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Een woord vooraf 

 

Christendom wordt gezien als een van de ‘grote wereldgodsdiensten’. 

Maar is het niet meer dan dat? Of onderscheidt het zich fundamenteel 

van al die andere? En waarin dan? 

 

Het lijkt vreemd, maar in de praktijk blijken toch maar weinig christe-

nen op die laatste vraag spontaan een helder en correct antwoord te 

kunnen geven. En het is duidelijk hoe dat komt: we zijn te vertrouwd 

met de tekst van de Bijbel, en dan dreigt altijd het gevaar dat het bij-

zondere daaraan ons niet meer opvalt. We gaan door met onze weke-

lijkse routine, maar zijn ons niet altijd voldoende bewust van de diep-

ste betekenis van ons geloof; maar dan ook niet van de eisen die dat 

eigenlijk aan gelovigen stelt. 

 

Het probleem met de mens is zijn fundamentele neiging tot onge-

hoorzaamheid. Misschien belijden we dat ook wel, maar daarmee zien 

we nog niet automatisch wat nu precies Gods oplossing daarvoor is, 

en wat Hij daarvoor nu precies van ons vraagt. Te veel christenen leven 

alsof ze denken dat nu eenmaal de situatie is, dat God intussen allang 

heeft voorzien in een oplossing, en dat uiteindelijk alles wel goed 

komt. Of ze denken juist dat ze het zelf wel kunnen oplossen, en God 

daarmee niet lastig hoeven vallen. Want de mens neigt van nature naar 

het vinden van eigen oplossingen. Maar dat was nu juist de oorzaak 

van het probleem, niet de oplossing daarvan. Ja, Jezus heeft de over-

winning op de zonde al voor ons behaald. Maar wat betekent dat voor 

ons? Kunnen we nu comfortabel achteroverleunen in de zekerheid dat 

de klus al is geklaard? Of moeten we juist met alle kracht aan ‘het 

werk’ om te zorgen dat we deel krijgen aan die overwinning? En wat 

zou dat dan van ons vragen? 

 

Dit studieboekje wil u een Bijbels antwoord geven op al zulke vragen. 

Het zijn de tijdens onze Studie- en Ontmoetingsdag in 2006 gegeven 

studies, maar het onderwerp is te belangrijk om het te beperken tot 

die ene dag in het verleden. Het gaat om de werkelijke kern van het 

christelijk geloof. En daar kunnen we ons nooit genoeg van bewust 

zijn. 



4 

 

1.   De belager aan de deur 

 
 

 

 

Inleiding 
 

Ieder die ooit een verhaal of een roman heeft gelezen, weet hoe de 

structuur van een verhaal eruitziet: aan het begin is er een uitgangs-

situatie, een soort bestaande toestand. Maar dan gebeurt er iets dat 

die evenwichtige situatie verstoort – in een detectiveroman is het 

meestal een moord – en spanning produceert. Deze nieuwe samen-

stelling van personen en krachten is niet stabiel of zelfs onhoudbaar 

– er moet iets gebeuren om de spanningen op te lossen. Er volgt dan 

een reeks gebeurtenissen die de handeling van het verhaal uitmaken, 

en die leiden tot het slot van het verhaal waarin de ontstane spannin-

gen zich hebben ontladen en er een nieuwe stabiele situatie, een 

nieuwe bestaande toestand, is bereikt. Dan kan de lezer het boek rus-

tig sluiten en wegleggen. 
 

Met de Bijbel is het niet veel anders. Aan het begin, na het scheppings-

werk van God, is alles ‘zeer goed’ (Genesis 1:31); God en Zijn schep-

selen leven in vrede en harmonie met elkaar. Aan het eind van de 

Bijbel, in het boek Openbaring, vinden wij eveneens een toestand van 

harmonie en vrede: 
 

Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 

zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 

zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, 

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is 

voorbij … Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust (Op 

21:3,4; 22:3) 
 

Wat ligt er tussen dat begin en dat einde? Net als in ieder verhaal: er 

komt een verstoring in Gods mooie schepping, die al de dingen met 

zich mee brengt die er aan het eind ‘niet meer zullen zijn’: leed, ge-

klaag, moeite – dood. Anders gezegd, de menselijke geschiedenis be-

gint met zijn maar al te bekende verschijnselen: oorlog, kwaad, ram-

pen en dood. En de verstorende factor die dit alles veroorzaakt is de 

zonde. Maar te midden van al dat leed ontvouwt zich een handeling 

die naar het einde toe leidt. God, de auteur van dit verhaal, is niet blij 

met wat er is gebeurd; en Hij zorgt ervoor dat de zonde overwonnen 



5 

 

wordt en het probleem opgelost, zodat de vrede en schoonheid van 

Zijn schepping wordt hersteld. 
 

Hoewel de meeste mensen het niet beseffen, voltrekt zich om ons 

heen Gods programma. Wij leven ergens tussen het begin en het einde 

van dat heilsplan: achter ons ligt een verloren paradijs, een toestand 

van harmonie en vrede met God. Vóór ons ligt de mogelijkheid deel 

te hebben aan een volmaakte wereld, bevrijd van al het kwaad – 

ziekte, rouw, oorlog – die onze tegenwoordige wereld kenmerken. Er 

staat echter iets in de weg: de zonde. Die is niet slechts een beslis-

sende factor aan het begin geweest – die beheerst ook onze wereld 

nu nog. Daarom is de allerbelangrijkste vraag voor ons: hoe wordt de 

zonde overwonnen, hoe kunnen wij de zonde overwinnen en de vol-

maakte wereld van de toekomst bereiken? 

 

De mens: een uniek schepsel 
 

Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst terug naar het begin. 

Hoe heeft die ramp zich voltrokken? Hoe kwam de zonde in de wereld? 
 

Aan het begin was alles ‘zeer goed’ – niet volmaakt, maar wel precies 

zoals God alles wilde hebben. Bijna alle schepselen deden wat zij 

moesten doen, want zij waren ‘voorgeprogrammeerd’: de vogels vlo-

gen, de vissen zwommen, de landdieren kropen of liepen (Genesis 

1:20,21,24,25). Maar niet ieder schepsel: de mens was anders. Niet 

wat zijn lichamelijke natuur betreft – die was niet anders dan die van 

de overige schepselen, want hij was een ‘leven wezen’: 

 

De Mens: 

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit 

aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een 

levend wezen (chay nephesh). (Gen 2:7) 

 

Het Dier: 

Zoals (de mens) elk levend wezen (chay nephesh) zou noemen … 

(Gen 2:19) 

 

Beide: 

Ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet 

beter af dan een dier. (Pred 3:19) 

 

Toch is de mens uniek: als een wezen dat ‘ons (Gods) evenbeeld is, 

dat op ons lijkt’ (Gen 1:26). Uiteraard gaat het niet om zijn lichame-

lijke vorm maar om zijn geestelijke en intellectuele bekwaamheden, 

die hem de mogelijkheid geven gemeenschap met God te hebben. 
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Hij kán God liefhebben en Hem dienen – dat wil zeggen: Gods wil doen 

– maar hij móet niet. Hij is vrij, kan zelf beslissen wat hij doet. De 

dieren kunnen niet anders doen dan ze doen, de mens wél. Hij is een 

wezen dat uit eigen vrije keus kan gehoorzamen óf niet gehoorzamen; 

dus bewust en niet automatisch. Hij kan kiezen tussen Gods wil of 

zijn eigen wil. Genesis benadrukt dit wanneer God hem een opdracht 

geeft: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar 

onder je gezag …’ (Gen 1:28). Daarmee wordt hem in feite ook auto-

riteit geschonken: hij moet namens God over de schepping heersen. 

De kunst van het spreken, die hem in staat stelt de dieren namen te 

geven, is het symbool van deze unieke status. 

 

Op de proef gesteld 
 

Maar God geeft hem niet meteen de volle verantwoordelijkheid. Hij 

vertrouwt hem niet meteen de gehele aarde toe, maar alleen een klein 

gedeelte daarvan: de hof van Eden. 
 

God, de HEER, bracht de mens dus … in de tuin van Eden, om die te 

bewerken en erover te waken. (Gen 2:15) 
 

Er begint dus een proeftijd: zal de mens inderdaad God trouw zijn? 

Door een klein gedeelte van de aarde in naam van God te beheren, 

kan hij bewijzen dat hij zijn vrijheid op de juiste wijze zal gebruiken. 

Zijn trouw wordt bovendien op nog een andere wijze op de proef ge-

steld: God legt de mens een gebod op – één ding wordt hem onthou-

den: 
 

Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van 

de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je on-

herroepelijk sterven. (Gen 2:16,17) 
 

Aan dit gebod – of verbod – is een waarschuwing verbonden. De mens 

is geschapen om voor God te leven, om Hem te behagen. Als hij dat 

niet doet zal hij dat leven weer verliezen. Dus, wat gaat hij doen? 

 

De rol van de slang 
 

In Genesis 3 ontmoet de lezer een nieuw personage: de slang. Wie of 

wat is hij? Sommigen beweren dat de slang een verschijningsvorm is 

van een geheel ander wezen, dat men ‘de duivel’ of ‘de satan’ noemt. 

Genesis geeft echter geen enkele aanleiding tot deze gedachte: Van 

alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de 

slang het sluwst (Gen 3:1). Hij was trouwens een heel bijzonder soort 

dier: hij kon spreken en gedachten formuleren – maar zonder 
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verstand. Hij is het die deze nog onervaren wezens, die mensen heten, 

enkele suggesties doet, die hun een nieuw perspectief bieden. 
 

Ten eerste twijfelt hij aan Gods bepalingen: heeft Hij dat werkelijk 

verboden? ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele 

boom in de tuin mogen eten?’ (Gen 3:1). 
 

Ten tweede meent hij dat zij Gods waarschuwingen niet ernstig hoe-

ven te nemen: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’ (vers 4). 
 

Dat waren al aantrekkelijke gedachten – er kon toch niets gebeuren. 

Maar nog aantrekkelijker was de derde suggestie: ‘Integendeel, God 

weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie 

dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad’ 

(vers 5). Vrijheid: zelf beslissen wat goed en kwaad is; de Schepper 

niet meer onderdanig zijn; doen wat zij zelf goed vinden. 
 

Zo werden de mensen op de proef gesteld – naar Gods wil. Hij stond 

de slang toe hun zijn onverstandige maar aantrekkelijke ideeën voor 

te leggen. 
 

De slang heeft hen de suggestie aan de hand gedaan – nu ligt de be-

slissing bij de vrouw, en vervolgens ook bij de man. Samen zijn zij 

verantwoordelijk voor hun daden. Zullen zij eten of niet? En inderdaad 

zet eerst Eva en dan Adam de fatale stap: zij vinden de gedachte aan-

trekkelijk en eten van de boom. Waarom doen zij dat? 

 

De vrouw zag Want alles wat in de wereld is: 

• dat de boom goed was om 

van te eten 

• en dat hij een lust was voor 

de ogen, 

• ja, dat de boom begeerlijk 

was om daardoor verstan-

dig te worden 

(Gen 3:6 NBG’51) 

 

• de begeerte van het vlees 

 

• de begeerte van de ogen en 

een hovaardig leven 

• is niet uit de Vader, maar uit 

de wereld 

 

(1 Joh 2:16 NBG´51) 

 

Het gaat er niet alleen om dat de vrucht er op zichzelf goed uitzag en 

lekker zou zijn: achter hun daad lag een diepere motivering: ‘verstan-

dig’ worden, dat wil zeggen: niet meer onderdanig zijn. Zij zouden 

hun eigen baas zijn, en zelf vrij kunnen beslissen wat zij al of niet 

zouden doen. De strekking van deze gedachten blijft niet beperkt tot 

die daad op dat moment: zij zijn een model van de zonde als zodanig, 

en van het denken dat tot nu toe de wereld regeert, zoals boven-

staande parallel met 1 Johannes duidelijk maakt. 
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Wij mensen streven naar wat onze begeerten bevredigt, naar wat wij 

mooi of plezierig vinden, en we proberen steeds onze positie tegen-

over anderen te verbeteren. Wij beschouwen het leven als een wed-

strijd waarin wij de eerste willen zijn, al is het alleen maar in onze 

eigen kleine kring of omgeving. 
 

Deze universele tendens begon toen Adam en Eva hun eigen wil boven 

die van God stelden. Het was in feite een opstand tegen God: het 

schepsel wilde niet langer gehoorzamen. Zoals Johannes schrijft: 

‘Want zondigen is Gods wet overtreden’ (1 Joh 3:4) 

 

De gevolgen 
 

De gevolgen van deze opstandigheid waren rampzalig! 
 

In de eerste plaats voor de mensen zelf. Over de vrouw wordt gezegd 

dat zij kinderen zal baren – en met moeite en pijn. Bovendien zal zij 

afhankelijk worden van de man. 
 

Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je 

baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. (Gen 3:16) 
 

Ook de man zal een moeilijk leven hebben: 
 

Je hebt … gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt 

is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te 

eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch 

moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, tot-

dat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben 

je, tot stof keer je terug. (Gen 3:16) 
 

Voor hem is er nu geen sprake meer van het beheren van de vrucht-

bare, bloeiende tuin van God. In plaats daarvan zal hij hard moeten 

werken, om in leven te blijven in een harde, vijandige wereld. En toch 

zal zijn levensduur beperkt zijn. Voor hem zal er geen ‘levensboom’ 

meer zijn: zijn lichaam zal vatbaar zijn voor ziekte, geleidelijk verval 

– en tenslotte de dood. En wat voor dood? Het ‘levende wezen’ (chay 

nephesh), een lichaam dat uit de natuurlijke elementen van de aarde 

bestaat, waarin God de levensadem heeft ingeblazen, zal uiteenvallen; 

de levensadem zal de mens worden ontnomen en het lichaam zal te-

rugkeren tot het stof waaruit het gemaakt is. 
 

De slang had dus gelogen. Wat is het daarom vreemd dat de eeuwen 

door zelfs mensen die de Bijbel aanvaarden, in feite deze leugen heb-

ben herhaald. Zeker, zegt men, het lichaam sterft, maar niet ‘de ziel’ 

of ‘de geest’. Maar in de Bijbel vinden we daar niets van… 



9 

 

De erfenis 
 

Wat hier gebeurt, betreft echter niet alleen maar deze twee mensen. 

Als we dit goddelijk vonnis bekijken, herkennen we hier de grondbe-

ginselen van het menselijk leven: een wereld vol moeite en dood, 

waarin de verhouding tussen man en vrouw gekenmerkt wordt door 

de hier beschreven arbeidsverdeling en de dikwijls brute heerschappij 

van mannen over vrouwen. Deze daad van Adam en Eva heeft inder-

daad de gehele menselijke toekomst bepaald. Wij allen hebben twee 

wezenlijke eigenschappen van hen geërfd: 

 

Een aangeboren neiging tot zelfzucht 

Dit betekent dat, net als bij Adam en Eva, ons denken en willen gericht 

is op onze eigen begeerten. Het ‘Ik’ is mij het naast: mijn belangen, 

mijn plezier hebben altijd voorrang. De menselijke natuur in het alge-

meen – de Bijbel duidt die eenvoudig aan als ‘het vlees’ – en het hart, 

waar in bijbelse taal de wil zijn zetel heeft, zijn verdorven: 
 

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie 

zal het kennen? (Jer 17:9) 
 

Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur [letterlijk: in mijn vlees], 

het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede 

doen kan ik niet. (Rom 7:18) 
 

De ‘oude mens’ draagt het beeld in zich van de eerste, stoffelijke 

mens Adam (1 Korintiërs 15:47-49) en heeft ‘de gezindheid van het 

vlees’ (Romeinen 8:5 NBG’51). De zonde – deze impuls tot opstandig-

heid en egoïsme – blijft de winnaar. De mens kan niet tegen hem op. 
 

Onze eigen wil [letterlijk: de gezindheid van het vlees] staat vijan-

dig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en 

is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, 

kan God niet behagen. (Rom 8:7,8) 

 

Wij zijn allen sterfelijk – evenals Adam 

Dat wij sterfelijk zijn is niet onterecht, want dankzij die eerste erfenis 

zijn ook wij allemaal zondaars. Paulus spreekt dit erg duidelijk uit: 
 

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de 

zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want 

ieder mens heeft gezondigd. (Rom 5:12) 
 

Wat onze eigen natuur [letterlijk: de gezindheid van het vlees] wil, 

brengt de dood. (Rom  8:6) 
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Maar het is ook de leer van de gehele Bijbel – en het is absoluut nood-

zakelijk dit te beseffen wanneer wij de blijde boodschap van de Bijbel 

op de juiste wijze willen begrijpen: 
 

U doet de sterveling terugkeren tot stof … Wij komen om door uw 

toorn, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden vóór u ge-

leid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. (Ps 90:3,7,8) 
 

Jakobus vat de positie duidelijk samen in verzen die een soort com-

mentaar op de gebeurtenissen in de hof van Eden zijn: 
 

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 1:14,15) 
 

De verantwoordelijkheid voor deze toestand ligt uitsluitend bij de 

mens zelf – in Genesis is er geen sprake van een andere macht, een 

‘duivel’ of ‘satan’, die de mensen ertoe zou hebben verleid. Dat wordt 

bevestigd wanneer wij Gods oordeel over de slang zien: 
 

God, de HEER, zei tegen de slang: ‘Vervloekt ben jij dat je dit hebt 

gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich 

af; op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nage-

slacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel (Gen 

3:14,15) 

 

Een eeuwigdurende strijd 
 

Dit vonnis heeft een meervoudige betekenis: 

 

1. De slang wordt een ander soort dier: kruipend en gevaarlijk en 

door de meeste mensen gevreesd: Er zal een voortdurende toe-

stand van vijandschap zijn tussen de slang en de mens: de mens 

beschouwt de slang als een bijzonder listige vijand die hem in de 

hiel wil bijten, terwijl hij zelf probeert de slang met een klap op de 

kop te doden. Vandaar dat listige, gevaarlijke mensen met slangen 

worden vergeleken: ‘Dan, hij is een slang op de weg, een adder op 

het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val’ 

(Gen 49:17). Daarom is het ook logisch dat in een bekend geval-

slangen gebruikt werden als straf voor de zonde: ‘Het volk sprak 

tegen God en tegen Mozes … Maar onderweg werd het volk onge-

duldig … Toen stuurde de heer giftige slangen op de Israëlieten af, 

die hen beten, zodat velen van hen stierven’ (Num 21:5,6). De do-

delijke beet van de slang was een duidelijke verwijzing naar het 

begin van de heerschappij van zonde over de mensen. 
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2. Gezien het nauwe verband tussen de slang en de oorsprong van de 

zonde, is het niet verwonderlijk dat de slang in de Bijbel wordt ge-

bruikt als symbool voor de zonde zelf. Wanneer Genesis voorzegt 

dat er vijandschap zal zijn tussen ‘het nageslacht (zaad) van de 

slang’ en ‘het nageslacht (zaad) van de vrouw’ gaat het om meer 

dan de natuurlijke verhouding tussen de mens en de slangen. Het 

leven van de mens zal, als hij God wil behagen, een voortdurende 

strijd zijn tegen de zonde, tegen de neiging tot ongehoorzaamheid 

en zelfzucht. 

3. Maar de betekenis van deze woorden gaat nóg verder: het nage-

slacht (zaad) van de slang en nageslacht (zaad) van de vrouw kun-

nen worden opgevat als twee categorieën mensen: 

• zij die het voorbeeld van Adam volgen (het zaad/nageslacht 

van de slang) 

• zij die proberen de zonde in zichzelf te overwinnen om Gods 

wil in hen te laten heersen (het zaad/nageslacht van de vrouw) 

4. En uiteindelijk zit er nog een laatste betekenis in: we herkennen in 

deze woorden een eerste profetie van de uiteindelijke overwinning 

van de zonde, waarvan de slang het symbool is, nageslacht – één 

bepaalde Nakomeling – van de vrouw. Deze Nakomeling zal de 

zonde overwinning en vernietigen – al zal hij niet ongeschonden 

uit die strijd komen: maar hij zal van die verwonding genezen. En 

Jezus heeft er inderdaad op gewezen dat zijn kruisiging overeen 

zal komen met de slang, die door Mozes in de woestijn omhoog 

werd gestoken op een paal: men zag er een dode, machteloze 

slang – en datzelfde zou men uiteindelijk zien wanneer hij aan het 

kruis zou hangen: “De Mensenzoon moet hoog verheven worden, 

zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft …” (Joh 

3:14). 

 

Maar daarvóór moest er nog veel gebeuren: eerst moest Gods vonnis 

over de mensen in werking treden: 

 

1. Zij verliezen de toegang tot God en hun gemeenschap met Hem: 
 

… de mens en zijn vrouw (verborgen) zich voor God, de heer tussen 

de bomen. (Gen 3:8) 
 

2. Zij hebben geen toegang meer tot de boom des levens: voortaan 

heerst de dood onder de mensen: 
 

Ik wil voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, 

want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. (Gen 3:22) 
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3. Zij worden verdreven uit de hof en komen terecht in een harde we-

reld van moeite en pijn: 
 

Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde 

te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had 

weggejaagd … (Gen 3:23,24) 

 

De toekomst begint 
 

Het volgende hoofdstuk, Genesis 4, geeft een duidelijk idee van de 

wereld en de geschiedenis die daarmee begint: 

 

a. We lezen er van geboorte en van een opvolging van generaties. Het 

is een wereld geworden waarin de mensen leven en sterven. De strijd 

tussen het zaad/het nageslacht van de vrouw en dat van de slang be-

gint al meteen: 
 

... de zonde ligt op de loer [letterlijk: ‘als een belager aan de deur’, 

zoals de slang dus], begerig om jou in haar greep te krijgen; maar 

jij moet sterker zijn dan zij. (Gen 4:7) 
 

b. In Kaïn die zijn broer Abel vermoordt – en wel uit gekwetste trots 

en naijver – zien wij de strijd tussen de twee categorieën mensen: 
 

De HEER merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer 

had hij geen oog … Toen ze (in het veld) waren, viel (Kaïn) zijn 

broer aan en sloeg hem dood (Gen 4:4,8) 
 

c. Man en vrouw vormen geen harmonische eenheid meer. Eén van 

Adams nakomelingen, Lamech, heeft twee vrouwen, en de manier 

waarop hij tegen hen spreekt maakt duidelijk wie er de baas is: 
 

Lamech nam twee vrouwen; de ene heette Ada, de andere Silla … 

‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! Vrouwen van Lamech, luister naar 

mij! …’ (Gen 4:19,23) 
 

d. Toch is de mens nog steeds dat bijzondere schepsel dat God voor 

Zichzelf geschapen heeft, met bijzondere geestelijke en intellectuele 

gaven: we zien in dit hoofdstuk het begin van de kunst en de techno-

logie, die de mens zo ver boven de dieren verheft: 
 

Ada bracht Jabal ter wereld; hij werd de stamvader van hen die in 

tenten leven en vee houden. Zijn broer heette Jubal; hij werd de 

stamvader van allen die op de lier of de fluit spelen. Ook Silla 

bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid en werd de 

stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. (Gen 4:20-22) 
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e. Maar tegelijkertijd wordt de mens gekenmerkt door het egoïsme en 

de wreedheid die zich telkens weer uiten in geweldenarij. Niet alleen 

Kaïn is een moordenaar: dezelfde Lamech, die de twee vrouwen heeft, 

gaat prat op de wrede manier waarop hij een verwonding, die hem is 

toegebracht, heeft gewroken: Lamech zei tegen zijn vrouwen: 
 

‘… Wie mij verwondt, die sla ik dood, zelfs wie mij maar een striem 

toebrengt. Kaïn wordt zevenmaal gewroken, Lamech zevenenze-

ventigmaal’. (Gen 4:23,24) 

 

Het lijkt een hopeloze situatie, en de geschiedenis van de mensheid – 

van het begin af tot nu toe – heeft maar al te zeer bevestigd dat dit 

bijbels beeld, van de mens en de kern van zijn wezen, juist is. En 

Paulus klinkt wanhopig, wanneer hij vertwijfeld uitroept: 
 

Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, maar in alles 

wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waar-

mee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene 

van de wet van de zonde, die in mij leeft. Wie zal mij, ongelukkig 

mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 

(Rom 7:22,23) 
 

Maar gelukkig had God Zijn oplossing al gereed… 
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2.   De zonen van God 

en de mensenkinderen 
 

 

 

 

Als gevolg van Adams overtreding van het gebod werd de beginnende 

mensheid nu geconfronteerd met een onloochenbaar feit: sterfelijk-

heid had zijn intrede gedaan in de wereld van de mensen. Weliswaar 

had God al een belofte gegeven van een oplossing daarvoor, maar dat 

vereiste geloof daarin. En uit het Bijbelverhaal blijkt dat niet allen dat 

geloof bezaten. En dit op zijn beurt betekende weer, dat er vanaf dat 

moment een tweedeling ontstond tussen hen die wel daarin geloofden 

en zij die dat niet deden. Zoals al aangegeven in studie 1, worden die 

beide groepen respectievelijk aangeduid als ‘het nageslacht van de 

vrouw’ en ‘het nageslacht van de slang’ of, wat verderop, als ‘de zo-

nen van God’ en ‘de kinderen van de mensen’. 
 

De reactie van de niet-gelovigen, de kinderen van de mensen, op de 

nieuwe situatie, blijkt zich mettertijd te ontwikkelen in twee richtin-

gen, hetzij apart, hetzij tezamen. Ofwel mensen trachten de realiteit 

van de dood te ontkennen, ofwel zij richten zich erop alles uit dit leven 

te halen wat zij kunnen, zolang dat kan. Een ander effect is dat de 

menselijke natuur in het vervolg is gericht op zichzelf, in plaats van 

op God, en dus op zonde, want het bijbelse woord ‘zonde’ duidt alles 

aan dat tegen God in gaat. 
 

Voor de zonen van God is het daarom van nu af van het grootste be-

lang, dat zij boven alles blijven vasthouden aan hun geloof in God, en 

niet de weg opgaan van de rest van de mensheid. Dat thema loopt 

door het gehele vervolg van de Schrift heen, en dat thema zullen we 

in deze tweede studie bekijken. 

 

De realiteit van de dood 
 

Geslachtsregisters lijken niet het meest boeiende deel van de bijbel-

tekst, en het nut ervan voor onze behoudenis zal velen niet duidelijk 

zijn. Toch zit er een belangrijke les in het geslachtsregister in Genesis 

5, onmiddellijk volgend op het hoofdstuk over Kaïn en Abel. Over 

Adam lezen we: 
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Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, 

die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van 

Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en doch-

ters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. (Gen 5:3-5) 
 

Dit vertelt ons hoe oud Adam was toen zijn ‘opvolger’ werd geboren, 

hoelang hij daarna nog leefde, en hoelang hij dus in totaal heeft ge-

leefd. En daarna stierf hij, en dat was het einde. Maar dat laatste had 

eigenlijk niet zo moeten zijn! De mens was oorspronkelijk niet ge-

schapen om te sterven. Dat sterven was het gevolg van zijn overtre-

ding. Maar dan blijkt dat dit niet alleen Adam op deze wijze treft, maar 

ook allen na hem: 

 

Toen Adam … Daarna stierf hij. 

Toen Set … Daarna stierf hij. 

Toen Enos … Daarna stierf hij. 

Toen Kenan … Daarna stierf hij. 

… Daarna stierf hij. 

… Daarna stierf hij. 

Enz., enz., enz. 

 

Wij zijn zo gewend dat het leven eindig is, dat het opvallende hieraan 

ons niet meer opvalt. Maar het betekent dat geen van Adams nako-

melingen het uiteindelijk beter heeft gedaan dan hij. En het is onge-

twijfeld op basis van dit hoofdstuk dat de apostel Paulus schrijft: 
 

Daarom, zoals door één mens de zonde de wereld is binnengeko-

men en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen 

doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. (Rom 5:12, NBG’51) 
 

Er is nog iets dat we moeten beseffen, wanneer we het hebben over 

de realiteit van de dood: de dood is een omkering van de gave van 

leven. Over de schepping van Adam lazen we: 
 

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit 

aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een 

levend wezen. (Gen 2:7) 
 

De mens bestond in principe uit dode aardse materie, en alleen Gods 

levensadem maakte die dode materie levend. De combinatie met die 

levensadem maakte hem tot een levend wezen, net als de dieren (zie 

bijvoorbeeld Genesis 1:21 en 7:21,22). En alleen wanneer hij zich ver-

volgens op God zou richten, zou hij meer zijn dan die dieren (zie stu-

die 1). Na zijn overtreding krijgt hij te horen: 
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… totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof 

ben je, tot stof keer je terug. (Gen 3:19) 
 

Wanneer God zijn levensadem weer terugnam, zou hij opnieuw slechts 

dode materie zijn. Dat was ook wat God deed bij de vloed, zowel aan 

mens als dier (zie Genesis 6:3 en 7:22). Alleen via Gods belofte zou 

de mens aan dit proces kunnen ontsnappen. 
 

Maar dat heeft dan een belangrijk gevolg: de dood maakt scheiding 

tussen de mens en God. Adams overtreding had al verwijdering ge-

bracht; zijn dood zou een volledige scheiding brengen. Koning na ko-

ning heeft dat verkondigd: David, Salomo, Hizkia. Enkele voorbeelden 

uit velen: 

 

• David: Keer terug, HEER, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw 

en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer! Wie in het 

dodenrijk kan u nog loven? (Ps 6:5,6) 

• Salomo: Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten 

sterven, maar de doden weten niets. (Pred 9:5) 

• Hizkia: Nee, het dodenrijk zal u niet loven, de dood prijst u niet, 

zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw trouw. 

Maar hij die leeft – leeft! – zal u loven, zoals ik doe op deze dag. 

(Jes 38:18,19) 

 

Het gaat dus niet alleen maar om een ontsnappen aan de dood; veel 

belangrijker is het herstel van de relatie met God. En die moet al in dit 

leven plaats vinden. 

 

De angst voor de dood 
 

Angst voor de dood heeft mensen ertoe gebracht te proberen die 

dood zelf te overwinnen. Dat heeft velerlei vormen aangenomen. Men-

sen hebben de gedachte ontwikkeld dat ze telkens weer in een nieuwe 

levensvorm zouden terugkeren. Of ze hebben een leer ontwikkeld die 

hen, naar zij meenden, in staat zou stellen door middel van allerlei 

rituelen, een hiernamaals te kunnen binnengaan (zoals in de Egypti-

sche dodencultus), of ze hebben simpelweg de leugen van de slang 

overgenomen: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven’ (Genesis 3:4) – de 

ontkenning van de dood door te geloven dat alleen het lichaam terug-

keert tot stof, maar dat de mens zelf voortleeft, dat de dood maar een 

schijn is en geen werkelijkheid. 
 

Anderen hebben het gezocht in volledige zelfverwezenlijking in dit 

leven, omdat aan het eind alles afgelopen zou zijn. En ze hebben die 

zelfverwezenlijking gezocht in het zoveel mogelijk macht en rijkdom 
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verwerven en over anderen heersen: het zogenaamd beërven van 

Gods oorspronkelijke belofte van heerschappij over de aarde, maar 

dan buiten God om. 
 

Ook Kaïn wilde heersen. En toen Gods berisping – tegenover Gods 

goedkeuring van Abels gedrag – hem de indruk gaf dat hij die be-

loofde heerschappij wel eens kwijt zou kunnen raken aan zijn jongere 

broer, besloot hij dat probleem op te lossen door die broer dan maar 

uit de weg te ruimen. Zoals de mens door alle eeuwen heen (ook nu 

nog) voortdurend heeft gemeend dat de meest effectieve oplossing 

voor zijn problemen was/is zijn mededingers of zijn tegenstanders te 

doden. Omdat de dood immers definitief is. En in de zevende genera-

tie van Adam af was het al van kwaad tot erger gegaan: 
 

Lamech zei tegen zijn vrouwen: ‘… Wie mij verwondt, die sla ik 

dood, zelfs wie mij maar een striem toebrengt. Want Kaïn wordt 

zevenmaal gewroken, maar Lamech zevenenzeventigmaal’. (Gen 

4:23,24) 
 

En het einde was dat God moest constateren dat er niets meer aan te 

redden viel: 
 

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze 

uitdachten was steeds even slecht. (Gen 6:5) 
 

Op dit punt maakte God er een radicaal einde aan door middel van de 

vloed. Alleen de rechtvaardige Noach mocht die overleven met zijn 

gezin. En met hem maakte God een nieuw begin. Maar ook dat hielp 

niet, want sinds de zondeval schuilt het kwaad in de mens zelf, en 

binnen enkele generaties was het weer terug op hetzelfde niveau: 

heersers en imperiumvorming, eigen oplossingen en een leven buiten 

God om: 
 

Nimrod, die de eerste machthebber op aarde was … De kern van 

zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en Kalne, in Sinear. 

(Gen 10:8,10) 
 

Heel die imperiumvorming was inderdaad bedoeld om onafhankelijk 

te worden van God: 
 

Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, dacht 

de heer, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze 

verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. (Gen 11:6) 
 

Die heersers vertrouwden op menselijke wijsheid, en de machtigen 

hadden tal van ‘wijzen’ in dienst, om hen onafhankelijk te maken van 

‘de goden’. De Egyptische Farao in Jozefs dagen (ca. 1700 v Chr.) en 
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de Babyloniër Nebukadnezar in Daniëls dagen (ca. 600 v Chr.) waren 

beiden in hun tijd de machtigste man van het Midden-Oosten, en dus 

van de gehele antieke wereld. Van beiden lezen we dat ze zich hadden 

omringd met ‘wijzen’: 

 

Farao: Twee volle jaren later kreeg de farao een droom … De volgende 

morgen was hij hevig verontrust. Daarom ontbood hij alle magiërs en 

geleerden van Egypte en vertelde hun wat hij had gedroomd. (Gen 

41:1,8) 

Nebukadnessar: In het tweede jaar van zijn regering kreeg 

Nebukadnessar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap 

niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweer-

ders, tovenaars en Chaldeeën bijeen te roepen om hem te vertellen 

waar zijn droom over ging. (Dan 2:1,2) 

 

En beide krijgen zij dan een lesje in ware wijsheid, goddelijke wijs-

heid, wanneer God de uitleg geeft die hun eigen wijzen (ondanks al 

hun magie) niet konden geven; in het eerste geval door middel van de 

30-jarige Jozef, en in het tweede geval door middel van een (vermoe-

delijk) 15-jarige Daniël. 
 

En die heersers waren trots op hun status, zoals (opnieuw) 

Nebukadnezar: 
 

‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote 

macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’ (Dan 4:30) 
 

En ze dachten zich met God zelf te kunnen meten: 
 

En welke god zal jullie [Daniëls vrienden] uit mijn handen kunnen 

redden? (Dan 3:15) 
 

Juist om deze laatste neiging (zich te willen meten met de God van 

Israël) wordt hij bij Jesaja beschreven als iemand die ‘ten hemel wil 

opklimmen’ om zich aan God gelijk te stellen: 
 

En jullie (de bevrijde Joden) zullen [dan, op die dag, vers 3] het vol-

gende spotlied op de koning van Babylonië aanheffen: ‘Het is gedaan 

met die slavendrijver, gedaan met zijn dwingelandij. De HEER heeft de 

stok van de goddelozen gebroken, de scepter van de heersers, over-

winnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld’. (Jes 14:4,5) 
 

Met vervolgens deze veelzeggende beschrijving: 
 

Je (die koning van Babylonië) zei bij jezelf: Ik stijg op naar de he-

mel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen 

van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot 
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boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het 

dodenrijk, in de allerdiepste put. (Jes 14:13-15) 
 

Voor de gelovige minderheid wordt het kwaad dat hen bedreigt dus 

vooral vertegenwoordigd door wereldse machthebbers, die zich niet 

storen aan de God van de schepping, en die desnoods bereid zijn het 

zelfs tegen Hem op te nemen. 

 

De twee lijnen 
 

In studie 1 hebben we gezien dat er twee geslachtslijnen afstammen 

van Adam: de lijn van de rechtvaardige Seth en de lijn van de opstan-

dige Kaïn. Beide lijnen resulteren in het zevende geslacht in een bij-

zondere vertegenwoordiger: de lijn van Seth in de buitengewoon 

rechtvaardige Henoch, de lijn van Kaïn in de door en door slechte La-

mech (waar we al over spraken). Van Henoch lezen we: “Henoch leefde 

in nauwe verbondenheid met God” (Gen 5:24). De NBG’51 heeft daar 

meer letterlijk: “Henoch wandelde met God”. De Schrift vertelt ons ver-

der dat Henoch over de nakomelingen van Kaïn heeft geprofeteerd: 
 

Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, gepro-

feteerd heeft toen hij zei: ‘Ik zie de Heer komen … om over allen 

zijn vonnis uit te spreken; alle goddeloze zondaars zal hij veroor-

delen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid be-

dreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben 

beledigd’. (Judas 14,15) 
 

Maar het meest zorgwekkend in die tijd was toch dat ook de lijn van 

de getrouwen zich begon te vermengen met de lijn der goddelozen, 

als gevolg van vleselijke lusten: 
 

Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen 

en hun dochters geboren werden, zagen de zonen van God, dat de 

dochters van de mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit 

vrouwen, wie zij maar verkozen. (Gen 6:1,2 NBG’51) 
 

Dit was voor God de voornaamste reden er een eind aan te maken, en 

de mensen van de aarde te verwijderen. Nu zelfs de getrouwen de weg 

van de wereld gingen, was er voor die generatie geen hoop meer: 
 

En de HERE zei: Mijn Geest zal niet altijd in de mens blijven, nu zij 

zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twin-

tig jaar zijn. (Gen 6:3 NBG’51) 
 

Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen (6:7) 
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Maar voor de laatste overgebleven rechtvaardigen zou er redding zijn. 

Uiteindelijk waren dat echter alleen Noach en zijn gezin: 
 

Alleen Noach vond bij de HEER genade. Dit is de geschiedenis van 

Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; 

hij was in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in 

nauwe verbondenheid met God. (Gen 6:8,9) 
 

Dit laatste vers luidt in de NBG’51: 
 

Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispe-

lijk man; Noach wandelde met God. (Gen 6:9) 
 

Dat ‘wandelen met God’ hebben we ook al gezien van Henoch; het 

karakteriseert de ware gelovige. Maar we zagen ook al dat het na de 

vloed weer op dezelfde wijze mis ging. Er stonden weer heersers op 

en er begon een nieuwe stedenbouw: 
 

Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Si-

near bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen el-

kaar: ‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het 

vuur.’ De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als spe-

cie. Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen’. (Gen 11:2-4) 
 

Ze ontwikkelden een nieuwe bouwtechniek, die (via stedenbouw) weer 

tot nieuwe imperiumvorming leidde: 
 

De kern van zijn rijk werd gevormd door Babel, Uruk, Akkad en 

Kalne, in Sinear. Vanuit dat land trok hij naar Assyrië, waar hij 

Nineve, Rechobot–Ir en Kalach bouwde, en ook de grote stad Re-

sen, tussen Nineve en Kalach. (Gen 10:10-12) 
 

Van die tijd af staan termen als Sinear, Babylon (Babel) en Chaldeeën 

als symbolen voor de wereld, de tegen God ingaande menselijke rij-

ken en de menselijke wijsheid. 

 

Uitgeroepen uit de wereld 
 

Vanaf dat moment volgt God een nieuwe koers met Zijn kinderen. Niet 

opnieuw vernietigt Hij de wereld van de goddelozen, maar de getrou-

wen worden uit die wereld ‘uitgeroepen’. Hij roept Abraham om weg 

te trekken uit Sinear, het land van de Chaldeeën, en naar Kanaän te 

trekken, een land dat hij niet kent, waar hij als vreemdeling zal wonen. 
 

God zei tot Abraham: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga 

naar het land dat ik je zal wijzen.’ Toen trok Abraham weg uit het 

land van de Chaldeeën. (Hand 7:3,4) 
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Maar ook met die Kanaänieten mag hij zich niet vermengen. Wanneer 

hij een vrouw zoekt voor zijn zoon Isaak, laat hij zijn knecht er een 

halen uit zijn achtergebleven familie (Genesis 24:3,4), maar tegelij-

kertijd verbiedt hij hem zijn zoon daarheen terug te brengen (vers 8). 

En Isaak geeft zijn zoon Jakob een soortgelijke opdracht (Genesis 

28:1,2). Anderzijds: Abrahams neef Lot houdt zich onvoldoende afzij-

dig van de Kanaänieten en gaat in Sodom wonen. Het gevolg van die 

keuze is dat hij eerst bijna teruggevoerd wordt naar Sinear, wanneer 

een groep Mesopotamische koningen Sodom en de steden in haar om-

geving aanvalt en de bevolking (waaronder Lot) als gevangenen wil 

meevoeren naar hun land (Genesis 14:12). Hij wordt daarvan ternau-

wernood gered door ingrijpen van zijn oom Abraham (vers 16); en 

vervolgens maar ternauwernood ontsnapt aan de dood, wanneer God 

de stad Sodom en de andere steden daar in de buurt vernietigt (Gene-

sis 19). 
 

Later heeft God ervoor gezorgd dat de nakomelingen van deze ‘aarts-

vaders’ niet in Kanaän maar in Egypte uitgroeien tot een compleet 

volk. In Kanaän hadden zij al laten zien dat zij de neiging hadden zich 

te vermengen met de plaatselijke bevolking, maar in Egypte werden 

zij na enkele generaties tot slaven, die noodgedwongen afgescheiden 

van de Egyptenaren moesten leven. Wanneer God hen dan uiteindelijk 

uit Egypte heeft gevoerd, en zij op het punt staan zich opnieuw in 

Kanaän te vestigen, houdt Mozes hen nadrukkelijk voor dat zij zich 

niet op enigerlei wijze met de Kanaänieten mogen vermengen, omdat 

zij dan het risico zouden lopen op den duur hun afgrijselijke gods-

dienstige praktijken te gaan overnemen: 
 

Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter 

niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw 

eigen zoon. Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de heer 

ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn 

toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten 

bekopen. (Deut 7:3,4) 
 

Maar later, in de koningstijd, zou niemand minder dan de grote (en 

wijze) koning Salomo het volk voorgaan in het huwen van buiten-

landse vrouwen, die hem inderdaad tot afgoderij brachten: 
 

Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen: behalve de 

dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, 

Edom en Sidon, en Hethitische vrouwen. Ze waren afkomstig uit de 

volken waarover de heer tegen de Israëlieten had gezegd: ‘Jullie 

mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie 
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inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan 

dienen.’ Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken … 

op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan 

dienen en was hij de heer, zijn God, niet meer met hart en ziel 

toegedaan … Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de 

Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. Hij 

deed wat slecht is in de ogen van de heer. (1 Kon 11:1-6) 
 

En zoals viel te verwachten, is het volk hem daarin geleidelijk aan na-

gevolgd. Steeds meer wilden zij gelijk worden aan de volken om hen 

heen, in plaats van een apart, God toegewijd, volk te zijn – zoals hun 

roeping was. En dus voerde God hen uiteindelijk terug naar dat land 

Sinear, naar de stad Babylon: 
 

De Heer leverde Jojakim, de [op een na laatste] koning van Juda, 

aan (Nebukadnezar, de koning van Babylonië) uit en gaf hem een 

deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze 

mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar 

in de schatkamer zetten. (Dan 1:1,2) 
 

En de Kronieken van Israël eindigen met deze woorden: 

 

Sedekia [de laatste koning uit het huis van David] … deed wat 

slecht is in de ogen van de HEER, zijn God, en boog het hoofd niet 

voor Jeremia toen die hem in opdracht van de HEER waarschuwde 

… Ook de leiders van de priesters en het volk verzaakten voortdu-

rend hun plichten, gaven zich over aan de verfoeilijke praktijken 

van andere volken en bezoedelden de tempel die de HEER in Jeru-

zalem geheiligd had … Toen stuurde hij de koning van de Chal-

deeën op hen af, die hun uitgelezen mannen ombracht … De men-

sen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar 

Babylonië meegevoerd. (2 Kron 36:11-20) 

 

Het valt in deze aanhalingen op dat de namen Sinear en Chaldeeën 

voortdurend nadrukkelijk terugkeren – hoewel dat in die tijd nog 

slechts namen uit een ver verleden waren – kennelijk om ons eraan te 

herinneren dat dit toch de streek was waar hun voorouders uit waren 

weggeroepen. Maar deze wegvoering, terug naar de heidense wereld 

die zij achter zich hadden moeten laten, was niet definitief. Het was 

een les, geen straf. Oudere vertalingen duiden dat aan met het woord 

‘tuchtiging’, dat wil zeggen een opvoedkundige maatregel, maar wel 

een harde maatregel: 
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Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk 

voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst 

geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar 

jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij 

tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vin-

den – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal 

jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je ver-

bannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruza-

lem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. (Jer 29:11-14) 
 

En zodra Babylon was veroverd door de Perzen, die de Israëlieten ver-

lof gaven weer naar huis terug te keren, zouden zij dan ook geen mo-

ment moeten aarzelen om die streek weer achter zich te laten: 
 

Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid 

gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden van de aarde: 

‘De heer koopt zijn dienaar Jakob vrij! [zoals een slaaf zou worden 

vrijgekocht].’ (Jes 48:20) 
 

De dringende boodschap van het Oude Testament (vooral het boek 

Genesis) is dus: 

 

• De gelovigen (de ‘zonen van God) zijn uitgeroepen uit de wereld 

der mensen (de ‘kinderen van de mensen’). 

• Zij moeten die wereld volledig achter zich laten, en niet daarheen 

terugkeren. 

• Zij moeten zich ook niet vermengen met de wereld waarin zij te-

recht komen, omdat die hen zou verleiden, en hen tot afval van 

hun God brengen. 

 

En wanneer de gelovige zich toch mengt met die wereld, wordt hij, als 

opvoedkundige maatregel (‘tuchtiging’) teruggebracht naar de wereld 

waar hij uit geroepen was, totdat hij zich bekeert tot God en opnieuw 

de kans krijgt aan die wereld te ontsnappen. Maar die kans dient hij 

dan wel met beide handen aan te grijpen. 

 

Het volk van het Nieuwe Verbond 
 

Dit alles gold uiteraard voor het volk van het Oude Verbond. Maar hoe 

zit dat met het volk van het Nieuwe Verbond? 
 

Wanneer we dat bestuderen, zien we dat ook daarvoor dezelfde prin-

cipes gelden. Die door de schrijvers van het Nieuwe Testament boven-

dien ook in dezelfde bewoordingen worden verkondigd, zodat we ze 

zullen herkennen en niet hoeven te twijfelen. Weliswaar hoeft de 
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gelovige van nu geen concrete uittocht te maken, niet weg te trekken 

uit het ene land om te gaan wonen in een ander. Het gaat voor de 

gelovige van vandaag veel meer om zijn gezindheid. Al leeft hij ook 

midden in ‘de wereld’, toch moet hij in zijn denken die wereld achter 

zich laten, zich daar niet mee vermengen, hun praktijken niet overne-

men. Want dat is voor hem de verleider: die wereld, die hem ertoe wil 

brengen als de anderen te zijn, om God te verloochenen en zich te 

willen verwezenlijken in dit leven, alsof dat alles is, en alsof hij de 

dood toch wel zal overleven. 
 

Maar de wereldse wijsheid kan een mens nog steeds niet redden, al is 

die wereld ook oneindig veel knapper (maar daarmee nog niet wijzer!) 

geworden: 
 

Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 

Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet 

door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven 

te redden door de dwaasheid van onze verkondiging (prediking. (1 

Kor 1:20,21) 
 

De boodschap die ik verkondigde (predikte) overtuigde niet door 

wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw 

geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de 

kracht van God. (1 Kor 2:4,5) 
 

En ook de huidige machthebbers kunnen, met hun ‘wijsheid’, nog 

steeds niet redden: 
 

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het 

geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar 

machthebbers, die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is 

Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God 

vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in 

zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die 

wijsheid gekend. (1 Kor 2:6-8) 
 

En de mens kan zichzelf ook nog steeds niet redden: 
 

Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de 

gerechtigheid. Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u 

zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van 

de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs 

het eeuwige leven. Het loon [waar je recht op hebt] van de zonde 

is de dood, maar het geschenk [waar je geen recht op hebt] van 

God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. (Rom 6:20-

23) 
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En dus zijn ook wij nog steeds aangewezen op Gods belofte, die ons 

alleen wordt geschonken wanneer wij op Hem vertrouwen, en niet op 

onze eigen oplossingen: 
 

Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ont-

komen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de 

begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. (2 

Pet 1:4) 
 

En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. (1 Joh 2:25) 
 

Die ‘goddelijke natuur’ is de gezindheid die van ons wordt gevraagd 

in plaats van de wereldse gezindheid om ons heen: de ‘gezindheid 

van Christus’ (Romeinen 8:5-7; Filippenzen 2:5, NBG’51). 
 

Ook voor de gelovige van het Nieuwe Verbond geldt dat hij zich moet 

onthouden van al te nauwe betrekkingen met hen die slechts afgoden 

nalopen, zoals het licht uiteindelijk geen relatie kan hebben met de 

duisternis. De apostel Paulus gebruikt echter nog een ander beeld: 

dat van twee dieren die samen voor de ploeg lopen. De Wet van Mozes 

verbood het gelijktijdig gebruik van een rund en een ezel voor dit 

doel, omdat deze twee dieren een te verschillende loopwijze hebben: 

dat gaat niet samen. Zo gaat het ook mis wanneer een gelovige en 

een ongelovige zouden proberen in één span samen te lopen: 
 

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de ver-

wantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht 

met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? 

Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? (2 Kor 

6:14,15) 
 

Maar Paulus gebruikt ook het beeld van het ontvluchten van Babylon 

(‘Babel’ in oudere vertalingen). Over de het aangrijpen van de moge-

lijkheid aan het einde van de Babylonische ballingschap dat Babel te 

ontvluchten had Jesaja geprofeteerd (52 vers 11): 
 

Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. 
 

Paulus gebruikt precies dezelfde bewoordingen wanneer hij de gelo-

vigen aanspoort de gezindheid van de kinderen van de mensen (het 

geestelijke Babel) te ontvluchten, om zo zonen (en dochters) van God 

te worden: 
 

Daarom zegt de Heer: ‘Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van 

hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen 

en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters – zegt de al-

machtige Heer’. (2 Kor 6:17,18) 
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En dat betekent dat er nog steeds die tweedeling is tussen gelovigen 

en ongelovigen, tussen zonen Gods en kinderen der mensen: 
 

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschon-

ken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. 

Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet 

kent. (1 Joh 3:1) 
 

Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze 

[kwaad] ligt. (1 Joh 5:19 NBG’51) 
 

En dus moeten wij nog steeds kiezen tussen vriendschap met de we-

reld en vriendschap met God: 
 

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vij-

andschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de we-

reld, maakt zich tot vijand van God. (Jak 4:4) 
 

En ook voor de gelovige onder het Nieuwe Verbond geldt dat als hij 

ongehoorzaam is, wanneer hij te weinig afstand neemt van de wereld 

der mensen, hij tijdelijk aan die wereld wordt teruggegeven. 
 

Wanneer wij vergaderd zijn, u en mijn geest met de kracht van onze 

Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus die man aan 

de satan [letterlijk: de tegenstander] over tot verderf van zijn vlees, 

opdat zijn geest behouden worde in de dag van de Heer. (1 Kor 

5:4,5 NBG’51) 
 

Onder hen bevinden zich Hymeneüs en Alexander, die ik aan satan 

heb overgeleverd om hun te leren dat ze God niet moeten lasteren. 

(1 Tim 1:20) 

 

Conclusie 
 

Al met al komen we dus tot de volgende conclusies: 

 

• Sinds de zonde van Adam is de dood oppermachtig; daartegen is  

geen verweer. 

• De mens kan zichzelf daarom niet redden van die dood. 

• Alleen God kan hem redden van de dood. 

• Dat vereist dat de mens vertrouwt op God en met Hem ‘wandelt’, 

en niet probeert zijn eigen oplossing na te streven. 

• En dat vereist dat hij zich afscheidt van de meerderheid die God 

niet volgt, om niet ‘besmet’ te raken. 

 

Dat laatste betekent nadrukkelijk niet dat hij niet mag omgaan met 

andere mensen, ‘want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan’ 
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(1 Korintiërs 5:10 NBG’51). Het betekent wel dat hij afstand moet ne-

men van hun praktijken. Zij die dat doen zijn ‘kinderen van God’, die 

behouden zullen worden. Zij die dat niet doen, de rest, zijn de ‘kin-

deren van de mensen’, de wereld, die verloren zullen gaan. 
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3.   De overwinning behaald 

 
 

 

 

 

 

In de eerste studie is gesproken over de vicieuze cirkel waar de mens-

heid in terechtgekomen is na de zondeval in de hof. Mensen worden 

geboren, zij overtreden Gods geboden, en zij sterven. Dat is het lot 

van de mens. Maar vanaf het begin heeft God in een oplossing voor-

zien. Al in Genesis hoofdstuk 3 is er de belofte van de Nakomeling 

van de vrouw; en in de volgende hoofdstukken blijkt steeds weer dat 

God in een oplossing heeft voorzien. Het lijkt steeds fout te gaan, 

maar zo zal het niet blijven. 
 

De ommekeer komt met de komst van Jezus. Dit is een zeer bijzon-

dere oplossing: Gods eniggeboren Zoon. Aan de ene kant de Zoon van 

God, aan de andere kant de zoon van Maria, de ‘zoon des mensen’. 

Tot Maria wordt gezegd: “De heilige Geest zal over je komen en de 

kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom 

zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van 

God” (Luc 1:35). God verwekt in de maagd Maria Zijn eigen Zoon, maar 

dus wel een Zoon die onderworpen is aan dezelfde menselijke natuur. 

Hij stamt, via Maria, eveneens van Adam af. Daarom spreekt de schrij-

ver aan de Hebreeën over een Zoon die met onze zwakheden kan mee-

voelen: 
 

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is 

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan 

het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is 

er een die met onze zwakheden 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. (Heb 4:14,15) 
 

We zijn misschien te veel gewend dit te lezen en klakkeloos aan te 

nemen. We lezen de evangeliën en weten wat er gaat gebeuren. We 

zien de profetieën die zeiden dat dit zou gebeuren, en nemen dat als 

vanzelfsprekend aan. Wellicht vergeten we de strijd die dit onze Heer 

gekost heeft. Maar vanaf het begin was Jezus zich er terdege van be-

wust wat over Hem geschreven stond, bijvoorbeeld in een Psalm: 
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Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt 

u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend en nu kan ik 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. (Ps 40:6-8) 
 

De uitdrukking ‘de oren openen’ verwijst naar een vers in de wet, waar 

een slaaf, als hij vrijkwam, kon kiezen vrijwillig bij zijn heer te blijven 

omdat hij het daar zo goed had. Hij bleef dan vrijwillig slaaf. Zijn heer 

zou dan zijn oor doorboren met een priem. Dit is het beeld dat van 

Jezus gebruikt wordt. Iemand die dat kan zeggen: Hier ben Ik om uw 

wil te doen. 

 

De verzoekingen tijdens de beproeving in de woestijn 
 

Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en 

geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de woestijn, 

waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. (Luc 4:1,2) 
 

Het is gemakkelijk deze verzen te lezen, te weten wat geprofeteerd 

was, en hoe het in werkelijkheid ging, zonder voldoende de zware 

strijd te beseffen die Jezus heeft moeten voeren, een strijd die niet 

alleen maar aan het kruis plaatsvond, maar tijdens zijn gehele leven. 

Dat was niet vanzelfsprekend. Zijn eerste optreden als volwassene is 

zijn doop in de Jordaan. Meteen daarna zien we in drie evangeliën dat 

Hij naar de woestijn gaat en daar door de duivel verzocht, op de proef 

gesteld, wordt. 
 

In de evangeliën wordt een duidelijk verband gelegd tussen de kracht 

die Hij bij zijn doop had ontvangen, en de beproevingen in de woes-

tijn, veertig dagen lang, als hij beslist hoe Hij met deze kracht om zal 

gaan. En na deze veertig dagen lezen we over drie specifieke beproe-

vingen waarin Hij verzocht werd. Het zijn geen beproevingen waar wij 

als mens aan worden blootgesteld. Alle drie hebben te maken met de 

bijzondere kracht die Hij ‘zonder mate’, onbeperkt, heeft ontvangen. 
 

De eerste betreft het gebruiken van die kracht voor zichzelf: “Als u de 

zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen”. 

Hij heeft veertig dagen niet gegeten en heeft honger. Hij heeft de 

kracht om een steen in een brood te veranderen. 
 

De tweede specifieke verzoeking is een gemakkelijke weg te kiezen, 

niet via het kruis. Bij zijn doop had hij de woorden gehoord: “Jij bent 

mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde”. Dit is een koppeling van 

de woorden ‘Jij bent mijn Zoon’, uit een Messiaanse Psalm, met woor-

den over de knecht uit Jesaja die zou lijden en sterven. In die Psalm 
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was hem beloofd dat Hij over alle koninkrijken van de aarde zou heer-

sen, maar Hij moet daarop wachten. De verzoeking is dan ook om dat 

Koninkrijk, met alle zegeningen voor de bewoners, werkelijkheid te 

maken op dat moment, zonder de weg van de Knecht af te moeten 

leggen, zonder het kruis. Hij toonde hem alle koninkrijken van de we-

reld in al hun pracht en zei: “Dit alles zal ik u geven als u voor mij 

neervalt en mij aanbidt”. Al deze koninkrijken waren hem al door God 

beloofd. De beproeving is om dat nu al te willen. Dat was de beproe-

ving van Adam, om toen al meteen veel meer te willen, meer gelijk te 

zijn aan God. 
 

De derde specifieke verzoeking lijkt misschien in eerste instantie min-

der duidelijk. Sommigen willen hierin het opvoeren van een show zien, 

maar dan wordt de achtergrond in het Oude Testament buiten be-

schouwing gelaten: “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar be-

neden. Dit zou dan zijn vanaf het dak van de tempel”. Op zich is de 

vraag om te springen geen verzoeking. Dat is niet iets dat een wel-

denkend mens zou aanspreken. De verzoeking zit in de reactie van 

hen die zich in de tempel bevonden. De laatste profeet van het Oude 

Testament had in bijna zijn laatste woorden tot het volk gezegd: 
 

Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uit-

zien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. (Mal 3:1) 
 

Daarna was het vierhonderd jaar stil geweest. Het volk verwachtte, op 

basis van andere profetieën, dat in die tijd de Messias zou verschijnen. 

Als dan plotseling iemand in de tempel zou verschijnen, zoals Malea-

chi beschreven had, die gedragen werd door engelen dan zou ieder-

een moeten erkennen wie Hij was. Niemand zou er onderuit kunnen 

dat dit de vervulling zou zijn van Maleachi’s woorden. Het gaat niet 

om een show maar om de vervulling van profetie. De verzoeking is 

dan ook een opvallend teken te doen zodat geen geloof meer wordt 

gevraagd, en iedereen aan moet nemen dat Hij is wie Hij zegt te zijn. 

 

De verzoekingen komen vaker terug 
 

De beschrijving van deze verzoekingen in zijn beproeving lijkt zich 

letterlijk te voltrekken, alsof Jezus met een letterlijk persoon spreekt. 

Aan de andere kant kunnen sommige zaken alleen in zijn gedachten 

hebben plaatsgevonden. Er is bijvoorbeeld geen berg waarvandaan je 

alle koninkrijken van de wereld kan zien, laat staan dan ook nog hun 

pracht. Toch is het wel degelijk een beschrijving van een letterlijke 

strijd. In de evangeliën staan deze verzoekingen helemaal aan het be-

gin van Jezus’ openbare optreden, meteen na zijn doop. Toch zijn dit 
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geen eenmalige verzoekingen. Ze komen keer op keer terug tijdens 

zijn openbare optreden, en dan nog bovenop de beproevingen die 

ook wij kennen. De eerste, het gebruiken van de kracht voor jezelf, 

zien we wat minder vaak, omdat we weinig lezen over wat Hij nodig 

had. Hooguit zien we dit in de reacties van omstanders of van de dis-

cipelen. We zien een voorbeeld als Jezus Petrus terechtwijst wanneer 

hij in de hof een zwaard pakt en iemand treft: 
 

Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat 

hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter be-

schikking zou stellen? Maar hoe zouden dan de Schriften in vervul-

ling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren? (Mat 26:53) 
 

De tweede verzoeking, om de gemakkelijke weg te kiezen, niet via het 

kruis, zien we veel vaker in de Schrift. Dat is verklaarbaar, want het is 

de oplossing die mensen steeds aandragen. Ook zijn discipelen wil-

den bijvoorbeeld voorkomen dat Jezus naar Jeruzalem ging om opge-

pakt te worden. Het oprichten van het Koninkrijk was iets waar zo 

velen naar uitzagen: 
 

Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem 

dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de 

berg, alleen. (Joh 6:15) 
 

Dit is niet het moment om met hen mee te gaan. Zij zoeken een Ko-

ning om de verkeerde redenen. 
 

De derde verzoeking, een opvallend teken tonen waardoor er geen 

geloof meer nodig zou zijn, zien we ook terugkeren. Jezus wijst er 

nooit op, maar we zien die in een andere vorm terugkomen. Op het 

moment dat Jezus aan het kruis hangt zeggen de omstanders: 
 

Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is 

toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan 

zullen we in hem geloven. (Mat 27:42) 
 

Hij had de macht, Hij kon van het kruis afkomen zodat ze wel moesten 

geloven. Dat is echter niet het geloof dat Jezus zocht. 
 

We zien deze dagelijkse beproevingen, en de evangeliën geven ons 

maar terloops een kleine blik in de strijd die het de Heer gekost heeft. 

Een voorbeeld is de beschrijving van Jezus in de hof: 
 

Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: 

‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken’. (Mat 26:37) 
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Jezus vraagt hier de steun van zijn trouwste discipelen. De strijd is 

heel zwaar, temeer omdat Hij bekend zal zijn geweest met de ver-

schrikkingen van een kruisiging. We weten niet wat de toekomst voor 

ons persoonlijk zal brengen, maar Jezus wist maar al te goed wat voor 

Hem lag. Als tiener zal Hij al begrepen hebben welke dood Hem te 

wachten stond. Het was in veel detail beschreven in de profeten, maar 

Hij moest het echt ondergaan. 
 

Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet 

viel in grote druppels als bloed op de grond (Lucas 22:44). 
 

Het is hierom dat de schrijver van de Hebreeënbrief kan zeggen: 
 

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. Hoe-

wel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij ge-

hoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaakt-

heid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een 

bron van eeuwige redding. (Heb 5:7-9) 

 

De cirkel doorbroken 
 

Daarmee is de vicieuze cirkel doorbroken. Christus is niet gevallen 

voor verzoekingen. Hij bleef standvastig, en liet zich niet verleiden. 

Waar de menselijke neiging, zoals we in de eerste studie zagen, vooral 

is om de eigen begeerten te bevredigen en de eigen belangen voor te 

laten gaan, zien we in Jezus juist het tegenovergestelde. Hij zei: 
 

Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en 

zijn werk voltooien. (Joh 4:34) 
 

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij 

komt zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neerge-

daald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij 

gezonden heeft. (Joh 6:37,38) 
 

Als mens is Hij volledig gehoorzaam aan zijn Vader. Zelfs in de hof, 

in zijn ultieme beproeving, lezen we: “Vader, als het mogelijk is, laat 

deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals 

ik het wil, maar zoals u het wilt” (Mat 26:39). De wil van de Vader staat 

voorop, vandaar de vele verwijzingen naar Jesaja over ‘mijn Knecht’. 

Jesaja toont dat het volk Israël uitgekozen was om Gods knecht te 

zijn, maar zij faalden in die roeping, zoals alle mensen falen. Jezus 

toont dit echter in zijn leven, als degene die Gods wil tot in detail 

uitvoert en zijn eigen wil daar totaal aan ondergeschikt maakt. 
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We moeten echter niet de fout maken dit alles als vanzelfsprekend 

aan te nemen. Jezus is tot het uiterste beproefd. Het wordt duidelijk 

als een zeer zware strijd beschreven. We lezen dat van Jezus gezegd 

wordt dat Hij “... in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil 

dat hij niet vervallen is tot zonde” (Heb 4:15). 
 

Als Jezus zijn discipelen oproept Hem te volgen, zegt Hij tot hen: “Ik 

moet gedoopt worden met een doop, en hoe beklemt het Mij, totdat 

het volbracht is” (Luc 12:50). Het woord ‘doop’ vinden we in het 

Nieuwe Testament meerdere malen als synoniem van dood. In Jezus’ 

laatste woorden aan het kruis zien we inderdaad de verzuchting dat 

het volbracht is: 
 

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in 

vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst’. Er stond daar een vat 

water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en 

brachten die naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken had zei 

hij: ‘Het is volbracht’. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest. (Joh 

19:28-30) 
 

De strijd is gestreden. Hij heef overwonnen. “Het is volbracht” – het is 

bijna een overwinningskreet. 
 

Jezus had kunnen falen. We moeten dat niet uit het oog verliezen. Het 

was een werkelijke strijd tegen zijn menselijke natuur, en Hij heeft 

overwonnen. Maar daarmee was de vicieuze cirkel doorbroken, dat de 

mens die zondigt zal sterven. Jezus verdiende het niet te sterven. Hij 

die zonder zonde was, is gestorven. Op de Pinksterdag zegt Petrus 

tegen een groot gehoor: 
 

Deze Jezus ... hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God 

heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem 

afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden” 

(Hand 2:23,24). 
 

In beeldtaal wordt gezegd dat de dood was bedoeld voor de zondaar. 

De dood had geen macht over de zondeloze, hij kon hem niet vast-

houden. Hij werd daarom door God weer opgewekt. 
 

Jezus beschrijft dit dan in termen van een overwinning. Een overwin-

ning op ‘de wereld’ in de betekenis zoals eerder aangegeven. Jezus 

zegt: “Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen 

het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb 

de wereld overwonnen” (Joh 16:33). Dat is voor de discipelen een aan-

moediging, want zij kunnen in zijn overwinning delen. 
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Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn 

geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint 

de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen 

heeft; ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie ge-

looft, dat Jezus de Zoon van God is? (1 Joh 5:3-5 NBG´51) 
 

Ons geloof in Hem is wat ons in staat stelt om met Hem te delen in 

zijn overwinning over het kwaad. 

 

De tweede Adam 
 

Het Nieuwe Testament gebruikt nog een ander beeld, verwijzend naar 

Genesis: Christus wordt beschreven als een ‘tweede Adam’: 
 

Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een le-

vend, aards wezen [NBG: levende ziel]’. Maar de laatste Adam werd 

een levendmakende geest. (1 Kor 15:45) 
 

Hier zien we dus deze ‘eerste mens’ en ‘tweede mens’, beide beschre-

ven als de zoon van God, maar de ene als de zoon die faalde, en de 

andere als de Zoon die volmaakt was. “Hij is het beeld van de onzicht-

bare God, de eerstgeborene van heel de schepping” (Kol 1:15). Adam 

was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, in de toestand 

zoals hij in de hof was. Christus heeft werkelijk waargemaakt wat het 

betekent ‘het beeld van de onzichtbare God’ te zijn. Maar er is een 

duidelijke verwijzing naar de schepping van de eerste mens. 
 

Zo hebben wij dan nu, door Gods genade, een keuze. Wij zijn vanuit 

onszelf afstammelingen van Adam, en daardoor delen we zijn mense-

lijke natuur. We delen de neiging tot falen, we falen zelf ook, en ver-

dienen tenslotte alleen maar de dood, de cyclus die we besproken 

hebben. Maar we krijgen de keus ons te keren tot de ‘tweede Adam’, 

om deel uit te maken van een nieuwe schepping. 
 

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schep-

ping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het 

werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en 

ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door 

Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld 

haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkon-

diging van de verzoening toevertrouwd. (2 Kor 5:17-19) 
 

Het offer van Jezus is blijkbaar nu ook voor ons. God stelt het zo voor 

dat Jezus niet gestorven is voor zijn eigen zonde, maar dat Hij onze 

zonden aan het hout gebracht heeft. Jezus wordt voorgesteld als een 

offer. Onder de Wet moest een offeraar stevig met zijn handen op de 
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kop van het offerdier drukken, om als het ware (als dat mogelijk was) 

zijn zonden daarop over te dragen. Zo kunnen wij door Gods genade 

onze zonden overdragen aan de Heer Jezus, omdat Hij daarvoor is 

gestorven. 
 

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u 

echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Va-

der: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening 

brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar 

voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen weten we 

doordat we ons aan zijn geboden houden. (1 Joh 2:1-3) 
 

De oplossing in Jezus is vergeving, het overnemen van onze zonden, 

maar het is veel meer dan alleen maar dat. Jezus was ook een voor-

beeld, een voorbeeld van een volmaakt mens. Gods Woord, nu niet op 

stenen platen geschreven maar in een mens van vlees en bloed, waar-

mee wij ons kunnen vereenzelvigen. 
 

Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u 

daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van 

hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leu-

gen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en 

dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oor-

deelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op ge-

dragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. 

Door zijn striemen bent u genezen. (1 Pet 2:21-24) 
 

Wij zijn in principe (als wij geloven) door Hem genezen, maar daar-

naast is er ook zijn voorbeeld dat wij ons eigen moeten maken. 
 

In de eerste drie evangeliën zien we vele genezingen. Maar als we 

beseffen wat daar gebeurt, zien we meer dan alleen maar het genezen 

van zieken uit medelijden met hun toestand. Uiteraard speelt dit wel 

mee, maar daarom worden ze niet beschreven. Er zitten veel diepere 

lessen achter. Jezus was de Knecht, de Dienaar, waar Jesaja over 

schreef. Dat had eigenlijk het volk Israël moeten zijn, maar dat faalde. 

Daarom zei God door Jesaja tegen hen: 
 

Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! Is er iemand zo blind 

als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo 

blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de HEER? (Jes 

42:18,19) 
 

Wat we in de evangeliën zien, is dat Jezus de doven geneest, dat Hij 

de blinden geneest. In Marcus zien we een duidelijke parallel tussen 

enkele van de genezingen die beschreven zijn, en het ‘genezen’ van 
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de discipelen, die volgens Jezus ook doof en blind waren. Maar we 

zien ook de vele genezingen van bezetenen. Zij die in bezit genomen 

zijn door ‘het kwaad’, die hun eigen wil volgen, om hen te genezen 

van die neiging. Uit de beschrijving herkennen we in een aantal van 

deze gevallen ziekten die tegenwoordig een andere naam hebben, zo-

als bijvoorbeeld epilepsie. Dat is de werkelijkheid, zoals Jezus ook 

werkelijke mensen met oogziekten genas. Maar we moeten ook de 

diepere les niet missen. Het wordt beschreven als ‘bezeten’, mensen 

die verslaafd zijn aan de zonde en daarvan bevrijd worden. Tot slot 

zien we zelfs dat Jezus doden opwekt, en de les hiervan zal duidelijk 

zijn: de dood is overwonnen. De zonde is tenietgedaan, en daarmee 

ook de straf op de zonde. Als Jezus onze zonde op zich neemt en Hij 

voor ons is gestorven, dan mogen wij door Hem leven. 
 

En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgena-

men van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten 

delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik 

ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding 

staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie 

Gods kinderen zijn. (Rom 8:17-19) 
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4.   Overwinnaars met Hem 

 
 

 

 

 

 

 

Inleiding 
 

In het Nieuwe Testament heerst na de opstanding van Christus een 

situatie, die we kunnen karakteriseren met de woorden ‘al – maar nog 

niet’. Christus heeft zijn eenzame strijd tegen de zonde al in zichzelf 

gevoerd, en heeft overwonnen. Deze unieke gebeurtenis, die plaats 

heeft gehad in het leven van Jezus, wordt, met een verwijzing naar de 

rol van de slang in Eden, in dramatische vorm voorgesteld als een 

strijd tegen een machtige tegenstander – de ‘satan’ (‘tegenstander’) 

of ‘duivel’ (‘lasteraar’) – die over de wereld heerst: 
 

Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser 

van deze wereld uitgebannen worden. (Joh 12:31) 
 

Daar nu de kinderen aan vlees en bloed deelhebben, heeft ook Hij 

op dezelfde wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood 

hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en 

allen zou bevrijden, die gedurende hun gehele leven door angst 

voor de dood tot slavernij gedoemd waren. (Heb 2:14,15 NBG’51) 
 

De overwinning van Christus betekent inderdaad een grote bevrijding 

voor de mensen. Maar nog steeds is de zonde machtig in de wereld, 

en in onszelf, zoals onze eigen ervaring ons leert. Al is de beslissende 

slag al uitgevochten, de ‘oorlog’ is nog niet voorbij. Het gaat er nu om 

dat de strijd wordt voorgezet door Jezus’ volgelingen, opdat ook zij 

overwinnen en de zonde uiteindelijk definitief verbannen wordt, en 

Gods schepping de volmaaktheid bereikt die God van het begin af aan 

voor ogen had. Maar hoe doen wij dat? En hoe zal de zonde definitief 

vernietigd worden? 
 

Bij wijze van voorbeeld bekijken we het boek Openbaring, waar de 

woorden ‘overwinnen’ en ‘overwinnaar’ regelmatig voorkomen. Het 

uitgangspunt is daar namelijk de strijd die de gelovigen van de eerste 

eeuw moesten voeren tegen een vijandige wereld van buitenaf, en te-

gen de verleiding tot zonde die voortkwam uit hun eigen binnenste. 
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De brieven aan de zeven gemeenten 
 

Aan het begin van het boek krijgen we een duidelijk beeld van de 

christelijke gelovigen in de concrete historische situatie van die tijd. 
 

Johannes bevindt zich in ballingschap op het eiland Patmos, voor de 

westkust van het tegenwoordige Turkije, en van daaruit gaan zijn ge-

dachten uit naar de gelovigen in Efeze, waar hij vermoedelijk tot zijn 

verbanning woonde, en in een aantal andere gemeenten in Wes Tur-

kije: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. 

In zijn verbanningsoord ontvangt hij dan van Jezus zelf boodschappen 

of ‘brieven’ voor deze zeven gemeenten, die allen liggen op een route 

die een rondreizende bezoeker vanuit Efeze – zoals vroeger misschien 

Johannes zelf – zou kunnen nemen. 
 

Deze brieven, in Openbaring 2 en 3, geven ons inzicht in de situatie 

waarin deze gemeenten zich bevinden. Zij vormen een soort moment-

opname van zeven vermoedelijk vrij kenmerkende gemeenten: we 

zien de eeuwenlange strijd samengevat in één specifieke historische 

situatie. Dat inzicht is des te scherper, omdat wij hun situatie zien 

door de ogen van de ‘schrijver’ van de brieven, Jezus, en Hij ziet alles. 

“Ik weet waar u woont”, zegt Hij tot Pergamum (2:13), of tot Smyrna: 

“Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert ... Ik weet 

hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet 

zijn, maar bij de satan horen” (2:9). Hij kent dus de problemen waar-

mee zij worstelen. Hij ziet hun sterke en hun zwakke kanten – of zij 

weerstand bieden aan de druk van buiten en de verzoeking vanbin-

nen: “Ik weet wat u doet”, zegt Hij telkens weer (2:2,19; 3:1,8,15). 

Waar zij falen, berispt Hij hen: “Maar dit heb Ik tegen u …”, schrijft Hij 

(2:4,14,20). Hij vermaant hen dit of dat te veranderen, en waarschuwt 

hen daarbij voor een oordeel als zij niet naar Zijn woorden luisteren: 

“maar anders …” (2: 5,16). Maar iedere brief eindigt met de aanmoe-

digende woorden: “Wie overwint …”, en een belofte van de zegeningen 

die de overwinnaars wachten wanneer de grote en zware strijd tegen 

de zonde eindelijk voorbij zal zijn. Het is een felle strijd en de vijand 

is sterk, maar een overwinning is mogelijk; die is zelfs ‘voorgepro-

grammeerd’ door de Vader, als de gelovigen Hem maar vertrouwen. 

 

De wereld van toen – en van die van nu 
 

Als we de brieven bekijken, krijgen we een duidelijk beeld van de fac-

toren en invloeden waarmee de gelovigen in deze gemeenten te wor-

stelen hadden in hun poging Christus te volgen. Er zijn er drie die van 

buiten op hen af kwamen: 
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1. Op veel plaatsen hadden de christenen te lijden van verdrukking en 

vervolging door hun vijanden. Pergamum was bijvoorbeeld de plaats 

waar ‘de troon van de satan’ staat, dat wil zeggen de zetel van de 

provincie en de Romeinse stadhouder, de christenen vijandige macht, 

maar de gelovigen daar waren “mijn naam trouw gebleven” en hebben 

“het geloof in Mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn be-

trouwbare getuige werd gedood in uw stad, waar ook de satan woont” 

(2:13,14). In Smyrna kwam de druk veeleer van de kant van de Joden, 

die een vaste en vaak sterke positie in deze steden hadden, en die de 

christenen als gevaarlijke concurrentie beschouwden: 
 

Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen 

en het niet zijn, maar bij de satan horen. Wees niet bang voor wat 

u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in 

de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld 

... Wees trouw tot in de dood … (2:9,10) 
 

2. De culturele en morele sfeer van deze steden was kenmerkend voor 

de heidense wereld, met zijn aanbidding van afgoden die vaak ge-

paard ging met verschillende vormen van zedeloosheid. Deze praktij-

ken vonden ook ingang in de christelijke gemeenten, in het bijzonder 

in Pergamum en Tyatira, onder invloed van leraars die aangeduid wor-

den met pseudoniemen als ‘Izebel’ en ‘de Nicolaïeten’: 
 

Sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten 

hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze 

heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. 

(2:14) 
 

Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes 

noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspra-

ken tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. (2:20) 
 

3. In weer andere steden, zoals Laodicea, waren het vooral materia-

lisme en rijkdom die de christenen zwaar op de proef stelden: 
 

U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer 

nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, be-

rooid, blind en naakt. (3:17) 
 

Samen vormen deze drie invloeden een hele wereld, een complex van 

krachten en structuren – politiek, cultureel en geestelijk – die het ge-

loof en de gehoorzaamheid aan Gods wil onder druk zetten. In de 

latere hoofdstukken van Openbaring herkennen we deze zelfde facto-

ren en structuren, maar dan in de vormen die zij in latere tijdperken 

aannamen, beschreven in verschillende symbolische figuren: 
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• het beest: dit schrikwekkende beest stelt een politieke macht voor, 

die als het ware de ‘erfgenaam’ is van de draak; het wordt boven-

dien gesteund door een ideoloog of propagandist, de ‘valse pro-

feet’, die de mensen overhaalt deze politieke macht te ‘aanbidden’. 

• de vrouw of hoer, die een gevallen christendom symboliseert, ge-

corrumpeerd door de hulp die zij van ‘de wereld’ aanvaardt. 

• de grote stad Babylon, een samenleving of cultuur die buitenge-

woon rijk en cultureel is, maar in moreel opzicht verdorven. 

 

Wat deze invloeden zo gevaarlijk maakte, was het feit dat mensen van 

nature zo vatbaar zijn voor zulke verzoekingen van buitenaf. En de 

brieven vertellen dan ook dat niet alle gelovigen die konden weer-

staan. 
 

In Efeze werd men eenvoudig moe – er was niet meer hetzelfde liefde 

betoon en dezelfde ijver: “Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde ver-

zaakt hebt” (2:4). 
 

In Thyatira en Pergamum waren sommigen bereid naar de mislei-

dende leer van valse leraars te luisteren. En in Sardis en Laodicea was 

de situatie zelfs nog ernstiger: Laodicea was gecorrumpeerd door rijk-

dom, terwijl Sardis als gemeente geestelijk al bijna dood was 
 

Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, 

terwijl u dood bent … Ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods 

ogen. (3:1,2) 

 

Toch overwinnaars – maar hoe? 
 

Geen wonder dan dat Openbaring telkens weer van ‘overwinnen’ 

spreekt! Christen-zijn was in de eerste eeuw inderdaad een strijd – 

tegen de wereld maar vooral tegen jezelf! Maar de situatie waarin de 

gelovigen van toen zich bevonden, was niet uniek: in wezen blijft de 

omgeving waarin de christen zijn geloof moet waar maken steeds de-

zelfde, ondanks alle historische veranderingen. Ook de gelovige van 

nu wordt geconfronteerd met deze zelfde gevaren en deze zelfde 

strijd. Hoe is het dan mogelijk dat gelovigen, zowel toen als nu, on-

danks deze zware druk van buiten en hun innerlijke zwakheid vanbin-

nen, toch kunnen overwinnen? Want wij zien ze in Openbaring werke-

lijk als overwinnaars: “En ik zag iets als een zee van glas met vuur 

vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van 

het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee …” (15:2, NBG’51). 
 

In het boek Openbaring vinden we vijf aspecten van deze overwinning: 
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1) Christus zelf heeft overwonnen 
 

In hoofdstuk 5 wordt Hij geprezen als de enige die de boekrol met 

Gods genadig voornemen kan openen – omdat Hij overwonnen heeft: 
 

Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van Da-

vid, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met 

de zeven zegels openen.(5:5) 
 

Er is dus een heilsprogramma dat zich nu gaat voltooien. Jezus heeft 

de heilsweg geopend voor alle mensen die Hem willen volgen. 

 

2) Getuigenis afleggen 
 

Maar om deel te hebben aan die overwinning moeten we die weg ook 

daadwerkelijk inslaan. En daar is een voorwaarde aan verbonden: zij 

die ‘komen uit de grote verdrukking’, en die deze overleefd en over-

wonnen hebben, zijn zij die ‘hun kleren hebben wit gewassen met het 

bloed van het Lam’ (7:14). In Openbaring 12 zien wij hetzelfde: Zij 

hebben “hem (de aanklager van zonde) dankzij het bloed van het Lam 

en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven 

gehecht en hebben hun dood aanvaard” (12:11). De overwinnaars zijn 

mensen die in Hem hebben geloofd, en die daarvan een openbaar ge-

tuigenis hebben afgelegd door symbolisch met Hem te sterven in de 

doop; dat is in elk geval één betekenis van de woorden: “Zij waren niet 

aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard”. Daarmee zijn 

zij rein gewassen van alle zonden uit het verleden – er bestaat geen 

aanklacht meer tegen hen. Zij zijn nieuwe mensen, wedergeboren en 

overgegaan uit Adam in Christus. Bovendien is deze reiniging, de ver-

giffenis, niet iets wat slechts één enkele keer gebeurt: voor hen is er 

een blijvende stroom van genade en vergiffenis door Christus – mits 

zij daarom vragen in gebed. 

 

3) Zijn overwinning waarmaken in ons dagelijks leven 
 

Maar het getuigenis van geloof, en de beden om vergiffenis door de 

doop, zouden holle woorden zijn als zij niet gepaard zouden gaan 

met daden, als wij niet zouden proberen in ons eigen leven, in ons 

eigen vlees, deze gezindheid van Christus te ontwikkelen en zijn over-

winning waar te maken in onszelf. Maar hoe doen wij dat? 

 

Ga uit van haar 

Een overwinnaar is iemand die van ‘Babylon’ – van de waarden en 

de praktijken van de cultuur van de wereld rondom hem – afstand 

genomen heeft: 
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Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar 

zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. (18:4) 
 

Hij leeft nog wel te midden van de samenleving om hem heen, maar 

doet niet mee aan wat ‘de bewoners van Babylon’ belangrijk en 

aantrekkelijk vinden. Dit soort geestelijk afstand houden is abso-

luut noodzakelijk, wil men niet samen met Babylon door Gods oor-

deel getroffen wil worden. 

 

Het Lam volgen 

Overwinnaars zijn mensen, “die het Lam volgen, waarheen het 

maar gaat” (14:4). Wij weten uiteraard waar Jezus heenging: naar 

Zijn kruisiging. En Hijzelf leerde ons wat het betekent Hem te vol-

gen: 
 

Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn 

kruis op zich nemen en mij volgen. (Mat 16:24) 
 

Hem volgen betekent verloochenen van het eigen ‘Ik’, afleggen van 

egoïsme, om Zijn wil te doen en, als Hij, dienaar van anderen wor-

den. 

 

4) Een nieuwe gezindheid 
 

Een overwinnaar draagt op zijn voorhoofd het teken van het Lam. Dat 

is niet alleen maar een teken van eigendom: het gaat er ook om dat 

het hoofd - de hersens en het denken - het stempel van Christus 

draagt. Hij of zij is iemand die innerlijk veranderd is. Hij legt de oude 

mens met zijn leefwijze af en doet de nieuwe mens aan, die vernieuwd 

wordt naar het beeld van zijn Schepper (Kolossenzen 3:10): 
 

Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door 

de vernieuwing van uw denken … (Rom 12:2 NBG’51) 
 

Zij denken en voelen als Hij – zij hebben de oude mens Adam afgelegd 

en de nieuwe Mens Jezus aangedaan. En zoals de zeven gemeenten 

de boodschappen van Christus ontvingen, om hen aan te moedigen 

en op hun fouten te wijzen, zo hebben ook de gelovigen van nu in de 

Bijbel het gehele woord van God om hen te onderwijzen, te steunen 

en aan te moedigen. En daarom is dat woord dus ook een essentieel 

aspect van hun dagelijks leven. 

 

5) De kracht van het Lam 
 

Maar de beslissende factor is het feit dat de gelovige in deze strijd 

niet alleen staat. Een kenmerk van Openbaring is dat wij de gelovigen 

telkens weer tegelijkertijd op twee verschillende niveaus zien. 
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Aan de ene kant staan zij midden in een boze wereld – het zijn wor-

stelende, lijdende, zwaar beproefde mensen. 

Anderzijds zien wij ze, in de symboliek van Openbaring, in de troon-

zaal van God – zo verheven is hun status. 
 

Zij staan voor Gods troon en ze zijn dag en nacht in Zijn tempel 

om Hem te vereren. (7:15) 
 

Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion, en bij het Lam waren 

honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn 

Vader op hun voorhoofd hadden. (14:1) 
 

De gelovigen zijn dus niet alleen maar zwakke mensen in het hier en 

nu, die in hun worsteling geen andere steun zouden hebben dan hun 

eigen zwakke kracht: zij behoren ook tot de familie van God, en heb-

ben “een plaats in de hemelsferen in Christus Jezus” (Efez 2:6). En 

volgens Gods wil zijn zij bestemd het einddoel te bereiken, mits zij 

het geloof maar niet prijsgeven. Dit is de betekenis van hun verzege-

ling: zij dragen op hun voorhoofd de naam en het zegel van het Lam 

(7:3, 14:1). Christus heeft hen tot de zijnen gemaakt – zij zijn zijn 

eigendom en Hij zorgt voor hen. De kracht en de macht van het Lam 

staan hen ter beschikking, want Hij, die zelf overwonnen heeft, wil dat 

ook Zijn volk overwint, en schenkt de kracht om weerstand te kunnen 

bieden en vol te houden. Zo zegt Jezus nog vóór zijn kruisiging: “Jullie 

zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: 

Ik [nadruk!] heb de wereld overwonnen” (Joh 16:33). Johannes zegt 

hetzelfde wanneer hij schrijft: “Hij die in u is, is machtiger dan hij die 

in de wereld heerst” (1 Joh 4:4). Vandaar dat Openbaring Christus 

toont als de herder van zijn volk, die ze beschermt op hun reis door 

deze wereld: 
 

Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal 

hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam 

midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen 

van het leven brengen. (7:16,17) 
 

In de taal van de brief aan de Hebreeën: Jezus, het Lam, is de Hoge-

priester, wiens offer pleit voor Gods kinderen en die meevoelt met 

hun zwakheden. De goede herder wil niet één schaap van zijn kudde 

verliezen en doet alles om hen veilig naar het einddoel te brengen. 

 

6) De wederkomst van Christus 

Maar zowel de tegenstanders van God, die zijn volk zo zwaar van bui-

tenaf beproeven, als hun innerlijke zwakheid die hen van binnenuit 

beproeft, zullen pas definitief overwonnen worden wanneer Christus 
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terugkomt. De vijandschap van de wereld tegen Christus zal voor de 

laatste keer duidelijk worden wanneer Hij komt: het beest en zijn 

bondgenoten zullen zich tegen Hem te weer stellen – zij zullen zijn 

koningschap verloochenen en oorlog tegen hem voeren. Maar Chris-

tus zal hen overwinnen dankzij de goddelijke volmacht die Hij heeft 

ontvangen. Hij zal Gods straf over hen uitoefenen: 
 

Ze binden de strijd aan met het Lam, maar het Lam zal hen over-

winnen. (17:14) 
 

Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers 

van de hevige woede van de almachtige God treden. (19:15) 
 

De instellingen en structuren, de heerschappijen en overheden, die 

het zondige wereldse denken belichamen, zullen vernietigd worden. 

In de dramatische taal van Openbaring worden zij in ‘de vuurpoel’ 

geworpen: 
 

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die 

in zijn bijzijn tekenen had verricht ... Levend werden ze in de vuur-

poel met brandende zwavel gegooid. (19:20) 
 

De zonde zelf kan niet op deze wijze worden ‘vernietigd’ maar ‘de 

slang’, het symbool daarvan, zal worden gebonden; onder de heer-

schappij van Christus kan de zonde zich niet langer ontwikkelen: 
 

.… hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en 

hij bond hem duizend jaren … (20:2) 
 

In plaats van menselijke heerschappijen zal nu Jezus heersen. In het 

Koninkrijk van God zal Zijn koningschap in de plaats komen van de 

koningschappen van de tegenwoordige wereld: 
 

Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die 

van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. (11:15) 
 

Daarmee zal voor de gelovigen eindelijk een eind zijn gekomen aan 

de strijd; in de volmaaktheid van het eeuwige leven zullen allen, die 

‘waardig bevonden’ zijn, bevrijd en gereinigd zijn van alle smet, zodat 

zij hun Heer in nauwste verbondenheid eeuwig kunnen dienen: 
 

… Zij [de gemeente, voorgesteld als de ‘bruid’ van Christus] mag 

zich kleden in zuiver, stralend linnen. (19:8) 
 

Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen 

met de Messias. (20:4) 
 

Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien, en 

Zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn 
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en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet 

nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als ko-

ningen heersen tot in eeuwigheid. (22:3-5) 

 

Een echte strijd 
 

Maar tot die dag maakt de gelovige, net als Adam, een tijd van be-

proeving door: 
 

Zo kan de echtheid blijken van uw geloof - zoveel kostbaarder dan 

vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur beproefd wordt – en zo 

verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal open-

baren. (1 Pet 1:7) 
 

Midden in deze gevaarlijke wereld vol verleiding, zal de overwinnaar 

de echtheid van zijn of haar geloof moeten laten blijken. En het is een 

echte strijd – geen ‘schaduwboksen’. De apostelen leggen daar alle 

nadruk op: 
 

Ik vecht niet als een vuistvechter die (zomaar) in de lucht slaat. Ik 

hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing … (1 Kor 9:26,27) 
 

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van 

huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige 

verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. Leid onder de ongelovi-

gen een goed leven. (1 Pet 2:11,12) 
 

Ik vertrouw je deze opdracht toe … Laat die je tot steun zijn in de 

goede strijd die je, toegerust met geloof en een zuiver geweten, 

moet voeren. (1 Tim 1:18,19) 
 

Het Nieuwe Testament waarschuwt zelfs dat die strijd niet gemakke-

lijker zou gaan worden: 
 

Weet wel dat de laatste dagen zwaar zullen zijn … Slechte mensen 

en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedrie-

gers die zelf bedrogen worden. (2 Tim 3:1,13) 
 

Al is er op dit moment in westerse landen geen verdrukking, elders in 

de wereld is dat beslist wel het geval. Maar ook hier bij ons oefenen 

‘Babylon’ en ‘de hoer’ een zware geestelijke, morele en culturele druk 

op de gelovigen uit. De woorden van de zeven brieven maken duide-

lijk waar zij behoefte aan hebben: 

 

Efeze: 

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt … U bent stand-

vastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te 

verslappen. (Op 2:2,3) 
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Thyatira: 

Ik weet wat u doet, hoe liefdevol, gelovig, hulpvaardig en standvas-

tig u bent; u doet nu zelfs meer dan vroeger. (Op 2:19) 
 

Filadélfia:  

… u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam 

niet verloochend … u bent trouw gebleven aan mijn gebod om 

stand te houden … (Op 3:8,10) 

 

Verslap daarom niet, of wordt de strijd niet moe, maar maak voort-

gang in de ontwikkeling van een christelijke gezindheid, nu zelfs meer 

doen dan u ooit gedaan hebt. Wat het ook moge kosten, verloochen 

Christus niet. En blijf Jezus verwachten met uw ogen steeds gericht 

op de ontmoeting met Hem bij zijn komst. Dat zijn de eigenschappen 

die u zullen doen overwinnen. 
 

En wat u boven alles nodig hebt, is het volste vertrouwen in de Heer 

die u liefheeft. Door Hem, door zijn genade, en door de sterkte die Hij 

verleent, kunt en zult u overwinnen: 
 

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft 

liefgehad. (Rom 8:37) 
 

Want er wacht de overwinnaars een heerlijk loon: 
 

Wie overwint zal samen met Mij (Christus) op mijn troon zitten, net 

zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn 

troon zit. (Op 3:21) 
 

Christus zelf zal de kroon schenken die voor de overwinnaars is weg-

gelegd. Zo kan Paulus, aan het eind van zijn strijd, zeggen: 
 

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het 

geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die 

de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote 

dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst heb-

ben uitgezien. (2 Tim 4:7,8) 
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Notities   
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