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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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Reacties op in dit blad verschenen artikelen
Dit keer gebruiken we deze ruimte voor een foto-impressie van onze jaarlijkse
Studie en Ontmoetingsdag, die op zaterdag 1 maart j.l. in Amersfoort werd
gehouden. Lezers van Met Open Bijbel kwamen bij elkaar, om te luisteren
naar studies op het thema Christus de verlosser, en daarover met elkaar van
gedachten te wisselen. De gezamenlijke maaltijden zorgden voor een ontspannen sfeer.

Samen zingen tot Gods lof

De foto’s werden deze keer gemaakt door Selma Davids. Onze dank!
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Bijbels antwoord op uw vraag

Nog wat napraten na de studies

?

F
O
R
U
m

3

In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
ISRAEL VERSUS HAMAS
Er was een tijd dat Israël zich moeiteloos staande kon houden tegenover de omringende Arabische wereld. De oorlogen die het
moest voeren om te overleven in 1948, 1967 en 1973 werden betrekkelijk gemakkelijk gewonnen, ondanks de numerieke overmacht van hun vijanden. Dat werd in de daarop volgende conflicten
geleidelijk moeilijker, maar in de strijd tegen terroristische aanvallen wist het land toch steeds de overhand te behouden. Ook dat is
nu echter aan het veranderen.
Een berichtje van een Midden-Oosten correspondent enige tijd geleden, meldde dat het Israëlische leger ‘respect’ begint te krijgen
voor Hamas. Een karakteristieke uitspraak van een Israëlische soldaat was: we hebben nu een leger tegenover ons, en niet meer een
criminele bende, en van een ander: dit lijkt niet op de doorsnee
Palestijnse krijger die we vroeger tegenover ons hadden; de vingerafdrukken van Iran en Hezbollah zitten overal. De berichten zijn dat
veel Hezbollah strijders die bij de laatste Libanon-oorlog betrokken
waren, nu in de Gazastrook zitten en daar de lokale strijders opleiden. De aanvallen op de Israëlische troepen zijn inmiddels veel
professioneler gepland.
Net als eerder vanuit Libanon, vinden er nu vanuit de Gazastrook
dagelijks raketbeschietingen plaats op Israëlische doelen. Israëlische invallen in de Gazastrook stuiten echter op steeds meer internationale tegenstand, maar ook op steeds professioneler militair
verzet. De recente afgrendeling en boycot van de Gazastrook, bedoeld als alternatieve vorm van reactie, wordt fel veroordeeld: Israël zou ‘onschuldige’ burgers straffen voor het geweld van een groep
waar die burgers niets mee van doen hadden, hoewel diezelfde burgers dat Hamas wel zelf aan de macht hebben geholpen.
Het patroon is bekend van Libanon. Raketbeschietingen vanaf
‘eigen’ grondgebied op Israël, waarmee je de afgrendeling omzeilt.
De lanceerpunten ‘verstopt’ in volkswijken bewoond door een bevolking die dat gewillig toestaat. En bij elke tegenactie luid klagen,
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
ISRAEL VERSUS HAMAS (vervolg)
dat Israël alleen maar ‘onschuldige’ burgers treft. De echte oorlog
is uiteraard die propagandaoorlog. En de Arabische wereld, maar
vooral Iran, speelt dat spel intussen beter dan Israël. En niets of
niemand kan dat tegenhouden, want we weten uit de profetieën
dat Israël steeds meer alleen zal komen te staan, totdat het noodgedwongen zal moeten erkennen dat alleen bij hun God redding is
te vinden.

DE LAATSTE STRIJD—VOLGENS ZACHARIA
Er komt een dag, Jeruzalem, dat de buit binnen je muren wordt verdeeld. Ik zal alle volken samenbrengen –
zegt de HEER – om tegen Jeruzalem ten strijde te trekken. De stad zal worden ingenomen, de huizen zullen
worden geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft
van de inwoners wordt in ballingschap weggevoerd,
maar het deel dat overblijft zal niet worden uitgeroeid.
Dan zal de HEER Zelf uittrekken en de strijd tegen die
volken aanbinden, net als weleer. (Zacharia 14:1-3)
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Overdenking
Vóór zijn arrestatie voerde Jezus, vele prachtige gesprekken met zijn
apostelen, vooral tijdens het Pesachfeest, vol liefde en hoop. Zij zijn
voor ons bewaard in de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Johannes
evangelie. Het laatste gesprek - eigenlijk een gebed - is opgetekend in
hoofdstuk 17. Een hoogtepunt! Maar het werkelijke hoogtepunt van
Jezus’ ongeëvenaarde leven moest nog komen - het zou niet lang meer
duren. Op een gegeven moment hield Jezus plotseling op met spreken.
Zij zagen dat hun Meester zijn blik van hen afwendde en zijn ogen opsloeg naar de hemel. In gedachten zie ik de apostelen kijken en denken. Wat zou hun Meester nu gaan doen? De stilte werd verbroken. Jezus sprak hardop, zodat allen hem konden horen: “Vader, nu is de tijd
gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen” (NBV). Maar horen is iets anders dan begrijpen. Hoe dikwijls horen wij zonder dat wij begrijpen? Jezus’ woorden moeten voor de
apostelen raadselachtig hebben geklonken. Zij begrepen immers niet
wat hun Heer moest ondergaan. Zij hadden heel andere gedachten.
Maar daarin heerste ook verwarring. Ja, Jezus had al meerdere keren
over zijn dood gesproken. Die woorden hadden hen bedroefd gemaakt
(Matteus 17:23). Zij banden ze het liefst uit hun gedachten, want dat
kon toch niet waar zijn. Drie dagen later hoorden twee andere leerlingen Jezus tot hen zeggen: “Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?” (Lucas 24:26). Jezus verklaarde
hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon
bij Mozes en de Profeten. Maar nog steeds herkenden zij Hem niet.
Tweeduizend jaar later lijkt het gebed van Jezus voor ons geen verrassing meer te hebben. Toch kan het wijs zijn om onszelf af te vragen of
de werkelijke betekenis van sommige woorden ook ons wellicht is ontgaan! Het zou zo maar kunnen. Daarom kan het verhelderend zijn die
ons misschien overbekende woorden van de Heer Jezus nog eens goed
tot ons te laten doordringen. En erover na te denken. “Nu is de tijd gekomen …”. Over welke tijd had Jezus het? Wat is de grootheid van Gods
Zoon? En wat is de grootheid van de Vader? De kruisiging zou weldra
een feit zijn. Wij denken bij zijn grootheid misschien liever aan de verhoging van Jezus in de hemel. Maar de kruisdood kan ook als een verhoging worden gezien. Johannes heeft daar voldoende over geschreven. Om een voorbeeld te noemen: “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven wordt, zal ik iedereen naar mij toe halen” (Johannes 12:32).
Want Golgota was de kroon op het leven van Jezus. DAAR overwon Jezus de zondemacht. En vanwege zijn overwinning, werd het mogelijk
mensen naar zich toe te halen. Maar zover was het nog niet.

6

“Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen...”
In zijn gebed legde Jezus ‘zijn grootheid’ niet uit. Het was nog een
geheim, als het ware verborgen in een envelop. Ja, het ging om de
grootheid van zijn offerdood, die niet op zichzelf stond. Een heel leven
was eraan voorafgegaan. Precieser gezegd: zonder zijn beproevingen
en overwinnend leven zou de kruisdood van deze Mens nooit de triomf
hebben kunnen worden, die tot heil en zegen van de gelovigen is!
Maar de grootheid van Jezus was meer dan zijn verhoging op Golgota.
Want hij zei: “Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid
die ik bij u had, voordat de wereld bestond” (Johannes 17:5). Had
Jezus dan een grootheid voordat de wereld bestond? Jazeker… in
Gods plan! Want daarover kunnen wij lezen in de oudtestamentische
Schriften. David zei: “De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan
mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’ (Psalm 110:1). Wat profetisch gezien al realiteit was, zou spoedig
in het echt gebeuren. Toen Petrus eenmaal Gods heilsplan begreep,
verkondigde hij zeven weken later in Jeruzalem: David is weliswaar
niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot
mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder
je voeten heb gelegd’” (Handelingen 2:34,35). Jezus vroeg dus aan de
Vader hem te verhogen tot Gods majesteit, tot de heerlijkheid of
grootheid die de Vader al lang voor zijn eniggeboren zoon in gedachten
had. Deze grootheid is aan Gods rechterhand, dus bij de Vader. Het
woordje ‘bij’ (Grieks ‘para’) kan ook worden vertaald met ‘naast’. Dat
komt praktisch overeen met ‘aan Gods rechterhand’ (naast God in de
hemel). Dat moet de juiste uitleg zijn, want anders zou Jezus precies
dezelfde grootheid hebben gekregen die hij al eerder had, dus niets
meer of minder. Stel dat dit het geval zou zijn geweest… dan zou
zijn sterven aan de houten paal helemaal niets hebben toegevoegd
aan zijn grootheid! De waarheid is dat zijn gehoorzaamheid tot de
dood van het kruis ALLES uitmaakte. Op grond daarvan heeft de Vader
zijn geliefde zoon zeer verheven: “Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven
gaat” (Filippenzen 2:9). Want juist op grond van zijn kostbare vergoten
bloed heeft God zijn zoon zulk een grote eer en verhevenheid toegekend! Niet alleen de hof was verduisterd, maar ook het verstand van
de leerlingen was voor deze waarheid toegesloten. Wat zij zagen en
beleefden was iets anders: hun droom viel in duigen! Terwijl Jezus hen
in die bovenzaal binnen de oude stadsmuren nog wel had voorbereid:
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Overdenking

“En ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Maar ze hebben het gezien en toch mij
en mijn Vader gehaat” (let op de eensgezindheid van de Vader en de
zoon!). Zo ging in vervulling wat in hun wet geschreven staat: “Ze hebben mij zonder reden gehaat” (Johannes 15:24,25). De verraderskus
luidde het begin in van een afschuwelijke gang naar de residentie van
stadhouder Pilatus. Wij kennen de afloop. Als ooit in de geschiedenis
het recht met voeten werd getreden, dan was het daar wel.
De volgende woorden getuigen van Jezus’ vertrouwen in de Vader, en
zelfs in zijn discipelen: “Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld
gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt
hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze
dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik
van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en
nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij
hebt gezonden” (Johannes 17:6-8). Geweldige woorden, want op dat
moment was de kolossale waarheid van wat hun Meester bad nog
steeds niet tot hen doorgedrongen. Maar drie dagen later zou een nieuwe wereld voor hen opengaan. Jezus bad voor hen: “Ik bid voor hen. Ik
bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven,
omdat zij van u zijn …” (vers 9). Jezus zou iedereen naar zich toehalen.
Niet de wereld, maar wel zijn leerlingen. Toen zei Jezus iets waarvoor
wij heel dankbaar mogen zijn: “Ik bid niet alleen voor hen, maar voor
allen die door hun verkondiging in mij geloven” (vers 20). Twee opmerkingen: 1. Jezus bad voor allen. 2. Deze ‘allen’ worden omschreven als
degenen die door het woord van de apostelen in Jezus geloven. De elf
in de hof hadden Gods boodschap van Jezus gehoord en kregen de opdracht deze boodschap in de wereld te verkondigen.
De wereld heeft niet alleen Jezus gehaat, maar ook de apostelen: “Ik
heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de
wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor” (Johannes 17:14).
Even later vroeg Jezus aan zijn Vader: “Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid” (vers 16). De discipelen moeten dezelfde gezindheid hebben die de Vader en de zoon hebben: “Laat hen allen
een zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn,
opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden” (vers 21). De wereld
van onze dagen gelooft steeds minder in God en zijn zoon. Eén van de
oorzaken is ongetwijfeld dat de Bijbel een verguisd en veracht boek is
geworden. Velen zoeken hun heil in andere religies. Anderen zoeken
helemaal niet meer. De meest wilde ideeën vinden bij sommigen ingang. Zoals het absurde idee dat Judas geen verrader was maar held.
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Ik bid niet alleen voor hen, maar ook voor allen... (vervolg van pagina 6 en 7)

Zoals het even absurde idee dat Julius Caesar staat voor Jezus Christus. Jezus bad tot de Vader: “Ik heb hen (de apostelen) laten delen in
de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in
hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen een zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad” (verzen 22 en 23). God had zijn zoon lief voordat de wereld gegrondvest werd (vers 24). Aan het eind van zijn gebed zei Jezus:
“Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en
dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal
zijn en ik in hen” (verzen 25 en 26).
Wat is er mooier voor een gelovige discipel dan te mogen ervaren dat
hun Heiland en Koning in de hemel voor hem of haar blijft bidden.
Niets of niemand kan de verbondenheid met Jezus Christus verbreken.
Jezus is de Pastor die zijn schapen kent en niet in de steek laat.
Nadat Jezus dit alles had gezegd, verliet hij de bovenzaal en ging met
zijn leerlingen door een van de stadspoorten naar de overkant van de
Kidronbeek. Vlakbij het Kidrondal, niet ver van waar de klim naar de
top van de Olijfberg begint, lag een olijfgaard, de hof van Getsemane.
Een wandeling naar deze top duurt niet lang. Dat is tegenwoordig OostJeruzalem. Ik ben daar eens uitgenodigd door Libanese christenen, die
temidden van Palestijnen in een klein huisje leefden. Jezus ging met
zijn nietsvermoedende leerlingen de hof in, waar zij al eerder waren
geweest. In het aardedonker zagen zij geen hand voor ogen. Er was
ook een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën onderweg. Onder hen bevond zich Judas, eens dienaar maar nu
verrader. De Meester en zijn leerling zouden elkaar voor de allerlaatste
keer zien. Lichten in de verte kwamen steeds dichterbij. Het moet een
angstaanjagend gezicht zijn geweest, al dat bewegende vuur van fakkels in die pikdonkere hof. Jezus wist, zoals altijd, precies wat er ging
gebeuren. Zijn ‘uur’ naderde nu met rasse schreden. Jezus vroeg: Wie
zoeken jullie? Als uit één mond klonk het: “Jezus uit Nazaret.” Op zijn
antwoord “Ik ben het” deinsden ze achteruit. Weer vroeg Jezus: “Wie
zoeken jullie?” En weer zeiden ze: “Jezus uit Nazaret.” “Ik heb jullie al
gezegd: ‘Ik ben het’”, zei Jezus. “Als jullie mij zoeken, laat deze mensen
dan gaan.” Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had:
“Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan”.
En deze verzekering geldt allen die door hun apostolische verkondiging
in Jezus geloven.
M.R.
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Effectief Bijbellezen
2. Het evangelie van Marcus

De eerste drie evangeliën vertonen zoveel overeenkomst dat ze ‘synoptisch’
worden genoemd, van sun = samen en optomai = kijken naar. Je kunt ze in
parallelle kolommen afdrukken en ze zo in één oogopslag vergelijken. Matteüs,
Marcus en Lucas heten dan de ‘synoptici’. Het evangelie van Marcus werd ooit
algemeen als het oudste beschouwd, vanwege het veronderstelde ‘primitieve’
karakter ervan, maar ook omdat het lijkt alsof de andere twee daarop gebaseerd zijn (en dus later geschreven). Tegenwoordig denkt men daar weer anders over, maar die eerdere visie zat er misschien toch niet zo ver naast.
Wie was Marcus?
Marcus heette eigenlijk Johannes, maar droeg ook de Romeinse naam Marcus.
Paulus en Barnabas namen hem mee op hun terugreis van Jeruzalem naar
Antiochië (Hand. 12:25). Uit Kol. 4:10 blijkt dat hij een neef was van Barnabas.
Hij ging mee op hun eerste zendingsreis naar Cyprus, maar verliet hen toen zij
vervolgens in Klein-Azië wilden prediken. Blijkbaar vond hij dat te riskant en
durfde hij het niet aan. Paulus wilde hem daarom niet meenemen op hun tweede reis, met als gevolg dat hij en Barnabas uit elkaar gingen (Hand. 15:36-40).
Uit Kol. 4:10 en Flm. 1:23 blijkt echter dat hij ca. 10 jaar later wel weer een
medewerker van hem was. In 2 Tim. 4:11 vraagt hij Timoteüs zelfs nadrukkelijk
hem mee te brengen naar Rome, omdat hij hem ‘van veel nut is’. Petrus noemt
hem enkele jaren later ‘mijn zoon’ (1 Pet. 5:13). Paulus is dan mogelijk al terechtgesteld, en Marcus werkt dan als medewerker van Petrus te Rome. Verder
is hijzelf waarschijnlijk ook de niet bij name genoemde jongeman, waarvan hij
in zijn evangelie vertelt dat die in Getsemane ternauwernood kan ontsnappen
(Marc. 14:51). En tenslotte neemt men, op grond van Hand. 12:12, aan dat de
bovenzaal van het laatste avondmaal zich bevond in het huis van zijn ouders.
De rol van Petrus
Je hoort vaak dat dit evangelie eigenlijk het verhaal van Petrus zou zijn. Dat
berust vooral op de informatie van enkele kerkvaders, maar het klopt dat Marcus speciale nadruk legt op de rol van Petrus. En we zagen hierboven al dat
Petrus hem zelf aanduidt als ‘mijn zoon Marcus’. De veronderstelling is dan dat
dit zijn ‘predikingshandboek’ zou zijn, door Marcus op schrift gesteld ten behoeve van de gemeente te Rome. Dat zou in elk geval een uitstekende verklaring geven voor de structuur ervan: heel direct en beknopt, meer gerangschikt
naar onderwerp dan naar chronologische volgorde, met maar weinig details
want het geeft alleen maar de basis. De prediker zelf kan mondeling aanvullen
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wat hij verder nog nodig acht. Wel geeft het duidelijk blijk het verslag te zijn van
een ooggetuige, hoewel Marcus destijds nog te jong was om zelf die ooggetuige
te kunnen zijn geweest. Dus moet een ander er wel de bron van zijn geweest.
In elk geval moeten we dit absoluut niet zien als een geschiedkundig verslag,
of een biografie van Jezus. Marcus zelf noemt het in zijn openingswoorden
nadrukkelijk een ‘evangelie’ (letterlijk: een boodschap van goed nieuws). Dat is
voor ons een vertrouwde term, maar het was in die tijd geen bekende verhaalvorm. Daarom moeten we wel aannemen dat hij daarmee wil zeggen dat het
geen geschiedschrijving is, maar een boodschap. En wel van de vervulling van
Gods belofte van verlossing uit zonde en dood, waarvan Jesaja al zo’n 750 jaar
eerder had verkondigd dat God die eens zou brengen. Die boodschap werd
door de apostelen mondeling zo gepredikt, maar staat hier op schrift. De
gedachte aan een samenvatting van zulke prediking is daarom zo gek nog niet.
Doel en opzet van het evangelie
Marcus begint zijn verhaal dan ook met een citaat uit die profetie van Jesaja en
de vervulling van die woorden in de komst van Johannes de Doper, en hij eindigt het met Jezus’ kruisdood en opstanding. Dat laatste is het waar alles om
draait, en dat krijgt daarom sterke nadruk: het beslaat 6 van de 16 hoofdstukken. De voorafgaande 10 hoofdstukken zijn bij hem alleen maar de aanloop
daar naartoe. En het doel van zijn evangelie vinden we in een uitspraak van
Jezus, tegen het eind van die ‘proloog’: “De Mensenzoon is niet gekomen om
gediend te worden, maar om (zelf) te dienen en zijn leven te geven als losgeld
voor velen” (Marc. 10:45). Alle drie de synoptici leggen er sterke nadruk op dat
Jezus de rol van de ‘lijdende Knecht’ uit Jesaja moest vervullen voordat Hij koning kon worden, maar vooral Marcus lijkt zijn evangelie te hebben geschreven
om juist dat te laten zien. Al aan het begin van hoofdstuk 3 lezen we dat de
vijandschap van de gevestigde orde zover is opgelopen dat zijn (kruis-)dood
wordt gepland. En het is vol betekenis dat dit gebeurt in een monsterverbond
tussen de Farizeeën en de Herodianen, de absolute tegenpolen in de Joodse
maatschappij van die dagen, als het ware de beide uiteinden daarvan.
En juist daarom concentreert Marcus zich zo op wat Jezus deed, en veel minder
dan de anderen op zijn leer. Vaak lees je dat hij zo weinig citeert uit de Schriften (ons OT) omdat hij voor Romeinen schrijft, die daar minder vertrouwd mee
waren. Maar het tegendeel is waar: hij tekent ons Jezus’ optreden juist volledig
als een vervulling van de profeten. En juist omdat hij weinig citaten geeft, moet
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je de Schriften uitstekend kennen om die achtergrond te zien. Mensen als Petrus zullen in hun mondelinge prediking die informatie wellicht hebben aangevuld, waar dat nodig was. Maar Marcus’ lezer wordt in feite geacht dat allemaal
te weten en te herkennen. Petrus predikte aanvankelijk toch vooral aan Joden
(Gal. 2:7 en 9), en kwam pas te Rome toen de val van Jeruzalem aanstaande
was. En het klopt inderdaad dat Marcus veel Joodse gebruiken en Aramese
woorden voor zijn Romeinse lezers apart uitlegt (Aramees was de taal die in de
1e eeuw in Judea en Galilea werd gesproken), maar dat zijn juist de
‘toevoegingen’ die hij heeft aangebracht om zijn oorspronkelijke tekst ook voor
niet-Joden begrijpelijk te maken. Dat onderstreept eerder het oorspronkelijk
Joodse karakter van zijn verhaal dan dat het dat zou tegenspreken.
Typische kenmerken
Neem bijvoorbeeld zijn beschrijving van het neerdalen van de Geest op Jezus
bij diens doop in de Jordaan. Marcus zegt daar iets dat we bij de anderen niet
vinden: “Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel
openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen ...” (Marc. 1:10). Dat
‘openscheuren’ van de hemel verwijst naar Jesaja: “Scheurde u maar de hemel
open om af te dalen!” (Jes. 63:19, of 64:1 afh. van de vertaling). Jesaja bedoelde dat van een neerdalen in oordeel over Israëls vijanden, maar hier spreekt
het van de aanvang van Jezus’ verlossingswerk, dat uiteindelijk afrekende met
hun grootste vijand: de dood. Opvallend is verder ook dat Marcus hier niet, zoals in het NT gebruikelijk, de Septuaginta citeert (de Griekse vertaling van het
OT), die hier anders leest: dit is een meer letterlijke vertaling van het Hebreeuwse origineel. Ook dat suggereert echter dat zijn evangelie een Griekse
weergave is van eerdere in het Aramees gestelde ‘aantekeningen voor eigen
gebruik’, voor een Aramees sprekend gehoor.
Aansluitend schrijft hij dan: “… en er klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn
geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (vs 11). Dat combineert Ps. 2 (bekend als
de ‘koningspsalm’) met de 1e profetie over de ‘dienaar (knecht) van de HEER’
in Jesaja 42, waarmee God te kennen geeft dat Jezus weliswaar de beloofde
koning uit het huis van David zou zijn, maar dat Hij eerst die lijdende Knecht
zou moeten worden voordat Hij dat koningschap zou mogen aanvaarden. Dat is
het uitgangspunt voor het verlossingswerk dat nu begint. Kenmerkend is ook
hier dat dit niet met zoveel woorden wordt gezegd; we vinden slechts verwijzingen naar een tweetal begrippen uit het OT, die je moet kennen (en herkennen)
om de bedoeling te begrijpen. Dit soort verwijzingen naar OT-begrippen, zonder
die verder uit te leggen (omdat de toehoorder geacht wordt dat te begrijpen)
kenmerkte ook Petrus’ rede op de pinksterdag (Hand. 2) en Stefanus’ rede
voor het Sanhedrin (Hand. 7), maar ook Paulus’ rede tot de Joden in de synago-
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de Evangeliën (vervolg van pagina 10 en 11)
ge te Antiochië in Pisidië (niet te verwarren met Antiochië in Syrië). Maar het
staat in scherp contrast met de uitgebreide uitleg van bijv. diezelfde Paulus in
zijn brieven aan niet-Joden, zoals die te Korinte of te Rome. In vs 12 lezen we
dan: Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. Dat ‘meteen
daarna’ (NBG’51: terstond) vinden we nergens zoveel als bij Marcus. Het
betekent letterlijk: zonder omwegen, of: zonder tussenkomst van iets anders.
Hier wil het niet zeggen dat Jezus onmiddellijk, nog op dat moment, vertrok
naar de woestijn, maar wel dat Hij er niets tussen liet komen. Met zijn veelvuldig gebruik van deze uitdrukking wil Marcus ons vertellen dat niets deze
vervulling van Gods belofte in de weg kon staan.
Een ander kenmerk is onderliggende symboliek. We vinden Jezus als genezer
(ook een vervulling van Jesaja), maar zien een aantal genezingen die Marcus
in meer detail beschrijft. Dat blijken er 12 te zijn van Joden en 1 van een nietJood. Twaalf wijst uiteraard op de genezing van het volk van de 12 stammen,
en die ene andere wijst vooruit naar wat nog gaat komen. In die 12 blijkt ook
nog een duidelijk patroon te zitten: ze zijn te groeperen in een 5+5+2 patroon.
Ook andere elementen tonen zo’n patroon: 5+7 (de aantallen broden van de
beide ‘wonderbare spijzigingen’), of eerst 5 en dan ‘alle 12’ (de roeping van
de apostelen). Blijkbaar wil hij hiermee onze aandacht op iets vestigen. En dat
‘iets’ is dan het feit dat Jezus wel in de eerste plaats was gekomen voor zijn
eigen volk, maar dat het daar niet bij zou blijven (opnieuw: Jesaja!). Dat legt
hij ook Jezus zelf in de mond bij die ene genezing van een niet-Jood: “Eerst
moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen
[van het volk Israël] hun brood af te pakken en het aan de honden [een gebruikelijke Joodse aanduiding van niet-Joden] te voeren.” Maar de vrouw antwoordt dan: “Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de
kinderen laten vallen” (Marc. 7:27-28), en het is geen toeval dat we dit gesprek over brood en gevallen kruimels vinden tussen de beide spijzigingen,
met hun opsomming van aantallen broden en overgebleven brokken.
Matteüs en Lucas
Deze benaderingen en patronen vinden we terug bij Matteüs en Lucas. Maar
daar zijn de patronen minder strak en de beschrijvingen uitgebreider, en aangevuld met ander materiaal. Ook dat suggereert dat dit evangelie van Marcus
ons inderdaad de oervorm geeft van de prediking van de apostelen aan hun
eigen volk, en dat de andere twee dat hebben aangepast aan hun eigen lezerspubliek en hun eigen doel daarmee. Maar dat zie je pas wanneer je eerst
voldoende begrijpt van Marcus. Pas dan kun je zien waarin die andere twee
daarvan afwijken (en ook weer van elkaar!). En juist dat geeft je de belangrijkste sleutels voor een goed begrip van het doel van hun verhaal.
R.C.R
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Taal van de Bijbel
Zeg tegen de vorst van Tyrus: “Dit zegt God, de HEER:

Je bent hoogmoedig geworden,
je hebt gezegd: ‘Ik ben een god ...

… terwijl je een mens bent, en geen god. Daarom … zal ik vreemde
volken op je afsturen, de wreedste van alle ... Ze zullen je het graf
in drijven, je zult een gewelddadige dood sterven. (Ezech 28:2, 6-8)
Regelmatig zien we in de Schrift mensen die het op willen nemen tegen God. Dat heet dan meestal ‘overmoed’ of ‘hoogmoed’. Het Hebreeuws heeft daar geen vast woord voor, maar een regelmatig terugkerende woordstam is ‘ge’ of ‘ga’. Die Hebreeuwse woorden betekenen soms majesteit (vooral van God zelf), maar als het om mensen
gaat, gewoonlijk trots, of hoogmoed. Als werkwoord is het: ‘verheven
worden’ of ‘verheven zijn’. Het beschrijft vaak een situatie waarin iemand zich aanmatigt meer te zijn dan hij is, en in het meest extreme
geval dus iemand die zich verheft tot een positie alsof hij God zelf is
(maar let op: er bestaat ook een totaal ander werkwoord voor deze
vorm van ‘zich verheffen’!) De Septuaginta (de Griekse vertaling van
het OT) gebruikt steeds het woord hubris (en wat verwante woorden).
Hubris
In klassiek Grieks beschrijft hubris o.a. precies die mens die zich wil
meten met de goden (en daar zwaar voor gestraft wordt). Een bekend
voorbeeld is Tantalus, die de alwetendheid van de goden op de proef
stelde door hun bij een feestmaal het vlees van zijn zoon voor te schotelen, om te zien of ze dat zouden merken. Voor straf moest hij in de
onderwereld, staande in een meer, voor eeuwig honger en dorst lijden,
omdat het water zakte, telkens wanneer hij zich bukte, en de takken
van de vruchtbomen boven zijn hoofd terugweken wanneer hij er naar
greep. Dat is uiteraard slechts Griekse mythologie, maar ook die komt
voort uit het besef dat je als mens niet moet proberen je met de goden
te meten. En dat geldt des te meer voor de ware God des hemels.
Overmoed in het OT
In 2 Kronieken zien we bijvoorbeeld de Judese koning Amasja, die met
Gods hulp Edom verslaat, maar die dan vervolgens de machtige koning wil spelen en daarom de koning van Israël uitdaagt om a.h.w. een
wedstrijd aan te gaan. Hij heeft geen conflict met hem dat hij noodza-
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Overmoed
kelijk met de wapens moet uitvechten, maar wil gewoon laten zien hoe
‘goed’ hij wel is, zoals een jongetje op een schoolplein dat met andere
jongens begint te vechten om te laten zien dat hij de sterkste is. En hij
krijgt van koning Joas van Israël het enig juiste antwoord:
De distel op de Libanon zond tot de ceder op de Libanon de uitnodiging: geef toch uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar de wilde dieren op de Libanon kwamen voorbij en vertrapten de distel.
(2 Kron 25:18, NBG’51)
En hij geeft een haarscherpe uitleg van Amasja’s denkfout:
U denkt: zie, ik heb Edom verslagen; daardoor heeft uw hart u
overmoedig gemaakt en zoekt u eer. Blijf nu thuis. Waarom zou u
het ongeluk tarten en ten val komen en Juda met u? (vs 19)
Wanneer Amasja dan toch doorzet, wordt Juda verpletterend verslagen. Want niet hijzelf had die overwinning op Edom behaald, maar
God. En dat had hij niet meegenomen in zijn plan.
In het volgende hoofdstuk zien we Uzzia, die met Gods hulp een aantal
overwinningen behaalt. Maar wanneer hij machtig is geworden, stijgt
de roem ook hem naar het hoofd. Hij wil laten zien dat hij dichter bij
God staat dan alle andere mensen en matigt zich, in strijd met Gods
voorschriften, aan de taak te vervullen van de hogepriester:
Maar toen Uzzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij
hoogmoedig, en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de HEER, zijn God, door de tempel van de HEER binnen te
gaan om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar.
(2 Kron 26:16)
God straft hem dan met melaatsheid, want de mens mag God nooit uit
het oog verliezen. Amasja was overmoedig geworden tegenover mensen. De goed begonnen Uzzia werd zelfs overmoedig tegenover God.
De overmoed van heidense koningen
Bij de profeten vinden we enkele voorbeelden van heidense koningen
die zich met God wilden meten, als het ging om de vraag wie het lot
kon bepalen van zijn volk. We zien in het boek Daniël bijvoorbeeld de
koningen van Babylon, die vier keer in Hem hun meerdere moeten erkennen, wat terugkeert in het spotlied in Jes 14. En we zien hetzelfde
in het klaaglied op de koning van Tyrus, boven dit artikel. En in Daniël
6 zien we een Perzische koning ’onbedoeld’ in de fout gaan: Darius.
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Bijbel

Zijn hoge ambtenaren hadden een plan uitgebroed om Daniël in de
val te laten lopen, om van hem af te komen. En dat plan begon met
een koninklijke verordening, die Darius moest uitvaardigen. En ze
benaderen hem daartoe met de gebruikelijke vleierij:
Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek: ‘Koning Darius, leef in eeuwigheid! Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een
koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot
enige god of een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de
leeuwenkuil zal worden geworpen. Welnu, majesteit, vaardig dat
verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan
worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Perzen kan
worden herroepen.’ (Dan 6:6-8)
De koning trapt er in, en wanneer hij door heeft voor welk karretje ze
hem hebben gespannen, is het te laat. Want een ‘wet van Meden en
Perzen’ kon niet worden herroepen, zelfs niet door de koning die hem
had uitgevaardigd. Was dat fout van hem? Ja, natuurlijk was dat fout.
Hij wist weliswaar niet wat de achtergrond van dat plan was, maar
ook dan had hij beter moeten nadenken. Wanneer het bevel was geweest dat niemand een verzoek had mogen richten tot enig mens
behalve tot Darius, was dat aanmatigend geweest maar niet meer
dan dat. Maar om erbij te zeggen dat ook niemand een verzoek
mocht richten tot enige god was (letterlijk) de goden verzoeken. Dat
kon niet goed aflopen, ongeacht of je nu wel of niet in Daniëls God
geloofde. Daarmee stelde je jezelf immers boven de goden. En ook in
de godenwerelden waar de Perzen en de Grieken in geloofden, ging
dat nooit goed. Dit was nu precies waar die Grieken dat woord hubris
voor gebruikten. En de God van Daniël zou het niet voor minder doen.
Dus ook al had Darius niet tijdig door welke val hier voor Daniël werd
opgezet: hier had hij nooit in mogen trappen. Uiteindelijk laat hij de
bestuurders die hem deze streek geleverd hebben, daarvoor terecht
stellen. Maar hijzelf heeft wel eerst een benauwde nacht moeten
doorbrengen, en hij zal zijn dwaasheid best wel beseft hebben.
Overmoed in het NT
In het NT zien we Ananias en Safira die zich schuldig maken aan zulke overmoed. Petrus verwijt eerst Ananias :
‘Ananias, waarom is je hart vol van de satan om de heilige Geest
te bedriegen [letterlijke vertaling] en een deel van de opbrengst
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Overmoed (vervolg van pagina 14 en 15))
van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet
hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met
de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield
om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar
God zelf.’ (Hand 5:3-4)
En dan Safira, enkele uren later:
‘Hoe hebben jullie durven besluiten om de Geest van de Heer te
trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor
de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ (vs 9)
Ook zij probeerden het op te nemen tegen God zelf. En in het volgende hoofdstuk begint het verhaal over Stefanus, een door God aangestelde ‘profeet’, waar sommige Joden het tegen wilden opnemen. En
daar maken we dan kennis met de jonge Saulus, waarvan we weten
dat juist hij de waarschuwing van Gamaliël in de wind sloeg door te
proberen ‘tegen God te strijden’ (Hand 5:39) in zijn pogingen de gemeente uit te roeien. Alleen: waar Uzzia goed begon en hoogmoedig
eindigde, was Saulus/Paulus iemand die hoogmoedig begon, maar
nederig eindigde. En daarmee is hij een nog krachtiger les voor ons.
Hubris in het NT
Tot slot moeten we nog wat taalkundige opmerkingen maken. Het
gaat hier over hoogmoed, de houding van mensen die zich - bewust
of onbewust - trachten te meten met ‘de goden’ of met de God van de
schepping zelf. Zoals gezegd, gebruikten de Grieken daarvoor het
woord hubris. Maar het woord hubris dat we in het NT tegenkomen
heeft een wat andere betekenis. Het betekent achtereenvolgens: (1)
overmoedig zijn, (2) smaden of beledigen, (3) geweld gebruiken of
mishandelen. De in ons land gebruikelijke vertalingen concentreren
zich op de tweede en derde hiervan, maar aarzelen dan vaak weer
tussen dat beledigen en mishandelen. Daarom zien we bijvoorbeeld
in de passage in 1 Tim 1:12, waar Paulus zichzelf in zijn vroegere benadering een hubristès noemt, dat de NBG’51 dat vertaalt met
‘geweldenaar’ (kennelijk tegenover de vroege christenen), terwijl de
NBV het houdt op het ‘beschimpen’ van Christus zelf. Beide opvattingen lijken goed te passen binnen het directe verband van de passage. Maar wanneer je de uitdrukking beschouwt in het kader van het
totale beeld dat we in Handelingen en de brieven van Paulus krijgen
lijkt de betekenis ‘hoogmoed’ toch meer voor de hand te liggen. Want
zowel dat geweld als die beschimping waren maar symptomen; hoogmoed was de diepere oorzaak. En niemand besefte dat beter dan
Paulus zelf.
R.C.R.
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met:

Lucas laat in Handelingen zien hoe de laatste opdracht van de Heer
werd vervuld: “… wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen
jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde” (1: 8). In
hoofdstuk 10 leren we de eerste bekeerling uit de heidenen
kennen. “Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van
de Italiaanse cohort, die Cornelius heette” (vs:1). Een centurio was
als hoofdman verantwoordelijk voor 100 soldaten. Hij moest een
goede leider, betrouwbaar en voorzichtig zijn en geen waaghals.
Cornelius voldeed aan al deze eisen. Hij was een geboren Romein,
maar, onder de indruk gekomen van de God van Israël, een bekeerling tot het joodse geloof geworden: “een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die vele aalmoezen aan het
volk gaf en geregeld tot God bad” (vs 2). Door zijn vele aalmoezen
stond hij goed bekend onder het joodse volk. Cornelius zag in een
visioen een engel van God bij hem binnenkomen. Hij sprak de engel
met grote eerbied en vrees aan als heer (kurios), een koninklijke
aanspreektitel. “Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer
aanvaard’ (vs 3). Wat zouden de gebeden van Cornelius zijn geweest? Uit wat volgt kunnen we veel opmaken. Cornelius vereerde
God, hij gaf veel aalmoezen, hij stond goed bekend bij het joodse
volk, toch bleef hij vanwege zijn afkomst en onbesnedenheid apart
staan van het uitverkoren volk. Hij had ‘geen deel aan het burgerschap van Israël’ (Efez. 2:2). De engel gaf hem een opdracht, zonder verdere uitleg. “Stuur daarom een paar van je mannen naar
Joppe om Simon te halen” (vs 5). Cornelius getuigde van groot geloof. Zonder aarzelen, deed hij onmiddellijk wat de engel vroeg. Hij
was gewend dat zijn opdrachten direct werden uitgevoerd, want
een centurio werd gehoorzaamd. “Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en
hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf:
Doe dit, en hij doet het” (Mat. 8:9). Nu liet hij zien, dat hij nederig
was en zich als dienaar opstelde. Zorgvuldig koos hij twee van zijn
vrome dienaren (allen in zijn huis dienden God) en een vrome soldaat om de opdracht van de engel uit te voeren.

K e n n i s m a k i n g
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Cornelius
Tezelfdertijd kreeg ook Petrus een visioen, dat hem op beeldende
wijze een ingrijpende les moest leren. Hij zag reine en onreine
dieren, waarvan hij moest eten. Hij had wèl bezwaren: iets onreins
eten? Dat nooit! Na drie keer hetzelfde gezien en gehoord te
hebben, was Petrus verbijsterd: wat moest dit toch betekenen?
Toen de mannen uit Caesarea aan de deur kwamen, zei de Geest
“Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar
beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen
gezonden” (vs 20). Petrus begon de les te begrijpen. Zonder
bezwaar te maken ging hij mee, nadat hij ook een aantal broeders
daartoe had overgehaald. Cornelius had, verlangend naar het
woord van God, snel zijn hele familie en naaste vrienden uitgenodigd. Petrus vertelde hen: “U weet datEn
het Joden verboden is met
niet–Joden om te gaan … maar God heeft me duidelijk gemaakt
dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen” (vs 28). Maar ook “Nu begrijp ik pas goed dat God geen
onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot
aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem
heeft en rechtvaardig handelt. Deze Jezus is de Heer van alle mensen” (vs 35,36). Terwijl Petrus nog sprak ontvingen de aanwezigen
de heilige Geest, waarop Petrus zei: “Zou iemand het water kunnen
weren, om dezen te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben
ontvangen? En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus
Christus” (vs 48, 49). We lezen dat dit gebeurde in het begin bij de
apostelen en nu ook bij Cornelius. Daarom zei Petrus “gelijk ook op
ons in het begin” (11:15). Hij zei niet zoals sedert het begin bij
iedere bekeerling gebeurt, maar op dezelfde wijze als in het begin
bij ons (de apostelen) gebeurde. De uitstorting van de heilige Geest
was iets dat bij het ontstaan van de gemeente gebeurde en
sindsdien niet meer. De reden waarom dit bij Cornelius gebeurde
was de Joden ervan te overtuigen dat heidenen ook tot Christus
konden komen; niet om Cornelius en de zijnen te overtuigen. Cornelius liet een groot geloof zien. Als wij net als hij ons geloof belijden
zijn wij “geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als
de heiligen, en huisgenoten van God” (Efez. 2: 19).
N.D.
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Opgaan naar Jeruzalem
2. Abraham en Isaak
De noodzaak van beproeving
De reis naar Jeruzalem begint met geloof. Maar geloof op zich is niet genoeg.
Jacobus waarschuwde ons, dat geloof zonder werken eigenlijk dood is
(Jakobus 2:14-17). En als voorbeeld noemde hij deze geloofsdaad van
Abraham, toen hij bereid was zijn zoon te offeren: “Werd het onze voorvader
Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak
op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand
gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden” (verzen 21-22).
God stelde Abraham op de proef, en dat doet Hij met al zijn dienaren. Hij leidt
niemand in verzoeking maar ons geloof moet wel getoetst worden. Beproeving is een noodzakelijk proces om je geloof te ontwikkelen. Door de Bijbel
heen geldt dit principe: zonder beproeving ben je geen kind van God. In het
boek Job noemde Elifaz de tuchtiging van God een zegen, en Salomo beaamde dit, met de toevoeging dat God niet uit willekeur maar uit liefde handelt
(Job 5:17-18; Spreuken 3:11-12). Iedere gelovige moet deze leerschool doorlopen en telkens getoetst worden (Hebreeën 12:5-8). En zoals je op school
steeds moeilijkere opdrachten krijgt, zo gaat het ook met het geloof. Je begint
niet met het moeilijkste maar met het eenvoudigste; eerst met een basisgeloof in God, om Hem daarna door ervaring steeds meer te leren vertrouwen, zelfs in de meest onmogelijke situaties.
Abraham continu beproefd
De eerste grote toets voor Abraham (toen nog Abram) was zijn geboortestad
en zijn familie te verlaten en naar een nog niet te bepalen land te gaan: “Hij
ging op weg zonder te weten waarheen” (Hebreeën 11:8). Hij gehoorzaamde
God en bewees daarmee dat hij voor zijn geloof durfde uit te komen, want de
burgers van Ur, zelfs zijn eigen vader Terah, waren aanbidders van de maangod Nanna (Jozua 24:2). Zijn geloof ontwikkelde zich steeds verder, nadat hij
eenmaal in het land Kanaän gekomen was, want al beloofde God hem dat
land als eeuwige erfenis, hij kreeg er tijdens zijn leven geen voet van, en
moest er als vreemdeling verblijven (Handelingen 7:5). Het ging pas mis toen
hij zijn eigen oplossingen voor problemen verzon, eerst in Egypte vanwege
hongersnood, daarna bij de Filistijnen. Zijn vrouw Sara(i) was heel mooi en
Abram was bang dat zij in de harem van de Farao of de Filistijnse koning opgenomen, en hij gedood zou worden. Hij droeg haar daarom op zich voor te
stellen als zijn zus, wat een halve waarheid was. In beide gevallen moest God
ingrijpen om hem uit de handen van verontwaardigde heren te redden!
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‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

Geloof is dan ook niet vanzelfsprekend, maar moet met vallen en opstaan
worden ontwikkeld. Abraham was een goede leerling. Toen hij op hoge leeftijd van God te horen kreeg dat hij een lijfelijke zoon uit zijn vrouw Sara zou
hebben, verslapte hij niet in geloof, maar was er zo van overtuigd dat zelfs dit
mogelijk was, dat zijn geloof daardoor versterkt werd. “Zijn geloof verzwakte
niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. Hij twijfelde niet aan Gods
belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin versterkt en bewees zo eer aan God” (Romeinen 4:19-20). Hoe meer je vertrouwt, hoe meer
je gelooft.
De grote toets
En zo gebeurde het op zekere dag dat God hem tot het uiterste beproefde.
God achtte hem klaar voor zijn eindexamen. “Roep je zoon, je enige, van wie
je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die Ik je wijzen zal” (Genesis 22:2). Let wel:
Isaak was de zoon van zijn ouderdom, het wonderkind, en degene die Gods
beloften zou beërven. Als Isaak zou sterven, was er geen andere nakomeling
in wie de beloften voortgezet konden worden, want God had andere beloften
aan Ismaël gegeven: “Wat Ismaël betreft, Ik verhoor je: ik zal hem zegenen ...
maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak” (Genesis 17:20-21). Was
God van plan veranderd? Welke gedachten gingen er op dat moment door
Abrahams hoofd? Hoe zwaar hij ook met zichzelf zal hebben geworsteld, hij
aarzelde niet om God te gehoorzamen. “De volgende morgen stond Abraham
vroeg op” staat er. Kennelijk had hij alle twijfels opzij gezet. De woorden “die
Ik je wijzen zal” waren een weerklank van zijn eerste roeping om uit Ur te
vertrekken, en God had hem in al die tijd nooit in de steek gelaten.
Het was een lange reis van Berseba naar Moria. Pas op de derde dag bereikte Abraham zijn doel. Hier hebben wij één van de vele voorafschaduwingen
van de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem, want Hij zei: “Ik moet vandaag
en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat een
profeet omkomt buiten Jeruzalem” (Lucas 13:33). Abraham was op alles
voorbereid: hout, vuur en een mes had hij bij zich, en zijn zoon Isaak liep
mee. Toch blijkt uit zijn woorden tegen de twee knechten dat hij in een bevredigende afloop geloofde: “Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen wij naar jullie terug” (Genesis 22:5).
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Opgaan naar Jeruzalem
Isaak als beeld van Christus
Maar waar was het offerlam? Dat was de vraag van Isaak, waarop zijn vader
de profetische uitspraak deed: “God zal Zich zelf van een offerlam voorzien”.
En hoe! Niemand minder dan Zijn eigen Zoon zou God later voor de zonden
van de wereld offeren. Maar kennelijk koesterde Abraham opdat moment de
hoop dat God voor een ander offerlam dan zijn lijfelijke zoon zou zorgen, en
achteraf bleek dat het geval te zijn. Maar voor Jezus was er geen vervangend
offerlam, al bad Hij nog zo vurig of die beker aan Hem mocht voorbijgaan.
Isaak was de voorafschaduwing, Jezus de werkelijkheid.
Laten wij eerlijk zijn, Abraham was bereid Isaak te slachten, en pas toen hij
het mes pakte hield de engel hem tegen. Feitelijk wilde God niet dat Isaak als
brandoffer zou sterven; Hij wilde alleen bewijzen dat Abraham zover in zijn
geloof gevorderd was, dat hij God zelfs zijn zoon niet onthield. Met vlag en
wimpel is hij daarin geslaagd! De schrijver van de brief aan de Hebreeën zei
later over deze geloofsdaad van Abraham: “Door zijn geloof kon Abraham,
toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen” (Hebr. 11:17).
Isaak werd door een wonder ter wereld gebracht; hij is door een wonder van
de dood gered. Met God is alles mogelijk. Het commentaar van de Hebreeënbrief is dan ook verhelderend: “Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door
Isaak zul je nageslacht krijgen,’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk
moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook
terug, bij wijze van voorafbeelding.” (Hebreeën 11:18-19).
Deze zware beproeving leidde, zoals later bij Job, tot de overtuiging dat een
opstanding uit de dood mogelijk moest zijn. Want God zou zijn beloften nakomen, zo niet in dit leven, dan in het toekomstige. “Bij wijze van voorafbeelding” - eens zou een andere Zoon letterlijk uit de dood opstaan tot een leven
zonder einde. En niet alleen Hij, maar allen die in Hem hun heil hebben
gezocht en gehoorzaamd.
De beloften bekrachtigd.
Abraham kreeg zijn beloning, want “wie Hem zoekt zal door Hem worden
beloond” (Hebreeën 11:6). De engel van de HEER bevestigde met een eed de
beloften die Abraham eerder ontvangen had (Genesis 22:15-18). De tekst
hier in de verzen 17b en 18 is in de NBV minder duidelijk. De NBG ’51 zegt:
“en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw
nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar
mijn stem geluisterd hebt.” Nageslacht is hier in enkelvoud bedoeld, en wordt
zo in het N.T. door Paulus geciteerd en op Christus toegepast (Galaten 3:16).
En één van de zegeningen die door dat zaad over alle volken zou komen, zou
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2. Abraham en Isaak (vervolg van pag. 21 en 22)

de vergeving van zonden zijn (Handelingen 3:25-26). Wij zien dus hoe Abraham vanwege zijn geloof uitermate kostbare beloften ontving; beloften die
ook voor ons zeer kostbaar zijn. En de Here Jezus verwees naar de vreugde
van Abraham bij het ontvangen van deze beloften, toen Hij zei: “Abraham, uw
vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij
blij” (Johannes 8:56).
De opdracht was voltooid. God had inderdaad in een offer voorzien: een ram
die in de struiken verstrikt was geraakt. Abraham noemde die plaats daarop
“JHWH-Jireh (De HEER zal erin voorzien)”. Wij hebben hier een prachtig voorbeeld van waarheid van de bewering van de apostel Paulus: “God is trouw en
zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u met de
beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan” (1 Korintiërs 10:13).
Opgelucht ging hij met zijn zoon en de knechten terug naar zijn tent. Voortaan zou hij de vriend van God worden genoemd (2 Kronieken 20:7; Jesaja
41:8; Jakobus 2:23).
Abraham blijft het voorbeeld bij uitstek voor alle gelovigen. Misschien denken
wij bij onszelf dat wij nooit zo’n geloofsniveau zullen of kunnen bereiken.
Maar wij hebben geprobeerd te bewijzen, dat wat voor Abraham gold, voor
iedere gelovige geldt, namelijk dat als wij stap voor stap leren vertrouwen op
God, ons geloof gestaag zal groeien. In zekere zin is het hele leven van een
gelovige een reis naar Jeruzalem, een opwaarts volgen van de Heiland naar
verlossing en verheerlijking. Niets staat ons in de weg, als wij maar willen. De
Here Jezus moest zijn discipelen het verwijt maken dat zij, ondanks allles wat
zij hadden gehoord en meegemaakt, kleingelovig waren. Als zij maar geloof
zo groot als een mosterdzaadje hadden, zouden ook zij wonderen kunnen
doen als hun Here! (Lucas 17:5-6). Waar wij voor moeten oppassen, is dat wij
de kleine dingen in het leven verwaarlozen. Het is vaak juist in de gewone
situaties in ons leven dat God ons op de proef stelt.
Mogen wij uit het voorbeeld van Abraham het nodige inzicht en vertrouwen
krijgen, om ons leven in de handen van God te geven en op zijn beloften te
wachten. Zoals de Psalmist het uitdrukte:
Wij verwachten vol verlangen de HEER, hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, HEER, op u is al onze hoop gevestigd.
(Psalm 33: 20-22)
C.T.
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Hoe leest u ?

De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:
Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat

“Christus is gestorven voor onze zonden
en Hij is begraven
De traditie wil dat Jezus is gestorven op een vrijdag, laat in de middag, en opgestaan op de zondag, rond zonsopgang. Maar regelmatig komen mensen
met andere berekeningen, en zo op het oog zelfs met waterdichte argumenten. Aangezien er weinig twijfel is over de dag van zijn opstanding, betekent
dat, dat zijn sterven dan wordt ‘vervroegd’ naar de donderdag, of zelfs naar de
woensdag. Hoe zit dat? We zitten schijnbaar met de volgende problemen:
• Waar op de ene plaats wordt gezegd dat Jezus ‘op de derde dag’ zou opstaan, vinden we op de andere plaats dat dat zou gebeuren ‘na drie
dagen’. Dat laatste zou voor ons betekenen: op de vierde dag.
• Jezus heeft het in Matteüs 12 over ‘drie dagen en drie nachten’, wat moeilijk lijkt te rijmen met elk van deze beide tijdschalen.
En dan is er nog de vraag hoe het rijmt met de gang van zaken op het Joodse
Paasfeest. Veel blijkt echter terug te voeren op onze westerse wijze van denken. Wij lezen het met onze logica, en hebben onvoldoende oog voor de typische kenmerken van het Joodse taalgebruik van 20 eeuwen geleden.
Drie dagen
Die drie dagen vinden we meerdere malen in Matteüs, Marcus en Lucas. De
uitdrukking ‘op de derde dag’ vinden we uit de mond van Jezus in Matteüs
16:21, 17:23 en 20:19 en in Lucas 9:22 en 18:33, van een engel in 24:7, de
Emmaüsgangers in 24:21 en opnieuw Jezus in 24:46. Verder vinden we hem
nog van Petrus in Hand 10:40 en van Paulus in 1 Kor. 15:4. De uitdrukking
‘na drie dagen’ vinden we bij Markus in 8:31, 9:31 en 10:34, hoewel sommige handschriften daar tweemaal ‘op de derde dag’ hebben. Deze plaatsen bij
Marcus komen overeen met die waar de beide andere evangelisten ‘op de
derde dag’ hebben, waaruit we wel moeten concluderen dat het om dezelfde
uitspraak van Jezus gaat. Maar dan gaat het ook om dezelfde tijdsperiode.
Dat blijkt ook uit de vraag van de leden van het Sanhedrin aan Pilatus om het
graf te bewaken ‘tot de derde dag’, omdat Jezus had gezegd dat Hij ‘na drie
dagen’ zou opstaan (Matt. 27:62-64). We moeten hier wel dezelfde periode
bedoelen want het zou een beetje dom zijn om de bewaking op te heffen op
de dag voorafgaand aan die aangekondigde opstanding.
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Wat leest u ?

‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.

naar de Schriften
en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften” (1)
Allereerst: hoe werd in die tijd een periode berekend. Stel we beginnen op een
vrijdag; dan is zondag voor ons: na twee dagen (zaterdag, zondag) maar voor
die tijd was het: na drie dagen (vrijdag, zaterdag, zondag). Dat lijkt misschien
vreemd, maar ze telden in die tijd nu eenmaal zowel de eerste als de laatste
dag mee. Vergelijk het maar met de situatie waarin je op ‘de tweede verdieping’ moet zijn: in ons land moet je dan twee trappen op, maar in Engeland
maar één (de 1e verdieping is daar de onderste, dus de begane grond). We
zien dat ook aan het Pinksterfeest dat 7 weken na Pasen moest worden gevierd. Voor de Jood was dat echter de 50e dag, niet de 49e. De Griekse naam
van dat feest is er zelfs van afgeleid: Pentakosta, Grieks voor vijftig. Zo werd
in Israël ook iedere 7 jaar een sabbatsjaar gevierd, maar elk 7e sabbatsjaar
was een jubeljaar. Voor ons zou dat het 49e jaar zijn, maar de Wet noemt dat
het 50e jaar. Maar ‘op de derde dag’ is voor ons allebei wel de zondag .
Voor en na de sabbat
Jezus werd kort voor een sabbat begraven, en de vrouwen gingen meteen ‘na
de sabbat’ naar het graf. Zij die een langere periode voorstaan, verlengen die
daarom door een extra sabbat in te voegen. De ene zou dan die van het Paasfeest zijn, en de andere een er toevallig meteen op volgende gewone sabbat,
soms zelfs nog met een veronderstelde normale dag daar weer tussen, waarop de vrouwen dan hun inkopen hebben gedaan. En soms wordt dan ook nog
verondersteld dat Jezus al op de avond van die ‘tussendag’ (dus weer een dag
eerder) zou zijn opgestaan, en niet pas de volgende morgen. Maar dan is die
zondag intussen wel de vierde of zelfs de vijfde dag. Terwijl de Emmaüsgangers duidelijk aangeven: ‘maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles
[de kruisiging] gebeurd is’. Tenslotte weten we dat Martha had geprotesteerd
tegen het weer openen van Lazarus’ graf, omdat er ‘al een lijklucht’ zou zijn,
want het was ‘al de vierde dag’, en de ontbinding was dus al begonnen. Terwijl van de Christus stond geprofeteerd dat zijn lichaam ‘geen ontbinding zou
zien’. We kunnen dus alleen maar constateren dat Hij inderdaad op de derde
dag moet zijn opgestaan. Volgende keer zullen we dan kijken wat we met die
drie dagen en drie nachten in Matteüs 12 aan moeten.
R.C.R.

25

Christus

in Profetie
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

Psalm 34 – God beschermt wie op Hem vertrouwt
In sommige psalmen wordt ons precies verteld op welke situatie ze betrekking hebben. Andere zijn algemener, zoals bijv. een gebed in doodsgevaar. In beide soorten vinden we soms een vers dat in het Nieuwe
Testament wordt aangehaald als iets dat vervuld moest worden in Jezus. De koppeling met Hem is daarmee wel duidelijk, maar het verband
met de oorspronkelijke psalm lijkt soms volledig zoek. Het lijkt dan alsof de schrijvers van het Nieuwe Testament het vers volledig uit zijn verband citeren, alleen om de indruk te wekken dat iets voorzegd is.
David bij de Filistijnen
Psalm 34 is zo’n psalm waarvan ons de achtergrond wordt verteld, en
waarin we één vers vinden dat letterlijk aangehaald wordt in het Nieuwe Testament. Maar ook een paar andere verzen hebben een mogelijk
verband met Jezus. De psalm gaat over de gelegenheid dat David, op
de vlucht voor koning Saul, onderdak zoekt bij de Filistijnen, de aartsvijanden van Israël, om rust te vinden. David is al tot koning gezalfd en
door God aangewezen in plaats van Saul. Maar Saul zit nog op de troon
en David moet leren zijn tijd af te wachten. Saul laat David vervolgen.
David en zijn manschappen zoeken hun heil bij de tabernakel te Nob.
De priesters helpen hen verder. Als Saul hier later van hoort, laat hij de
priesters ombrengen. David is verder getrokken en heeft zijn toevlucht
gezocht bij de Filistijnen in Gat. Hij moet gedacht hebben dat hij hier, bij
de vijanden van Saul, veilig zou zijn. Hij merkt echter dat de Filistijnen
hem herkennen als degene die hen grote schade heeft berokkend, ondermeer door de Filistijn Goliath te doden. Zoals we in 1 Samuël 21
lezen: “en hij werd bang”. Zijn oplossing was om zich als een krankzinnige te gedragen waardoor hij weggejaagd werd. David beseft echter
terdege dat hij niet gered is door zijn eigen slimheid, maar dat God die
heeft laten gelukken, en dat hij zijn redding in werkelijkheid aan God te
danken heeft. Davids dankbaarheid voor deze verlossing blijkt duidelijk
uit deze psalm. ‘In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de HEER waakt over wie hem
vrezen, en bevrijdt hen’ (Ps. 34:7-8).
God blijkt betrouwbaar
Hierna volgt een heel bijzondere uitdrukking. David zegt: ‘Proef en ziet
(NBG'51) de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem
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De Psalmen (8)
in de boekrol staat van mij geschreven”
schuilt’. Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is als ‘proeven’ betekent, net als in het Nederlands, meestal het beoordelen van voedsel;
maar het wordt hier gebruikt in de zin van een proef nemen, om jezelf
ergens van te vergewissen. Dat is trouwens ook de oorsprong van het
Nederlandse woord proeven. David had Gods hulp gevraagd, en God
had hem verhoord. Zo wist hij zeker dat God naar zijn dienaren omziet.
Hij had het uitgeprobeerd. Daarom wist hij zeker dat hij in alles op God
kon vertrouwen. Zo wordt dit vers overigens ook door Petrus geciteerd.
Als wij onszelf overtuigd hebben dat God betrouwbaar is, moeten wij
daar ook naar leven (zie 1 Pet. 2:1-3, daar in de NBV vertaald als
‘ondervinden’). Dat vertrouwen draagt David uit aan allen: ‘Vromen, heb
ontzag voor de HEER: wie hem vreest lijdt geen gebrek’. En hij roept
mensen op om van zijn ervaringen te leren: ‘Kom, kinderen, luister naar
mij, ik leer je ontzag voor de HEER’ (Ps. 34:10-12).
De psalm geciteerd in het NT
Davids vertrouwen op God, dat Hij met alle rechtvaardigen is, zien we
ook in de volgende woorden: ‘Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep. Toornig ziet de HEER wie
kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit. De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood, gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen’ (Ps. 34:16-19).
David beseft dat het leven van een gelovige niet altijd gemakkelijk is,
en dat de gelovige juist leert van ervaringen waarin hij God hard nodig
heeft. Maar tegelijkertijd laat God de gelovige niet alleen, hij blijft voor
hem zorgen. David zegt dat de gelovige daar ongeschonden doorheen
komt. ‘Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds
weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan
wordt verbrijzeld’ (Ps. 34:20-21). En dit is precies het vers dat bij Jezus’
sterven wordt aangehaald: ‘Toen braken de soldaten de benen van de
eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook die van de ander.
Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al gestorven
was. Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak
een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water uit... Zo ging de
Schrift in vervulling: Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld
worden’ (Joh. 19:32-36). Het lijkt in eerste instantie alsof dit vers hier
volledig uit zijn verband wordt geciteerd. Immers, er is hier zeker geen
sprake van dat God Jezus redde van de dood.
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Christus in Profetie
De overeenkomsten tussen David en Jezus
Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen David en Jezus. David is in
een aantal opzichten een beeld van Jezus, hoewel David daarbij uiteraard wel fouten maakte. David was de gezalfde (Hebreeuws: messias)
– hij was tot Koning gezalfd – zonder dat hij over het volk regeerde. En
hij werd vervolgd door degene die wel op de troon zat. Jezus is uiteraard de beloofde zoon van David, die op de troon te Jeruzalem zal zitten om de volken te richten. Maar ook Hij moest wachten en regeerde
toen niet over het volk. Ook Jezus heeft volledig op God vertrouwd. Dat
is niet iets theoretisch, dat was voor iedereen duidelijk. Als hij aan het
kruis hangt beschimpen de omstanders Hem: ‘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. Hij heeft
zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem
tenminste goedgezind is’ (Matt. 27:42-43). Het feit dat Jezus altijd zijn
vertrouwen op God stelde, was voor zijn hele omgeving zichtbaar. Nu
wordt Hem voor de voeten geworpen dat God Hem blijkbaar toch niet
helpt. En juist in deze omstandigheden ziet Johannes het bewijs van de
psalm, maar waarom? Weliswaar werden zijn beenderen niet gebroken
omdat hij al dood bleek te zijn, maar met de bedoeling van de psalm,
namelijk dat God de ware gelovige beschermt, en hem uiteindelijk uit
alle moeilijkheden redt, lijkt het juist niet te rijmen.
Met dat niet breken van beenderen wordt vaak verwezen naar de bepalingen over het paaslam. Bij het instellen van de paasmaaltijd
(pesachfeest) in het land Egypte, zegt Mozes tot het volk: ‘Het maal
moet worden gebruikt in het huis waarin het is klaargemaakt, je mag
niets van het vlees buitenshuis brengen; de botten mag je niet breken’ (Exod. 17:46). Dit wordt later ook in de wet herhaald: ‘Er mag van
het offerdier niets overblijven tot de volgende morgen, en de botten
mogen niet gebroken worden. Alle voorschriften voor het pesachfeest
moeten nauwkeurig in acht genomen worden’ (Num. 9:12). Als vervulling van het ware paaslam is het dus zeer toepasselijk dat er wordt vermeld dat de benen van Jezus niet gebroken werden. Toch heeft dat weinig te maken met het thema van deze psalm. Het lijkt dus niet aannemelijk dat dit op zichzelf de reden is waarom dit geciteerd wordt.
Gered door de dood heen
De psalm gaat over mensen die hun volledige vertrouwen op God stellen. Zoals we zagen, gold dat bij uitstek voor Jezus. Zijn hele omgeving
was zich dat bewust. Maar waar David ons vertelt hoe hij, omdat God
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De Psalmen (8) (vervolg van pagina 26 en 27)
hem heeft gered, het leven heeft behouden, zien we in Jezus hoe Hij gered wordt door de dood heen. Uiteindelijk kunnen zijn vijanden niets
méér doen dan hun God toestaat, en is de uiteindelijke overwinning de
zijne: Jezus heeft overwonnen, door de kracht van God. Dat betekende
niet dat Hij in leven bleef, maar wel dat alles liep zoals God het voor
ogen had, waarbij Jezus juist nieuw leven krijgt en opstaat uit de dood.
Dit zien we ook in een eerdere psalm, Psalm 31, eveneens van David,
waarin hij Gods hulp vraagt in doodsgevaar: ‘Bij u, HEER, schuil ik, maak
mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht, hoor mij, haast u mij
te helpen … u laat niet toe dat de vijand mij insluit’ (NBG'51: ‘Gij hebt mij
aan de vijand niet prijsgegeven’). We weten dat Jezus de gevoelens van
deze psalm op zijn eigen situatie van toepassing achtte omdat Hij die
aan het einde van zijn lijden aan het kruis citeert: ‘In uw hand beveel ik
mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God’ (Ps. 31:5, zie Lucas
23:46). Ook hier vinden we dus de gedachte dat het een werkelijke verlossing betekent.
De betekenis van het citaat
En dan nu terug naar de vraag waarom Johannes deze psalm ziet als
een bewijs van de vervulling van profetie. Inderdaad wil Johannes ons
vertellen dat geen been gebroken werd, omdat Jezus het paaslam was
waarvan de beenderen niet verbrijzeld mochten worden. Dat gebeurde
dan ook inderdaad niet. Maar er is méér: voor hem is dit het bewijs dat
alles precies zo loopt als door God voorzien. Zijn vijanden lukt het niet
om ook maar één ding te doen dat niet al van tevoren is voorzien. God
heeft alles volledig onder controle. Met deze uitleg zien we duidelijk hoe
daarmee de hele psalm in vervulling gaat: niet uitsluitend een enkel vers
daarvan, maar ook het totale verband. Jezus vertrouwt volledig op God
voor zijn verlossing, en alles wat gebeurt is volledig in overeenstemming
met Gods plan. Hoewel zijn vijanden de overhand lijken te hebben, zijn
zij slechts werktuigen in Gods hand, en Hij heeft precies bepaald tot
hoever zij kunnen gaan om Zijn verlossingsplan doorgang te laten vinden. Daarmee is Jezus dus ‘niet prijsgegeven aan zijn vijanden’. We weten hoezeer Jezus opzag tegen die laatste 24 uur van zijn leven. We zien
zijn strijd in Getsemane. De schrijver aan de Hebreeën zegt: ‘Tijdens zijn
dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep
en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is
verhoord uit zijn angst’ (Hebr. 5:7, NBG'51). We zien hier de werkelijkheid van deze psalm: ‘Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij
van alle angst bevrijd’ (Ps. 34:5).
M.H
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in het Hebreeuws en Grieks
Het normale woord voor
goed in het OT is tov, dat
560x voorkomt. De hoofdbetekenissen zijn: aangenaam, voorspoedig en nuttig. De nadruk ligt op het
praktische aspect en niet
op het morele. Het NT
woord is agathos, dat ca.
100x voorkomt. Het duidt
gewoonlijk het tegenovergestelde aan van ‘verkeerd’
of ‘boos’. ’Goed’ is in de
eerste plaats wat goed is in
Gods ogen, in tegenstelling
tot wat voor Hem verkeerd
is. We vinden het vooral bij
Matteüs en Lucas (bijna
uitsluitend in de mond van
Jezus) en in Paulus’ brieven
(vooral Romeinen).

‘Goed’ in de Bijbel, betreft vooral tov in het Hebreeuws en agathos in het Grieks. Tov duidt in
de eerste plaats iets aan dat we aangenaam of
prettig vinden, wellicht zelfs uitstekend: ‘Het
licht is zoet en het is aangenaam (tov) voor de
ogen de zon te zien’ (Pred. 11:7). Maar ook: ‘Het
is mij goed (tov) nabij God te zijn’ (Ps. 73:28). In
de tweede plaats duidt het iets aan dat van nut
is voor ons welzijn, dus voorspoed en geluk: ‘Zij
brengen hun dagen door in voorspoed (tov)’ (Job
21:13). In die zin slaat het meestal op zegeningen van God: ‘Als iemand eet en drinkt en het
goede (tov) geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat
een gave Gods’ (Pred. 3:13). En tenslotte duidt
het aan wat goed en nuttig is voor het doel waarvoor het bestemd is. Genesis 1 vertelt ons dat
God zag dat alles wat Hij gemaakt had, ‘goed’
was; niet volmaakt, maar wel geschikt voor het
doel waarvoor Hij het had geschapen. En het
duidt dus ook alles aan dat van nut is voor onze
levenswandel, of op die (in Gods ogen) ‘goede’
levenswandel zelf. Het staat dan tegenover het

Niemand is goed dan God alleen
Matteüs, Marcus en Lucas noemen elk de jongeman, die tot Jezus komt met de vraag:
Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? (Matteüs)
of: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? (Marcus en
Lucas). Jezus antwoordt daar op met: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed,
behalve God’ (Marcus en Lucas) of: Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar
één die goed is (Matteüs). Vooral hier moeten we ‘goed’ niet lezen als een morele eigenschap, en dan concluderen dat zelfs Jezus zichzelf niet ‘goed’ wilde noemen. Een
‘goede meester’ is een meester (leraar) die de juiste leer brengt, tegenover een valse
leraar, die een verkeerde leer brengt. Zoals in het OT een goede profeet niet stond tegenover een slechte, maar tegenover een valse. Jezus’ antwoord bekritiseert de onuitgesproken mening van de jongeman dat er geen (of te weinig) leraren zijn die hem de
goede weg kunnen wijzen, want dat is kritiek op God Zelf. Jezus zegt feitelijk: God Zelf
is de bron, maar dan is ook elke door Hem gezonden leraar een goede leraar. En we
zien dat bij Matteüs, die de vraag formuleert als: wat voor goed moet ik doen. Hij hoefde niet naarstig op zoek te gaan naar iemand die hem dat kon vertellen; het stond allemaal al in dat leerboek dat hij al bezat: de Schriften. Want die kwamen van God.
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goed

van een sleutelwoord in de grondtekst
‘kwade’ dat mensen doen, dat is dus het goddeloze. Maar zelfs dan moeten we
oppassen dat we het woord niet een te morele lading toekennen. Het heeft
vóór alles een praktische betekenis: iemand is ‘goed’ wanneer hij Gods geboden in acht neemt. Doet hij dat niet, dan wandelt hij op de ‘verkeerde’ weg:
‘Mijd het kwade en doe het goede (tov), en je zult voor eeuwig wonen in het
land’ (Ps. 37:27). En: ‘Zo zegt de HERE: Ga staan aan de wegen, en zie en vraag
naar de oude paden, waar toch de goede (tov) weg is, opdat u die gaat en rust
vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan’ (Jer. 6:16).
Omdat ‘goed’ aanduidt wat overeenkomt met Gods wil, is God Zelf uiteraard de
bron van al het goede (“Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw”;
o.a. Ps. 54, 106, 107, 118, 136), en van de kennis van goed en kwaad, en het
verschil daartussen. Dus is er ook maar één plaats waar we die kennis kunnen
vinden: in zijn Woord. Maar dan hoeven we ook niet zelf op zoek te gaan naar
een andere bron van zulke kennis, zoals zo velen toch proberen, want elders
zullen we die niet vinden. Dat was al de fout van die rijke jongeman (zie apart
kader), en hij wordt door Jezus daar behoorlijk voor op zijn vingers getikt.
Dit alles vinden we terug in het agathos van het NT, dat volledig is gebaseerd
op dat OT gebruik. Jezus gebruikt het veel, vooral in zijn gelijkenissen. Want het
is de essentie van ‘goed’ en ‘kwaad’. Marcus en Johannes gebruiken het maar
weinig (elk driemaal), maar Matteüs en Lucas samen 35 maal. En de enige
keer dat het daar niet uit de mond van Jezus komt, betreft die rijke jongeman
en, bij Lucas, de beschrijving van Jozef van Arimatea als ‘een goed en rechtvaardig man’ (in Handelingen 11:24 spreekt
hij ook nog een keer zo over Barnabas). De
Het woord in de Concordantie
andere auteur die er in het NT een ruim geIn het OT komt tov 560x voor,
bruik van maakt, is de schriftgeleerde Paumet zo’n 80 vertalingen. In het
lus. En ook hij gebruikt het woord uiteraard
NT komt agathos ruim 100x
in zijn OT betekenis: Wij weten echter, dat
voor, gewoonlijk vertaald als
‘goed’, of ‘het goede’, of zelfs als
God alle dingen doet meewerken ten goede
‘goederen’. We vinden het bijna
(agathos) voor wie God liefhebben (Rom.
40x in de evangeliën, en bijna
8:28, NBG’51). En: ‘U moet uzelf niet aan50x in de brieven van Paulus,
passen aan deze wereld, maar (integendeel
waarvan ruim 20x in Romeinen.
juist) veranderen door uw gezindheid te verBij Matteüs en Lucas (inclusief
nieuwen, om zo te ontdekken wat God van u
Handelingen) vinden we het sawil en wat goed (agathos), volmaakt en hem
men 35x (beide vrijwel evenwelgevallig is’ (Rom. 12:2). Dus daarop
veel), vrijwel uitsluitend gesprodient ook ons geloof te zijn gebaseerd. R.C.R.
ken door Jezus.
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De

wereld van Lucas
We hadden het al over Lucas als academicus.
Vaker dan anderen beschrijft hij kwalen, van
mensen die ziek waren, met voor die tijd vaktechnische medische termen. Hij neigt ook
naar concrete details. De ‘koorts’ van Petrus’
schoonmoeder is bij hem ‘zware koorts’. Als
medicus gaat hij net dat beetje dieper in op
de aard van haar probleem. Bij de man met
de verschrompelde hand specificeert hij dat
het zijn rechterhand is. Zulk oog voor detail
typeert hem.

Lucas als reiziger
Ook de oversteek van Troas naar Macedonië
krijgen we met het nodige detail:
We zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder
naar Neapolis. Van daar reisden we naar
Henri Lehmann: Lucas
Filippi (Hand. 16:11-12).
Van Filippi vermeldt hij dan dat het ‘een belangrijke stad in dat deel van Macedonië’ is, en dat het ‘volgens Romeins recht wordt bestuurd’. Ook van de tocht
van Filippi naar Tessalonica krijgen we de details van de reisroute:
Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een
synagoge hadden (17:1).
Dit laatste detail geeft een contrast met Filippi, waar geen synagoge was: het
verklaart Paulus’ verschillende aanpak in beide steden.
Over de zeereis van Macedonië terug naar Judea lezen we:
… we zetten rechtstreeks koers naar Kos. De dag daarop bereikten we Rhodos, en van daar voeren we naar Patara. Daar vonden we een schip dat de
oversteek naar Fenicië zou maken (Hand. 21:1-2).
Die tweede etappe leidde langs Cyprus, dat op ruime afstand (aan de zuidzijde)
werd gepasseerd:
We kregen Cyprus in zicht, maar lieten het links liggen en zeilden verder naar
Syrië, waar we de haven van Tyrus binnenliepen. Daar moest het schip zijn
lading lossen (vs 3).
Twee jaar later moeten ze juist aan de noordzijde dicht onder de kust zeilen:
Nadat we uit Sidon vertrokken waren hadden we met veel tegenwind te kampen, en daarom voeren we om Cyprus heen. We doorkruisten de zee bezuiden Cilicië en Pamfylië en liepen Myra in Lycië binnen (Hand. 27:4-5).
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2. geschiedschrijver en evangelist
Het lijkt van weinig belang, maar het typeert Lucas die streeft naar nauwkeurigheid. En dat schenkt ons vertrouwen in de rest van zijn verhaal: Lucas is een
man die graag tot in alle details correct is en als een goed wetenschapper alles
controleert wat hij opschrijft. Ook wat hij van anderen hoort, neemt hij niet zomaar over: hij heeft ‘alles van de aanvang af nauwkeurig nagegaan’ (Luc. 1:1).
Lucas als historicus
In zijn historische feiten vinden we diezelfde neiging tot detail en nauwkeurigheid. Hij begint het verhaal over Jezus’ prediking (Luc. 3) met het optreden van
Johannes de Doper, en dateert dat dan met de grootst mogelijke accuratesse:
• In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius,
• toen Pontius Pilatus Judea bestuurde,
• en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van
Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,
• en toen Annas en Kajafas hogepriester waren ...
In Handelingen vermeldt hij de aankondiging van een komende hongersnood
door de profeet Agabus, en de vervulling daarvan:
In diezelfde tijd (voorspelde een profeet), die Agabus heette, door de Geest
dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat
tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is (Hand. 11:27-28).
Diezelfde keizer Claudius komen we opnieuw tegen als Paulus in Korinte is:
… een Jood, genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die juist uit Italië gekomen was met Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had, dat alle
Joden Rome zouden verlaten (Hand. 18:2).
Die nauwgezetheid zien we ook wanneer hij ons meteen na Jezus’ doop het
geslachtsregister geeft van Jozef, de man van Maria, die hij tekent als directe
afstammeling van David (en dus degene die eigenlijk op de troon hoorde te
zitten in plaats van het geslacht van Herodes), maar ook als nakomeling van
Adam en (als ‘zoon’ van God) daarmee een ‘tweede Adam’. Zo’n geslachtsregister zou wellicht te vinden zijn geweest in de verslaglegging van die volkstelling die hij noemt in hoofdstuk 2, maar in elk geval heeft hij moeite moeten
doen om die informatie uit te zoeken. Hij citeert ook de brief van de legeroverste Claudius Lysias aan de stadhouder Felix, waarin de garnizoenscommandant zijn superieur heel slim opzadelt met een probleem waaraan hij zich zelf
dreigt te vertillen en waarin hij bovendien zijn eigen blunder (mishandeling van
iemand met Romeins burgerrecht) juist weet voor te stellen als een actie gericht op de veiligheid van die burger (Hand. 23:26-30). We weten hier niet hoe
Lucas er in is geslaagd inzage te krijgen in deze brief, maar hij heeft er kennelijk voldoende moeite voor gedaan.
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De

wereld van Lucas

2. geschiedschrijver en evangelist (vervolg)

Lucas als evangelist
En die nauwgezetheid zien we dus ook in de aanpak van zijn evangelie:
Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven
over de gebeurtenissen … die ons zijn overgeleverd door degenen die vanaf
het begin ooggetuigen zijn geweest … leek het ook mij goed om alles van de
aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm
voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen (Luc. 1:1-3).
De woorden en uitdrukkingen die ons hier moeten opvallen zijn: ooggetuigen
(van het begin af), nauwkeurig nagaan (van de aanvang af), en ‘in ordelijke
vorm’. De eerste twee vallen overal op: dit leest inderdaad als een verslag van
ooggetuigen. Lucas mag dan zelf geen ooggetuige zijn geweest, zijn verhaal
komt volledig van mensen die dat wel waren. Het derde punt vraagt wat meer
aandacht. Dit betekent niet: in chronologische volgorde, want die is er niet, zoals velen hebben opgemerkt. Het betekent: gerangschikt naar thema, zodat de
boodschap duidelijk overkomt. Want dat is zijn doel (vs 4). Daarom mag je hem
hier ook geen onnauwkeurigheid verwijten: als goed wetenschapper geeft hij
aan wat zijn doel en zijn aanpak zijn, en daar houdt hij zich wel degelijk aan.
De volkstelling
Daarom is het zo ironisch dat juist deze ijver tot nauwkeurigheid zich tegen
hem heeft gekeerd. Het bekende geboorteverhaal begint hij met:
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van
het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats
tijdens het bewind van Quirinius over Syrië (Luc. 2:1-2).
Dit is een van de felst bediscussieerde verzen van de Schrift. Eerst zou er historisch niets bekend zijn van zulke volkstellingen in het Romeinse rijk, maar later
bleek dat er in Egypte elke 14 jaar zo’n telling werd gehouden, dus waarom
niet ook elders? Inderdaad lijkt dat ‘eerste’ (NBG’51: voor het eerst) in die richting te wijzen. Ernstiger was echter dat Publius Sulpicius Quirinius ‘keizerlijk
legaat’ over Syrië is geweest in de periode 6-9 na Chr. Inderdaad is er toen
(meteen in 6 na Chr.) een volkstelling geweest (die Lucas noemt in Hand 5:37).
Maar in Judea regeerde toen al Herodes’ zoon Archelaüs (Matt. 2:22); Jezus’
geboorte kan niet later hebben plaatsgehad dan 4 v. Chr., het sterfjaar van
Herodes de Grote, en meer waarschijnlijk in 6 á 5 v. Chr. Sommigen betogen
dat Quirinius al eens eerder een ambtstermijn in Syrië zou hebben gehad, maar
dat is niet echt hard te maken. Anderen menen echter dat Lucas met prōtè
(eerst) in feite bedoelt: Deze volkstelling vond eerder plaats dan die tijdens het
bewind van Quirinius over Syrië (dus die van Hand. 5:37). De ironie is dat Lucas
dan zegt dat je die twee volkstellingen niet moet verwarren, maar dat juist die
mededeling er de oorzaak van is dat moderne lezers dat nu precies wel doen,
om hem dan vervolgens te beschuldigen van onbetrouwbaarheid.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

De klipdas

Naast de mieren noemt Agur de klipdassen als klein maar ontzettend
wijs (Spreuken 30:26). Klipdassen, wonen in rotsachtig terrein, waar zij
in de spleten schuilen (Psalm 104:18). De NBG ’51 geeft met: “zij maken
hun woning in de rots” een betere vertaling van Spreuken 30:26 dan de
NBV met: “maken holen in de rots”. Machtig zijn zij niet, maar zij weten
een veilige plek te vinden waar hun vijanden, roofvogels en roofdieren,
hen niet kunnen pakken.
Hoewel zij in veel opzichten op marmotten lijken,
zijn zij herkauwende hoefdieren, maar zonder
‘gespleten hoeven’. Daarom mochten zij volgens
de Wet toch niet gegeten worden (Leviticus
11:5; Deuteronomium 14:7). In bepaalde opzichten zijn zij aan de olifanten verwant; in Afrika zijn
zij als ‘het kleine broertje van de olifant’ bekend!
Daar zijn zij inheems en je komt ze overal in Afrika tegen. Er zijn drie geslachten met 11 ondersoorten. Naast rotsbewoners zijn er ook boombewoners. Van Kenia en Ethiopië tot in Syrië komt
het geslacht Procavia capensis syriaca voor. Dit is de klipdas die in de
Bijbel wordt vermeld. In Israël zijn zij te vinden in de Jordaanvallei, rondom het Meer van Galilea en in de zuidelijke woestijngebieden.
Klipdassen zijn geweldige springers. Zij kunnen een kloof van wel vier
meter breed overbruggen! Hoe zij dat kunnen? Omdat hun voeten zijn
voorzien van elastische zoolkussens, die hen in staat stellen ook gladde
en bijna verticale rotswanden te beklimmen. Als zij werkelijk gespleten
hoeven hadden zou dat niet mogelijk zijn.
De rotsbewonende klipdassen zijn sociale dieren
die in grote kolonies wonen. Net als andere koloniedieren zijn zij zeer waakzaam en alert! Een aantal
‘wachters’ zorgt voor de veiligheid. Bij de eerste
dreiging, slaan ze luid piepend alarm, en daarop
reageren de anderen direct.
In een zeker opzicht zijn klipdassen een beeld voor
de ware gelovige. Zij weten waar zij veilig zijn: bij de
Rots. Zij zijn niet bang voor uitdagingen, want zij zijn in staat van vreugde
te springen. Zij houden de wacht en verbergen zich voor het onheil. Misschien kunnen wij van hen leren?
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
14. De hoop op eeuwig leven
De gedachten over de toestand van de doden, zoals we die vinden in het
Oude Testament, komen op velen erg deprimerend over. Het valt echter niet
te ontkennen dat God de mens, na zijn zonde, de toegang tot eeuwig leven
heeft ontzegd. Dat vertelt God ons tenminste in het boek Genesis. Zijn doodsvonnis gaat daarom verder dan over het algemeen wordt aangenomen. Want
waaruit blijkt dat de mens iets inherent onsterfelijks in zich heeft? Is niet eerder sprake van het tegendeel? En is het niet juist een uiting van Gods genade
ons dat niet te geven, omdat wij anders eeuwig in moeite zouden leven?
“Laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom van leven nemen en
eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.” (Genesis 3:22)
Maar hadden gelovigen in het Oude Testament dan geen enkele hoop, geen
enkel vooruitzicht op wat na de dood zou gebeuren? Gelukkig is het antwoord
dat zij dat wel hadden! Gelovigen hebben altijd uitgezien naar de toekomst.
Niet alleen voor hun nageslacht, maar ook voor henzelf, over dood en graf
heen. Juist omdat het voor hen zeker was dat de dood het einde van alles
betekent, vertrouwden zij volkomen op God, en was hun verwachting dat Hij
zijn beloften aan hen zou vervullen door hen uit de dood op te wekken. Hun
geloof richtte zich niet op dit leven, maar op hun opstanding in de toekomst:
“Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal
mij opnemen” (Psalm 49:16).
“Doden herleven niet … herleven zullen uw doden – ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, u, die woont in het stof.” (Jesaja 26:14 en 19)
In het boek Ezechiël wordt de opstanding voorgesteld als de omkering van
het sterven, als een herschepping van gestorvenen (37:1-10). Wat we daar
zien is een prachtig beeld van wat God in staat is te doen: iets dat er eens
was, maar waarvan niets meer te vinden is dan verdroogde beenderen en
stof, opnieuw tot bestaan en leven brengen. En dat is het geloof van Abraham
waarover zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament geschreven staat:
“…het geloof van Abraham … voor het aangezicht van die God, die de doden
levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.” (Romeinen 4:17)
“Hij (Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem (zijn zoon Isaak)
zelfs uit de doden op te wekken …” (Hebreeën 11:17-19)
God houdt zijn geliefden altijd in herinnering, ook al zijn zij duizenden jaren
geleden gestorven. Toen de Here Jezus eens werd gevraagd naar de opstanding, gaf Hij als bewijs daarvan Gods relatie met hen:
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
“Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen, wat door God
tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham, en de God van
Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van doden, maar van levenden.” (Mattheüs 22:32)
Zij leefden niet letterlijk op de aarde of in de hemel, maar God herinnerde
Zich hen, alsof zij nog leefden, en zal hen gedenken op de dag dat Hij Zijn
Zoon zal zenden om de doden op te wekken tot eeuwig leven. In het Nieuwe
Testament vinden we echter soms uitspraken die, wanneer we ze niet goed in
hun verband lezen, lijken te zeggen dat wie gelooft nu al eeuwig leven heeft:
“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven ...” (Johannes 3:36)
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven...” (Johannes 5:24; zie ook 6:47 en 54)
Na de eerste komst van Christus is er echter geen zichtbare verandering gekomen in de toestand van de doden: nog steeds sterven goeden en slechten.
Deze woorden opvatten als: leeft nu al eeuwig, zou ook in tegenspraak zijn
met de belofte van één opstandingsdag voor alle gelovigen van alle tijden:
“Jezus zei tot haar (Maria): Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven; gelooft u dat?” (Johannes 11:25)
“Want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die gelooft, eeuwig leven zal
hebben, en Ik zal hem opwekken op de jongste dag.” (Johannes 6:39-40, 44;
vergelijk 11:24)
In een van zijn brieven gaf de apostel Johannes een verduidelijking van wat
hiermee bedoeld wordt: God heeft Zijn Zoon opgewekt tot eeuwig leven en
wie Hem toebehoren, mogen hetzelfde verwachten:
“En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in
zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.” (1 Johannes 5:11-12)
De apostel Paulus legde uit, dat Christus Jezus als eerste mens eeuwig leven
ontving, en dat allen die geloven daarbij inbegrepen zijn. In hun verbondenheid met zijn dood en opstanding, uitgedrukt in de doop en een leven naar
Gods wil, bezitten zij wat Hij nu bezit. Het is hen alleen nog niet gegeven.
Zij moeten daarop wachten tot alle gelovigen samen zullen opstaan bij zijn
wederkomst. De zekerheid dat dit zal gebeuren is de opstanding van Christus
Jezus. Zonder zijn opstanding is er geen hoop op leven:
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Fundamenten van het Geloof
14. De hoop op eeuwig leven (vervolg)
“Indien Christus niet is opgewekt … dan zijn ook zij die in Christus ontslapen
zijn, verloren.” (1 Korintiërs 15:17 en 18)
“Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend
gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling,
vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst.” (1 Korintiërs 15:22-23)
“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo
hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem … en zij die in
Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.” (1 Thess. 4:14-16)
“Want u bent gestorven (in de doop) en uw leven is verborgen met Christus in
God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.” (Kolossenzen 3:3 en 4)
Vraag ter overdenking:
Wat is voor gelovigen de verandering ten opzichte van dit leven,
die bij Christus’ komst zal plaatsvinden?
Het boek des levens
Dat God gelovigen, die in verbondenheid met Hem en met zijn Zoon leefden, nooit vergeet, wordt in de Bijbel voorgesteld alsof God hen opschrijft in een boek. Boeken over
mensen zijn bedoeld hen te blijven herinneren, en dat is wat God doet (Ex. 32:32-33;
Openb. 3:5; vergelijk Psalm 56:9; 139:16). Zo geeft Hij ons de zekerheid, dat Hij aan
allen zal denken die lang of kort geleden gestorven zijn. Bij de komst van Christus
Jezus in heerlijkheid, zal Zijn boek worden geopend, en de gestorven gelovigen, van
wie de namen, en alles wat zij gedaan en gezegd hebben, staan opgetekend, worden
opgewekt, en samen met de nog levenden, eeuwig leven ontvangen (Dan. 12:1;
Fil. 4:3; Openb. 20:12). Vanaf die tijd is er alleen plaats in Gods Koninkrijk voor hen die
het waard zijn, omdat zij geschikt zijn voor het nieuwe, volmaakte leven dat dan aanbreekt (Ps. 69:29; Dan. 7:10; Openb. 13:8; 17:8; 20:15; 21:27).
Doden zonder toekomst
De doden die volgens Jesaja 26:14 niet herleven, zijn mensen die zonder God leefden.
Zij zullen voor eeuwig afgesneden blijven van de boom van leven. Dit inzicht doet ons
beseffen dat de gehele mens sterfelijk is en er bij de dood een einde komt aan ons
gehele bestaan. Niet alleen aan ons fysieke leven, maar ook aan onze geest, onze persoonlijkheid, die vaak ziel (niet in de betekenis van levensadem of levend wezen) wordt
genoemd (Ez. 18:4 en 20; 1 Joh. 3:15). De Schepper, die de mens met al zijn capaciteiten schiep, heeft ook de macht diezelfde mens in het niets te laten verdwijnen (Matth.
10:28). Over de toestand van goddelozen en hardnekkige zondaars is de Bijbel dan
ook duidelijk: er zal niets van hen overblijven (Mal. 4:1; Matth. 3:10 en 12).
J.K.D.
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Dit is het

Land

De bron Charod
In de vlakte van Jizreël ligt, aan de voet van het gebergte Gilboa, de moderne
nederzetting Gidona, die de herinnering aan Israëls richter Gideon levend
houdt. Van daaruit kun je de 515 meter hoge heuvel Moré zien liggen. Aan de
noordoostelijke voet van de Gilboa ontspringt de bron Charod, (=
beeft; nu Ain Dsjloed geheten). Die brengt water voort met een
Ein Charod
•
temperatuur van ca. 25 ºC, dat na een
korte bovengrondse loop onder de
•
grond verdwijnt, om weer aan het opJeruzalem
pervlak te komen in het mooie nationale parkje Gan Hashelosha. Het
vormt eerst een klein meertje, waaruit
de Nahr Dsjloed stroomt in de richting
van Bet-Sean, waarna het met een
groot verval in de Jordaan uitmondt.
In Richteren 7 wordt ons verteld hoe Gideon de Midianieten, één van Israëls
vijanden, in een verrassende nachtelijke overval verslaat in de vlakte tussen de
heuvel Moré en de bronnen van Charod. Vooraf krijgt Gideon van God de opdracht een keuze te maken uit de tienduizenden manschappen die hij heeft
meegenomen. Wie ‘bang is en beeft’ mag naar huis. Het overgrote deel gaat.
De achterblijvers worden opnieuw gezift. Zij krijgen de opdracht te drinken uit
de bron. Degenen die met de hand het water zullen scheppen en opslurpen zijn
geschikt om met Gideon de Midianieten te verslaan. De meesten gaan op hun
knieën liggen om met hun mond bij het water te komen. Uiteindelijk blijven er
slechts 300 man over. Zij omsingelen midden in de nacht het vijandelijke
kamp, en op het teken van Gideon blazen zij op de horens en slaan de kruiken
stuk waarin hun fakkels zitten, terwijl zij roepen: “Voor de HERE en voor Gideon”. Deze 300 mannen hadden geloof. Zij hebben het zwaard niet eens gebruikt! Zo werd Israël door God verlost van hun vijanden. Het volk kon later niet
zeggen ‘onze eigen hand heeft ons verlost’!! Ook nu nog kun je bij het drinken
uit de Charod bron kiezen of je op de knieën gaat liggen, of dat je het water
met je hand opschept en het uit de hand drinkt. Degene die het laatste doen,
zien in de verte de kibbutz Ein Charod met zijn museum voor moderne kunst,
maar geen Midianieten.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

psalm 3 en 4

Zingen

Ik vrees de tienduizenden niet
Zoals de beschrijving er boven ons vertelt, gaat Psalm 3 (en volgens velen ook
Psalm 4) over de tijd “toen David vluchtte voor zijn zoon Absalom”. De man die
vroeger geen vrees had voor welke vijand dan ook, vluchtte nu voor zijn eigen
zoon. Hij verliet Jeruzalem en Absalom had (voor een korte tijd) de leiding.
In Psalm 3:2 spreekt David zijn angst uit over het toenemend aantal mensen
dat tot Absalom overging: “O HERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; velen
staan tegen mij op” – wat helemaal overeenkomt met het verslag in Samuël:
“Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk
bij Absalom” (2 Samuël 15:12). Ging het werkelijk om tienduizenden die zich
verzetten tegen David? In 2 Samuël 17:1 geeft Achitofel raad aan Absalom:
“Laat mij toch twaalfduizend man uitkiezen; dan wil ik mij gereedmaken en David vannacht nog achtervolgen”. Het ging dus in ieder geval om twaalf duizend!
Er zijn nog meer overeenkomsten tussen deze psalmen en het verslag in
Samuël. Psalm 4:8 vertelt van een tijd “toen koren en most overvloedig waren”.
Mensen die met David uit Jeruzalem vluchtten zouden geen overvloed hebben
aan eten en drinken – en toch heeft Psalm 4 gelijk: “Siba kwam (David)
tegemoet met een paar gezadelde ezels, beladen met tweehonderd broden,
honderd rozijnenkoeken, honderd rijpe vruchten en een kruik wijn” (2 Samuël
16:1; zie ook 17:28,29). Zulke overeenkomsten zijn toch geen toevalligheid!
Hoe is dan de confrontatie met Absalom afgelopen? De opstand duurde niet
lang: in de strijd kwam Absalom om en David keerde terug naar Jeruzalem.
Alles schreef hij echter aan God toe: “Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt …
De verlossing is van de HERE, uw zegen zij over uw volk” (3:4,9). Ook Psalm 4
getuigt van Davids vertrouwen op God: “Weet toch, dat de HERE Zich een
gunstgenoot heeft afgezonderd; de HERE hoort, als ik tot Hem roep” (4:4).
Deze twee psalmen werden, vanwege de woordkeus, later bij de tempeldienst
als morgen- en avondliederen gebruikt: “Ik legde mij neder en sliep; ik ontwaakte, want de HERE schraagt mij” (3:6); “In vrede kan ik mij te ruste begeven
en aanstonds inslapen, want gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen” (4:9).
Deze psalmen kunnen ook ons vrede geven. God doet óns veilig wonen – nu,
en tenslotte in Zijn Koninkrijk.
J.M.

Wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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