
 

Zo’n gevoel hadden waarschijnlijk de eerste discipelen van Jezus toen 

Hij hen vertelde dat Hij weg zou gaan en niet meer met hen zou zijn: 

Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me 

zoeken maar ... waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. 

(Joh 13:33) 
 

Het is duidelijk dat Jezus de angst en de twijfels van de discipelen had 

opgemerkt, en er begrip voor had. Daarom sprak Hij in de volgende 

hoofdstukken van Johannes’ evangelie uitvoerig over de komende tijd 

van zijn ‘afwezigheid’. Deze hoofdstukken vormen in zeker zin een 

afscheidsrede, zoals die van Mozes in Deuteronomium 31-33 of van 

Jozua in Jozua 23. Maar het is een afscheidsrede van een geheel an-

dere aard: Jezus is niet van plan zijn volk over te geven in de handen 

van een ander, een opvolger. Ja, Hij moet eerst ‘weggaan’ of ‘naar de 

Vader gaan’ zoals Hij zijn dood noemt – dat was noodzakelijk om voor 

hen in Gods ‘huis’ een plaats gereed te maken, dat wil zeggen: om 

door zijn dood voor hen toegang tot Gods troon en tot Diens genade 

mogelijk te maken, opdat ook zij door hem ‘tot de Vader’ mogen 

gaan: 

U hart worde niet ontroerd ... In het huis van mijn Vader zijn vele 

woningen ... Ik ga heen om u plaats te bereiden. (Joh 14:2, NBG’51) 
 

Maar daarna komt Hij terug: 

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik te-

rug. Dan zal ik jullie tot mij nemen [NBG’51], en dan zullen jullie 

zijn waar ik ben. (Joh 14:3) 
 

Even later zegt hij het nog duidelijker: 

Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (14:18) 
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Een voortzetting van zijn werk 

Jezus’ taak met betrekking tot zijn volgelingen is met zijn kruisdood 

dus niet voltooid: Hij is de grondlegger en de voltooier van ons geloof 

(Hebreeën 12:2) en wil ervoor zorgen dat zij die, in de woorden van 

zijn gebed in Johannes 17 (zie de verzen 2,6,9,12,24), de Vader hem 

‘gegeven heeft’, dat doel ook bereiken. In dit hoofdstuk bidt Hij of zij 

beschermd mogen zijn tegen het kwaad (vers 15), dat zij geheiligd 

mogen worden (vers 17) en dat niet één van hen verloren zal gaan 

(vers 12). Bovendien geeft hij hun een taak: 

Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt ge-

zonden. (Joh 17:18) 
 

En Hij wil dat deze taak niet te zwaar voor hen wordt. Daarom hebben 

zij zo dringend behoefte aan hulp en steun. 
 

Het eerste gedeelte van Johannes 17 is in feite een gebed dat Hij, Je-

zus, ook in de toekomt voor hen zal mogen zorgen. Hij heeft tot nu 

toe God geheiligd ‘op de aarde’ door het werk te volbrengen dat de 

Vader hem te doen heeft gegeven (vers 4). Zijn gebed om ‘verheerlijkt’ 

te worden (verzen 1 en 5) is echter geen verzoek nu zijn last neer te 

mogen leggen en bij God van zijn rust te mogen genieten. Nee, Hij wil 

de Vader ook verder ‘heiligen’ door zijn werk voort te zetten, niet 

meer ‘op aarde’, met de beperkingen van de menselijke natuur, maar 

uit de verhevenheid van zijn deelhebben aan het eeuwige leven van 

God, weliswaar gezeten aan Zijn rechterhand maar met de mogelijk-

heid om, net als de Vader, overal aanwezig te zijn door de Geest. Dit 

feit, dat Hij zijn werk zal voortzetten, blijkt uit de slotwoorden van het 

gebed: 

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen ... 

(Joh 17:26) 
 

Er is dus geen sprake van dat Hij de mensen die Hem ‘gegeven’ waren 

aan een ander toevertrouwt. Jezus heeft geen opvolger nodig omdat 

Hij zijn eigen opvolger is; maar de manier waarop Hij terugkomt en 

bij hen zal zijn, zal een andere zijn dan tot nu toe: 

Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie 

zullen mij wel zien ... Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich 

houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn 

Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. (Joh 14:23) 

Hij spreekt van ‘bij hen zijn’ op verschillende wijzen: als ‘de geest van 

de waarheid’ (vers 17), als ‘de heilige Geest’ (vers 26) en als de ‘troos-

ter’ (vers 16, NBG’51) of ‘pleitbezorger’ (NBV) – het Griekse woord 

paraklètos duidt in wezen iemand aan die een ander bijstaat (letterlijk: 
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‘erbij geroepen’ tot hulp) en werd voornamelijk gebruikt in verband 

met rechtszaken met de betekenis van ‘advocaat’. 

 

De Wijnstok 

Hoe is dan in deze hoofdstukken volgens Jezus de verhouding tussen 

Hem en zijn volgelingen? Wat gaat Hij als paraklètos doen? Één beeld 

dat Jezus voor deze verhouding gebruikt, is dat van de wijnstok: Ik 

ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Dit wijst erop dat de gelovi-

gen, de ranken, absoluut afhankelijk zijn van Hem: zonder mij kun je 

niets doen (Johannes 15:5). Daarom moeten zij ‘in Hem blijven’, dat 

wil zeggen: van Hem levenskracht putten – alleen zo kunnen zij vrucht 

dragen voor ‘de wijnbouwer’, God (vers 1). Hun verhouding tot Jezus 

moet levendig blijven, en dat betekent ‘in mijn liefde blijven’. En hoe 

doet de gelovige dat? 

... je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik 

me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 

liefde blijf ... mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik 

jullie heb liefgehad. (Joh 15:10,12) 
 

Jezus is dus allereerst de bron van leven en kracht voor wie zich aan 

zijn woord houden en naar zijn voorbeeld elkaar liefhebben met die 

liefde die Hij ons getoond heeft – we zien opnieuw hoe groot de bete-

kenis is van het voorbeeld dat Hij ons gegeven heeft en dat onder zijn 

volgelingen leeft. 

 

De Herder 

Een ander beeld, dat weliswaar niet in de hoofdstukken 14-17 voor-

komt maar wel elders in het Johannesevangelie, is dat van de Herder 

van de kudde: 

De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen 

bij hun naam en leidt ze naar buiten … en de schapen volgen hem 

omdat ze zijn stem kennen. (Joh 10:3,4) 
 

Volgens dit beeld leidt en begeleidt Jezus zijn volgelingen en doet hen 

gevaren vermijden – zo geeft Hij antwoord op het gebed breng ons 

niet in beproeving (Matteüs 6:13). In Handelingen, waar al deze belof-

ten voor de toekomst hun vervulling vinden, zien we ook hoe de lei-

ding van Jezus hen naar plaatsen kan brengen waar zij Hem op vrucht-

bare wijze kunnen dienen. ‘De heilige Geest’ of ‘de Geest van Jezus’ 

verhindert Paulus en de zijnen op dat moment naar de provincies 

Azië, Mysië en Bitynië te gaan (Handelingen 16:6 en 7): in plaats daar-

van worden ze naar Macedonië geleid (vers 8), waar Paulus gehoor 
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vindt voor zijn boodschap en een van zijn trouwste gemeenten kan 

stichten. 

 

De ‘Paraklètos’ 

We hebben al eerder gezegd dat de aanduiding paraklètos vooral ge-

bruikt werd in gerechtelijk verband, in de zin van ‘advocaat’. In een 

rechtszaak kan een advocaat echter twee verschillende functies heb-

ben: als aanklager maar ook als verdediger. Zo’n advocaat hadden de 

eerste discipelen hard nodig. Aan de ene kant had Jezus hun de taak 

opgedragen het evangelie over Hem te verkondigen – daarvoor had 

Jezus hen ‘naar de wereld’ gezonden (Johannes 17:18), een wereld 

die, zoals Hij even tevoren gezegd had, hen zou haten zoals ze Jezus 

zelf had gehaat (15:18 en 19). Hoe zouden zij in zo’n wereld effectief 

voor Hem kunnen getuigen? 
 

Jezus’ antwoord was dat zij er niet alléén voor zouden staan: ze zou-

den steun ontvangen door de paraklètos, die als het ware medegetui-

gen zou: 

Wanneer de pleitbezorger [paraklètos] komt die ik van de Vader 

naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader 

komt, zal die over mij getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen 

zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. (Joh 15:26,27) 
 

En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van ge-

rechtigheid en van oordeel ... (Joh 16:8, NBG’51) 
 

Opnieuw is het Handelingen dat ons de praktische betekenis hiervan 

laat zien. De apostelen zijn door de ontvangen steun in staat om voor 

menigten en machthebbers te staan, hun het evangelie te verkondi-

gen en hen te doen beven door de kracht van hun woorden: 

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Pe-

trus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 

(Hand 2:37) 
 

... maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige 

Geest die hem bezielde. (Hand 6:10) 
 

Maar toen Paulus sprak over gerechtigheid en zelfbeheersing en 

over het komende oordeel van God werd Felix bang ... (Hand 

24:25) 
 

Soms hadden de apostelen vooral behoefte aan de verdedigende func-

tie van de paraklètos. Ze werden dikwijls voor stadhouders en regeer-

ders gebracht waar zij hun gedrag moesten verantwoorden – maar zij 

deden dat niet alleen met vrijmoedigheid maar ook op zo’n overtui-

gende, zelfs onweerlegbare, wijze, dat hun tegenstanders niet wisten 
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hoe zij daarop moesten reageren. Typerend is de verschijning van Pe-

trus en Johannes voor de Joodse Raad: 

Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en 

Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde 

mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat 

beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. (Hand 4:13) 
 

Ook dit is een vervulling van Jezus’ belofte van de paraklètos, die Hij 

op een andere plaats zo formuleerde: 

Jullie zullen worden ... voorgeleid aan koningen en gouverneurs 

omwille van mijn naam. Dan zullen jullie moeten getuigen. Bedenk 

wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal 

jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegen-

standers kunnen worden weerstaan of weersproken. (Luc 21:12-

14) 

 

Onze Hogepriester 

Veel belangrijker dan hun verhouding tot de toenmalige machtheb-

bers was en is echter de verhouding van de gelovige tot God Zelf. 

Want hoe kan een onvolmaakt, zwak mens de vorsende blik van de 

grote Rechter van de mensen doorstaan? In dit verband spreekt het 

Nieuwe Testament van Jezus als onze ‘Hogepriester’, dus als onze 

Middelaar bij God. 
 

Men veronderstelt soms dat dit de voornaamste betekenis van het be-

grip paraklètos, de pleitbezorger, is. Een ‘pleitbezorger’ is, volgens 

Van Dale, iemand die ‘een goed woordje doet’ voor iets of iemand, en 

zo stelt men zich Jezus voor – iemand die ‘een goed woordje’ voor 

ons doet bij God wanneer wij hebben gezondigd, die voor ons genade 

bij God afsmeekt, Hem zelfs uitlegt wat voor moeilijkheden wij men-

sen hebben en, als het ware, God om begrip daarvoor vraagt. In feite 

zegt Jezus uitdrukkelijk dat dit niet het geval is: 

In die tijd zult u in mijn naam bidden en ik zeg u niet, dat ik de 

Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u 

mij hebt liefgehad ... (Joh 16:26,27 NBG’51) 
 

De brief aan de Hebreeën, waar het begrip Hogepriester meermalen 

gebruikt wordt, bevestigt dit. Na het citaat uit hoofdstuk 10, dat aan 

het begin van deze studie staat, trekt de schrijver van de brief vol-

gende conclusie: 

Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te 

gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe 

en levende weg, die hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, 
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dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God 

hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart ... (Heb 

10:19-22, NBG’51) 
 

De hier gebruikte symboliek van de oudtestamentische tabernakel 

geeft aan dat het offer van Christus het ons mogelijk maakt daar te 

gaan waar vroeger slechts één man mocht gaan, de hogepriester (en 

zelfs hij maar op één dag in het jaar): tot in het allerheiligste, voor het 

aangezicht van God. Ieder gelovige mag nu zelf doen wat toen alleen 

de priester mocht doen: ‘toetreden’, de technische term voor het 

priesterlijke naderen tot God. En daar mag hij met vrijmoedigheid 

voor zichzelf spreken. 
 

In welke zin is Jezus dan onze Middelaar, onze pleitbezorger bij de 

Vader (1 Johannes 2:1)? De volgende zin zegt het volledig: Hij is het 

die verzoening brengt voor onze zonden (vers 2). De ‘bemiddeling’ is 

eens voor altijd gedaan door het offer van Christus – dat is de manier 

waarop Hij zijn ‘woordje’ gesproken heeft voor God. Dat is zijn grote 

‘gebed’ om genade voor ons; en naarmate dat gebed verhoord is, is 

de troon van de Almachtige voor ons een troon van genade: 

Wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede met God door 

onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben 

verkregen in het geloof tot deze genade, waarin wij staan ... (Rom 

5:1,2, NBG’51) 

 

Een barmhartige hogepriester 

Wat betekent het priesterschap van Jezus dan wél? De brief aan de 

Hebreeën beschrijft het werk van de priester als volgt: 

Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen [NBG’51: ‘die uit 

de mensen genomen wordt’], wordt aangesteld om tussen God en 

de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de 

zonden. Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is 

hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid 

dwalen ... (Heb 5:1,2) 
 

Volgens deze passage heeft de priester twee functies: in de eerste 

plaats treedt hij namens de mensen op bij God en brengt hun offers 

– dat heeft Jezus al gedaan door zijn dood. In de tweede plaats is hij 

Gods vertegenwoordiger bij de mensen: hij heeft de volmacht om na-

mens God een oordeel uit te spreken over de mensen die tot hem 

komen, hetzij met genade hetzij met strengheid – dit deed de hoge-

priester in het Oude Testament bijvoorbeeld wanneer er een melaatse 

(een onreine) voor hem verscheen. Het is deze tweede functie die de 
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brief aan de Hebreeën benadrukt – omdat Hij zelf onze verzoekingen 

meegemaakt heeft is Jezus in staat ons met genade tegemoet te ko-

men: 

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwak-

heden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht 

op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot 

zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de 

Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartig-

heid en genade vinden. (Heb 4:15,16) 
 

Volgens deze passage is Jezus het aangezicht dat God ons toekeert; 

wanneer wij ‘toetreden’ staan wij in feite voor Hem. Hij geeft ons 

steun, toont ons barmhartigheid – of kastijdt en berispt ons, al naar 

gelang wat wij nodig hebben. De werkelijkheid hiervan zien wij mis-

schien het best in Openbaring, waar Jezus, gekleed als een priester 

(1:13-15), te midden van de gemeenten wandelt, hun ‘werk’ ziet en 

ze prijst of berispt. 
 

Ik kan mij geen grotere troost en aanmoediging voorstellen dan de 

gedachte dat de levende Jezus, onsterfelijk en aan Gods rechterhand, 

tegelijk door de geest bij ons is en ons ziet, ook de negatieve aspecten 

van ons leven – maar met de ogen van iemand die Mens is geweest en 

de verzoekingen kent. Hem heeft God de verantwoordelijkheid gege-

ven ons te leiden, te tuchtigen waar wij dat nodig hebben, maar ook 

om ons barmhartigheid te tonen en met zijn almacht te versterken. 

 

Naar de volmaaktheid 

In dit verband zou men eigenlijk liever het negatieve willen vermijden, 

maar juist hier zien we opnieuw hoe belangrijk het is Jezus op de 

juiste wijze te zien en de ware Christus voor ogen te hebben. Want 

alles wat het Nieuwe Testament over de rol van Jezus in deze tegen-

woordige tijd te zeggen heeft, is afhankelijk van het feit dat Hij niet 

een ‘bezoeker van een andere wereld’ was, die voor korte tijd zijn 

hemelse heerlijkheid verliet, maar Eén die de verzoekingen van het 

menselijke leven geheel als mens meegemaakt heeft, zonder de steun 

van een vorig leven in goddelijke volmaaktheid. Jezus kan onze ‘pries-

ter’ zijn, en ons zo steunen juist omdat Hij zo’n vorige ervaring niet 

had en door zijn bittere worsteling volmaakt werd: 

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met 

luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van 

de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 

Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij 

gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke 
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volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorza-

men een bron van eeuwige redding ... (Heb 5:7-9) 
 

Onder de Joodse Wet werd een hogepriester aangesteld door middel 

van een acht dagen durend heiligingsritueel, waardoor hij ‘uit de men-

sen genomen’ werd (Hebreeën 5:1, NBG’51), en dat hem scheidde van 

de besmetting door de menselijke zonde; hij werd gewassen, gezalfd 

en gekleed met speciale kleren. Jezus, onze Hogepriester, is op an-

dere, maar veel doeltreffender, wijze van de zondaars afgescheiden 

(Hebreeën 7:26). Zijn ‘heiliging’ heeft plaatsgehad door zijn zelfover-

gave aan het kruis – met het doel dat ook wij geheiligd worden door 

de steun die Hij ons als onze Hogepriester kan geven: 

Ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in 

waarheid. (Joh 17:19) 
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