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Mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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In het
Belangrijke en interessante nieuwsfeiten
BIG BROTHER

Het (beest) maakt, dat aan allen … een merkteken gegeven wordt
… en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken
… heeft (Op. 13:16-17, NBG’51).
Deze passage heeft christenen lang geïntrigeerd, en recent hoor je vaak
dat iedereen verplicht een onderhuidse chip zal krijgen als identificatie.
Zulke technologie is inderdaad nu al beschikbaar, maar ik denk toch dat
Openbaring het hier over wat anders heeft. Toch heeft het wel degelijk zin
na te denken over de gevolgen van onze moderne technologische mogelijkheden. Laten we eens wat recente nieuwsfeiten op een rijtje zetten.
Nieuwsfeiten
Eerste feit: vorig jaar ontstond een felle ruzie tussen twee teams in de autosport. Een ontevreden medewerker van Ferrari had geheime gegevens
doorgespeeld naar een concurrent. Dit zou van weinig belang zijn, behalve
dat de Italiaanse politie een complete lijst overlegde van vele tientallen
telefoontjes en SMSjes, over een periode van vele maanden, tussen de
mobiele telefoons van de betrokken Ferrarimedewerker en iemand van
dat andere team. Let wel: dit betrof slechts een conflict tussen twee partijen in een tak van sport. Zulk dataverkeer wordt bijgehouden voor terrorismebestrijding, maar de Italiaanse overheid was (wellicht omdat het Ferrari
betrof) niet te beroerd om deze gegevens voor dit doel op tafel te leggen.
Tweede feit: er is recent commotie ontstaan over de OV-chipkaart. Dat
betrof het feit dat hij te gemakkelijk te ‘kraken’ was en anderen zouden
kunnen reizen op kosten van de kaarthouder. Wat alleen in een vakblad
voor technici heeft gestaan, was dat de overheid na invoering van de kaart
in staat zou zijn het complete reisgedrag van de houder na te gaan.
Dit zou nodig zijn i.v.m. marketingbelangen. Niet de fraudegevoeligheid,
maar de privacy is hier het echte probleem. Het artikel concludeerde dat
“de OV-chipkaart, na de Bonuskaart en de mobiele telefoon, straks het
volgende systeem zal zijn waarmee de Nederlandse burger is te traceren”.
Derde feit: we gaan straks (heel billijk) wegenbelasting betalen op basis
van hoeveel we rijden, en daarom wordt er hard gewerkt aan een systeem
van portalen met camera’s die bijhouden waar we allemaal rijden, van
waar naar waar, wanneer en hoe laat; om aan de hand daarvan de rekening te kunnen uitschrijven. Maar diezelfde overheid kan daarmee dan
dus tevens moeiteloos al onze gangen per auto nagaan. En wanneer we,
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Nieuws

in het licht van de Bijbel
aangekomen op de plaats van bestemming, door de stad lopen, hangen
daar ook al overal camera’s, vanwege de veiligheid. Dus ook daar zou een
nieuwsgierige overheid kunnen kijken wat we daar eigenlijk doen. Natuurlijk mag dat niet, maar gebeurt het daarom ook niet?
Het echte risico
Stel u eens het volgende voor: er komt een christen-vijandig regime aan
de macht en religieuze bijeenkomsten worden streng verboden. Wat gaat
u doen? Spreekt u per telefoon met uw geloofsgenoten af ergens in het
land op een bepaald adres toch bijeen te komen? Uw telefoon wordt misschien niet meteen afgeluisterd, maar na verloop van tijd gaat het de overheid opvallen dat een bepaalde groep mensen wel erg regelmatig met elkaar belt, en besluit zij die gesprekken aan nader onderzoek te onderwerpen. Zij kan ook nagaan dat diezelfde mensen regelmatig op een zondag
(of welke andere dag dan ook) naar eenzelfde deel van het land reist, hetzij per trein, hetzij per auto. Sommigen van hen zijn daar ook gesignaleerd
door de camera’s van de openbare beveiliging. U mag minimaal verwachten te worden uitgenodigd een en ander te komen uitleggen op het plaatselijke bureau van de nationale veiligheidsdienst. Daar is helemaal geen
onderhuidse chip voor nodig, dat kan allemaal al met de systemen die de
overheid nu al heeft geïnstalleerd, of binnenkort gaat installeren.
In het parlement wordt gediscussieerd over de vraag hoelang dergelijke
gegevens bewaard mogen worden: een jaar (zoals de volksvertegenwoordiging wil) of twee jaar (zoals de regering wil)? Maar bewaard worden ze,
totdat ze vernietigd worden. En je hoort nu al met voldoende regelmaat
over gegevens van deze aard die, ondanks alle verboden, toch niet zijn
vernietigd. Elke overheid die daar belang bij heeft hoeft alleen maar dat
verbod op te heffen, of daar een langere termijn aan te verbinden, en dan
is het niet eens meer verboden. En gezien tegen die achtergrond is het
navrant te bedenken dat het juist een overheid van orthodox-christelijke
signatuur is, die zo hard bezig is de systemen te installeren die een eventuele kwaadwillende atheïstische opvolger dan alleen maar voor haar doel
hoeft te gaan toepassen. En dat zou niet eens de eerste keer zijn: het feit
dat juist uit dit land zoveel Joden in de laatste oorlog zijn omgekomen,
kwam ook toen doordat de toenmalige Nederlandse overheid netjes alle
systemen had ingevoerd die de nazi’s daar vervolgens toe in staat stelden.
(vervolg op blz 4)
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In het

Nieuws

(vervolg van pagina 2 en3)

Toverwoord: veiligheid
Van protesten tegen onwettig gebruik hoef je ook nu al niet al teveel te
verwachten. Met verwijzing naar het belang van terrorismebestrijding is er
ook nu al veel mogelijk. In Amerika, waar de huidige regering voor een belangrijk deel steunt op orthodoxe christenen uit de zuidelijke staten, is een
rapport verschenen over de behandeling van ‘klokkenluiders’ die overtredingen van allerlei regels en wetten door overheidsfunctionarissen aan de
kaak stelden. Officieel gelden er regels om zulke mensen te beschermen
tegen represailles door hun organisatie. De rapporteurs onderzochten bijna 3600 zaken, en moesten constateren dat nog geen 4 % van degenen
die om de bescherming vroegen waar zij wettelijk recht op hadden, die
ook kreeg. Zelfs een beroep op het grondwettelijke recht van vrije meningsuiting wordt voor hen van tafel geveegd met het argument van nationale veiligheid. En een initiatief om daar via aanvullende wetgeving verandering in te brengen, wordt bedreigd met een veto van de president.
Wat vertelt ons dit alles? Het vertelt ons dat ook nu al een goedwillende
overheid vrijwel onbeperkt haar gang kan gaan met het volledig in kaart
brengen van het gedrag van haar burgers. En ook nu al effectief genoeg
zonder al te veel te worden gehinderd door eventuele beperkingen van
een iets (maar niet veel) voorzichtiger parlement, mits zij dat maar niet al
te opvallend doet. En dat zij degenen die daar van binnenuit tegen protesteren, voldoende effectief kan afschrikken. De toverwoorden zijn terrorisme en nationale veiligheid. Wie die magische woorden uitspreekt kan vele
barrières slechten. Toch zouden we moeten weten dat elke dictatuur gebruik maakt van zulke toverwoorden om haar onderdrukkingsgedrag te
rechtvaardigen. Desondanks zien we dat die (naar we aannamen) goedwillende overheid alvast alles installeert dat een eventuele volgende kwaadwillende overheid zich maar zou kunnen wensen om daarmee zo’n schrikbewind te vestigen. En we doen er wel aan te bedenken dat ‘het beest’
van Openbaring 13 zich juist niet presenteert als een goddeloze macht:
Openbaring schildert het ons als een door en door corrupte macht die niettemin pretendeert het ware christendom te vertegenwoordigen. We zouden er daarom goed aan doen te beseffen dat onze veiligheid niet ligt in
‘big brother’ systemen, en dat we het daarvoor ook niet moeten hebben
van een aanpak als van deze wereld, maar dat onze veiligheid ligt bij de
God van de Bijbel. Want “wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen” (Rom. 9:33; 10:11; 1 Pet. 2:6).
R.C.R.
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Bijbels antwoord op uw vraag

VRAAG: In 2 Pet. 3:9 staat dat God “niet wil, dat sommigen verloren
gaan, maar dat allen tot bekering komen”. Betekent dit nu dat uiteindelijk iedereen behouden wordt?
ANTWOORD: Je hoort dit vers soms zo uitleggen, maar dat zou botsen
met de nadruk die de Bijbel voortdurend legt op onze verantwoordelijkheid om te reageren op Gods oproep tot bekering. Je moet zo’n
vers niet los maken van het verband waarin het staat. Wat Petrus hier
uitlegt is, dat God iedereen de gelegenheid geeft tot bekering te komen, d.w.z. dat Hij iedereen daarvoor voldoende tijd gunt. Want dat is
het onderwerp hier. Hij waarschuwt zijn lezers dat er mensen zullen
komen die zullen zeggen: ‘Waar blijft (Jezus) nu? Hij had toch beloofd
te komen? De generatie vóór ons is al gestorven, maar alles is nog
steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is’ (vs 4).
Het is in dat verband dat Hij uitlegt dat we het uitblijven van de wederkomst moeten zien als een vorm van genade, omdat God op deze manier meer mensen de gelegenheid geeft tot bekering te komen:
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat
iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (vs 9).
Hij geeft zo iedereen de gelegenheid zich te bekeren, maar dat moeten ze dan wel doen, anders gaan ze toch verloren. Weliswaar kunnen
we onze eigen behoudenis niet zelf bewerken, maar we moeten wel
tot bekering komen en voortdurend ijverig bezig zijn met zoeken naar
de ‘enge poort’, waar de meesten echter toch niet zullen binnengaan.
Want dat beeld gebruikte Jezus juist in zijn antwoord op een vraag of
er maar weinigen zouden worden gered (bijv. Luc. 13:23); zie hiervoor
het artikel op blz. 17 van blad 3 van dit jaar. En bij Lucas laat Hij daar
op volgen:
Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen:
“Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie
niet, waar komen jullie vandaan? (vs 25).
We moeten dus constateren dat Petrus er met bovenstaande woorden juist eerder op wijst dat niet iedereen wordt behouden.
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Overdenking
Toen Jezus naar Johannes de Doper was gekomen om zich in de rivier
de Jordaan te laten dopen, zei God : “U bent mijn Zoon, de geliefde

in U heb Ik mijn welbehagen” (Lucas 3:22)
U zult uzelf misschien met mij afvragen: hoe kan ik zo leven dat God
een welbehagen heeft in mij. Het voorbeeld van de Here Jezus is zo
moeilijk na te volgen. Het is zo hoog verheven in heiligheid en echtheid.
Al onze pogingen lijken niets in onze ogen. Kàn God een welbehagen
hebben in mij, als ik, ook al doe ik nog zo mijn best, zo vaak faal?
Gelukkig is Gods woord ons hierin tot een licht. In Psalm 25 lezen wij:
“De vertrouwelijke omgang van de Here is met wie Hem vrezen, en Zijn
verbond maakt Hij hun bekend”. Het is dus mogelijk voor anderen,
naast de Zoon, God welgevallig te zijn. Wanneer dat ons rotsvast geloof
is en onze hoop in Christus, kunnen we onze twijfels overwinnen.
Wanneer we overdenken wie er buiten de Here Jezus, vertrouwelijk met
God omgingen, dan komen we op mannen als Abraham, Mozes en
David. Maar ook hùn voorbeeld lijkt ons, ondanks hun menselijke
tekortkomingen, vaak zo onbereikbaar. Misschien is het daarom goed
eens te kijken naar een man, van wie wij niet weten wat hij heeft
gedaan, maar alleen het getuigenis hebben dat hij ‘wandelde met
God’ (Gen. 5:22 en 24). In de brief aan de Hebreeën lezen wij: “Door
het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij
werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want
vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij God welgevallig was geweest” (11:5). Hoe was hij God welgevallig? Door geloof,
want “zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn” (vers 6).
Kunnen wij dan louter door te geloven God welgevallig zijn? Ja, in principe wel. Wanneer wij tenminste goed voor ogen hebben wat geloven is.
Want de woorden die daarop volgen zijn: “Want wie tot God komt, moet
geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”.
Hoe verleidelijk is het hier de nadruk te leggen op ‘geloven dat Hij bestaat’ en onszelf voor te houden: dat geloof ik, en ook dat Jezus mijn
Verlosser is, dus word ik toch behouden’! Maar pas op…. de Bijbel
spreekt niet over een passief geloof. Zo ook deze schrijver niet: hij
schreef over mensen die actief zijn, die tot God komen. Enerzijds omdat
zij Hem als de Schepper van hemel en aarde, met macht over leven en
dood, vrezen. Anderzijds omdat zij vertrouwen dat Hij in de hemel hoort
en ziet wie Hem ernstig zoeken. In wat wij in Hebreeën 11 lezen over
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Henoch en andere geloofsgetuigen, zien wij steeds opnieuw dat het
gaat om dit actieve geloof. Dat lijkt op een open deur, maar hoe vaak
komt het voor dat wij persoonlijk echt toekomen aan de opbouw en
versterking van ons geloof?! Wij worden voortdurend in beslag genomen door werk, zorgen en beslommeringen. Als eerst dit maar gedaan
of opgelost is, dan lezen wij morgen wel in de Bijbel. Maar komt dat er
dan echt van? Wij zijn wel druk bezig, ongetwijfeld ook met goede dingen, maar het is de vraag of ons uitgangspunt goed is. Wij hebben
regelmatig geestelijke voeding en rust nodig om opgebouwd te kunnen
worden in het allerheiligst geloof. Ook in de eerste eeuw bleven zij die
tot geloof waren gekomen, volharden in het onderwijs van de apostelen (Hand. 2:42). Er werd dus niet alleen gepredikt, maar vervolgens
ook nader onderwezen. Alles met het doel om God en Zijn Zoon beter
te leren kennen en in nauwere gemeenschap met de Here te kunnen
leven en werken. Want wat wij doen moet een uitvloeisel zijn van
geloof èn verbondenheid met onze Here. Zonder Hem kunnen wij niets
doen. Alleen mèt Hem kan voor God en mensen zichtbaar worden dat
ons geloof levend is, en dat ons werk de vrucht is van dat geloof.
Paulus noemde dat ‘geloof door liefde werkende’ (Galaten 5:6). Het
zijn werken die tevoren door God zijn bereid, opdat wij daarin zouden
wandelen (Efez. 2:10). Dus brengen wij niet onze werken in, maar is
het God Die ons, op grond van ons geloof en onze liefde voor Hem en
Zijn Zoon, in de gelegenheid stelt te laten zien wat ons geloof is, door
ons Zijn werk te laten doen. Daarbij staat ons elke dag het voorbeeld
van Jezus voor ogen, die niet afwachtte wat God Hem eventueel zou
vragen, maar actief was door God te vragen om werk. Zo behoren wij
dan mèt Hem te zeggen: “Hier ben ik om uw wil o God te doen”, of met
de woorden van een bekend lied: “Neem mijn leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer”.
Jacobus concludeerde, toen hij schreef over Abraham die Isaäk op het
altaar legde: “Daaruit kunt u zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn
werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het
Schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het
werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God
genoemd … Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het
geloof zonder werken dood” (Jac. 2:22, 23 en 26). Het was Jacobus
niet te doen om werken als zodanig, maar om wat voortvloeit uit het
geloof, wat wij in liefde, dankbaarheid, eerbied en vertrouwen doen.
Lees zelf eens wat Paulus schreef in Romeinen 4: 1-8. Hoe zal dat
gebeuren? Door het offer van de Here Jezus Christus, Die Zijn lichaam
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Overdenking

- dat orgaan dat geneigd is zichzelf te zoeken en te vertrouwen, maar
dat, omdat het onvolmaakt is, telkens weer struikelt door de zonde die
in ons woont, en God dus niet kan behagen - op het kruis heeft gebracht. Lees nu ook wat Paulus hier verder schreef in hoofdstuk 8:1-9.
Maar wat betekent de Geest van God of Christus hebben? Paulus
spreekt over een bepaalde gezindheid, die hij in vers 10 omschrijft als
Christus Die in ons is! En wanneer wij zijn gezindheid hebben, spreken
en doen wij zoals Hij heeft gedaan. Wie wandelt met Christus en in
Hem, door gebed, vertrouwelijk omgang heeft met God, is in Christus.
De woorden van Paulus moeten daarom een prikkel zijn tot een eerlijk
en oprecht onderzoek bij onszelf, of dit in ons leven wel zo is (9), want
hij schreef: ‘Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die
behoort Hem niet toe’, of nog veel directer: “Stelt uzelf op de proef, of
gij wel in het geloof bent, onderzoekt uzelf. Of bent u niet zo zeker van
uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders bent u verwerpelijk” (2
Kor. 13:5). Dit is een conclusie die ernstige gevolgen kan hebben. Want
verwerpelijk zijn betekent hier niets minder dan verloren gaan. Wij doen
er dus goed aan ons leven voortdurend te toetsen aan wat God van ons
vraagt, zodat wij ons leven heilig en onbesmet voor Christus bewaren.
God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. Het is daarom
raadzaam dat wij, zo lang Hij in Zijn genade en geduld wacht met het
oordeel, bij onszelf nagaan of wij dat echt doen. Ons dagelijks werk,
zorgen thuis, belemmeringen door lichamelijk ongemak, hobbies,
zaken, familie enz., kunnen ons belemmeren in het ernstig zoeken van
God en Zijn Koninkrijk. Dat doen we om te beginnen door God te
vrezen, Zijn woord betrouwbaar te achten, Zijn Zoon lief te hebben,
Diens voorbeeld voor ogen te houden om dat in een ernstig pogen na te
volgen, en Hem de Heer te laten zijn in en over ons leven. Alleen zo
vereren wij Hem op een Hem welbehaaglijke wijze. Dat maakt ons
minder afhankelijk van onze eigen kracht en inspanning, die toch niet
toereikend zijn om ons te redden van de dood.
Hoe wij ook opkijken tegen de geloofsgetuigen in Hebreeën 11, ook de
grootsten onder hen bleken op zeker moment in een bepaald opzicht
tekort te schieten. Zij moesten door diepe beproeving tot het inzicht
komen dat zij volkomen afhankelijk waren van God en Zijn genade.
En dat is wat hun geloofsvertrouwen versterkte, zodat zij beter in staat
waren te volharden in het geloof, uitziende naar wat hun God hen had
beloofd. David bad in een Psalm: “Mogen de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o HERE, mijn rots
en mijn verlosser” (19:15). Hieruit spreekt ootmoed, oprechtheid,
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In u heb Ik mijn welbehagen (vervolg van pagina 6 en 7)

afhankelijkheid van God. Daaraan heeft God een welgevallen. “Ik weet
mijn God, dat U het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid” schreef David (1 Kron. 29:17). Laten wij ons dan bij hem aansluiten en ons de vermaning van de schrijver van de brief aan Hebreeën
eigen maken: “Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag” (12:28).
Het is goed ons leven af en toe te vergelijken met dat van anderen, die
een voorbeeld waren en zijn van een leven in geloof, zodat wij niet te
snel tevreden zijn met onszelf en met het weinige dat wij doen in
dienst van de Here. Maar zo’n vergelijking alleen is niet voldoende. Een
ieder heeft zijn of haar zwakheden, die weliswaar pas volledig zullen
verdwijnen wanneer Christus ons bij Zijn komst veranderen zal tot volmaaktheid. Maar wij moeten tot die tijd wel zelf ook al het mogelijke
doen om die zwakheden te overwinnen, daarbij Gods woord, met de
voorbeelden die ons daarin worden gegeven, voor ogen houdend.
Zodat het bij ons mag zijn zoals Jacobus schreef: “… neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.
En weest daders van het woord en niet alleen hoorders: dan zoudt u
uzelf misleiden … wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de
vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig hoorder, maar als
een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen” (Jakobus 1:21b-25).
God rekende de geloofsgetuigen hun geloof, dat samenwerkte met hun
geloofsdaden, tot gerechtigheid, ondanks hun zwakheid. Wat betekent
dat Hij hun de zonden, die zij door de zwakheid van het vlees deden,
niet toerekende. Daarmee bereikten zij de volmaaktheid echter niet.
Daar was iets veel hogers, iets veel beters voor nodig: het leven van
volmaakte gehoorzaamheid van Gods Zoon, waardoor Hij een offer kon
brengen dat in één keer alle zonden wegnam en de volmaaktheid aan
het licht bracht. Zo is de grote doorbraak gekomen dat God, in Zijn
genade, allen die in Hem geloven rechtvaardigt in Christus, dus vrijspreekt van gedane zonden en, omdat zij niet volmaakt zijn in het
volgen van Zijn voorbeeld, Zijn rechtvaardigheid toerekent.
Het past ons dankbaarheid te tonen voor wat God ons in Zijn liefde
schenkt, om van daaruit ons leven in Zijn dienst te stellen. God maakt
ons in dit leven niet volmaakt, zodat niet alleen tegen Paulus, maar
tegen ieder individueel mens gezegd kan worden: “Mijn genade is u
genoeg” en voorts vraagt Hij allen die Hij aanneemt als Zijn kinderen:
breng de rest van uw leven als een “levend, heilig en God welgevallig
offer” (Rom. 12:1).
J.K.D.
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Effectief Bijbellezen
4. Het Evangelie van Lucas

Het centrale thema van het evangelie van Lucas is discipelschap. En gezien zijn
nauwe banden met de bekeerde schriftgeleerde Paulus mogen we hier ook zeker diens inzichten verwachten aan te treffen. En inderdaad zien we verschillende koppelingen tussen de kennelijke bedoelingen van Lucas’ beschrijvingen
en de leer die we vinden in Paulus’ zendbrieven. Lucas begint, als niet-Jood,
met nadrukkelijk aan te geven dat zijn verslag berust op informatie die hij heeft
verzameld van ooggetuigen, en tenminste één van die ooggetuigen moet wel
haast de jonge Wetstudent Saulus van Tarsus zijn geweest.
Herkenning
Net als de anderen presenteert Lucas zijn verhaal als de vervulling van Gods
beloften van verlossing, zoals te vinden bij de profeten. Zowel de lofzangen van
Maria, Jezus’ moeder, en Zacharias, de vader van Johannes de Doper, als de
woorden van de engelen bij Jezus’ geboorte zijn één en al verwijzing naar deze
beloften en aankondigingen. Maar bij Lucas ligt er een speciale nadruk op het
herkennen van deze vervulling en van de persoon van de Verlosser. Want de
verwachte wereldkoning komt niet ter wereld in een omgeving van luxe en koninklijke pracht, maar in een stal, en zijn ouders moeten een maand later, bij
zijn voorstelling in de tempel, als voorgeschreven reinigingsoffer het offer van
de armen brengen (Luc. 2:24, zie Lev. 12:8). Dit zet velen op het verkeerde
been, en hoewel het volk in die tijd wel degelijk zijn komst verwachtte, hebben
velen Hem niet als Messias herkend. Maar de getrouwen, zoals Simeon en Anna in de tempel, hebben Hem wel herkend. En wanneer Hij dertig jaar later begint met zijn optreden (dat Lucas met de grootste nauwgezetheid dateert) laten
velen zich overtuigen door het feit dat weliswaar niet zijn uiterlijke verschijning
maar wel zijn daden Hem identificeren als ‘de beloofde Verlosser’:
Zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen
weer zien, verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd
en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het
goede nieuws bekendgemaakt. (7:22)
Afstamming of bekering
Iets dat bij Lucas telkens weer naar voren komt, is het bekende misverstand
van hen die menen zeker te kunnen zijn van hun behoudenis omdat zij tot de
juiste groep behoren (in dit geval de afstammelingen van Abraham) terwijl de
anderen (hier de niet-Joden) hooguit nog hoop op behoudenis hebben wanneer
zij zich bij hen aansluiten. Vooral de Farizeeën huldigden deze opvatting, maar
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zij waren bij lange na niet de enigen. Keer op keer zien we dat ze daartegen
worden gewaarschuwd. Zoals al meteen door Johannes de Doper:
Breng dan vruchten voort die met jullie bekering in overeenstemming zijn, en
zeg niet bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan
zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! (3:8, vrij vertaald)
Maar niet alleen heidenen, ook wie van hun eigen volk niet voldeed aan hun
eigen strenge maatstaven van godsdienstige correctheid zagen zij als verloren:
Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de
tempel om te bidden, de één was een Farizeeër en de ander een tollenaar.
De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik
niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar.” (18:9-11)
De ‘uitgestotenen’
En zij gingen nog verder: zij vonden het zelfs niet de moeite waard zich te bekommeren om het terugwinnen van zulke uitgestotenen, want met zulke mensen ging je simpelweg niet om. Maar Jezus corrigeert dat keer op keer:
• De Farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen:
‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; ik
ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars tot bekering.’ (5:30-32, aangepast aan de NBG’51)
• ‘Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat
ze een zondares is.’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen … Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele,
want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont
ook weinig liefde.’ (7:39-40, 47)
• ‘Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een
zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ … Jezus
zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is
een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ (19:7-10)
Deze passages vertellen ons niet dat behoudenis er in de eerste plaats is voor
de ‘verworpenen en onderbedeelden’, zoals bepaalde moderne opvattingen
willen, maar dat behoudenis er in de eerste plaats is voor wie zich zijn zonden
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bewust is en bereid is zich te bekeren. De fout van de bevoorrechten was niet
dat zij rijk waren, maar dat zij meenden geen bekering nodig te hebben. Het
werkelijke verschil was dat zij die door de ‘maatschappelijk correcte’ godsdienstige wereld waren uitgestoten, veel sneller bereid waren hun leven drastisch
te herzien, en dat zij ook des te dankbaarder waren toch te zijn aangenomen.
Lucas heeft daarom veel te vertellen over zulke uitgestotenen, de ‘tollenaars
en zondaars’, waar de gevestigde orde niet van wilde weten.
Galilea en Jeruzalem
Net als bij de anderen ligt er bij Lucas nadruk op het feit dat Jezus, alvorens Hij
koning kon worden, eerst de lijdende knecht moest zijn. Maar die nadruk is bij
Lucas groter en - belangrijker - hij trekt dat ook door naar wie zijn volgelingen
willen zijn. Het begint al bij zijn ouders, nakomelingen van David en dus eigenlijk van koninklijke bloede. Met de vermelding dat er voor hen ‘geen plaats was
in de herberg’ zet Lucas onmiddellijk de toon. En dat hij het verslag van Jezus’
optreden begint met het verhaal hoe Hij in Nazaret, ‘waar Hij was opgegroeid’,
op een haar na is gelyncht (een gebeurtenis die zich in werkelijkheid pas later
moet hebben afgespeeld) wil duidelijk illustreren dat ‘geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad’ (Luc. 4:24), wat Johannes later zal verwoorden als: ‘Hij
kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen’. Toch beschrijft Lucas ons zijn optreden als vooral gericht op het ‘provinciale’ Galilea,
terwijl het meer ‘beschaafde’ Jeruzalem - vooral de religieuze elite - op Hem
neerkijkt als een doe-het-zelf prediker die je niet serieus kunt nemen. Zijn laatste predikingcampagne wordt ons gepresenteerd als één lange reis naar Jeruzalem, waar Hij moet omkomen:
• Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging
hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. (9:51)
• Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want
het gaat niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. (13:33)
• Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem,
en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten
ondergaan. (Lu 18:31)
Er zit een duidelijke parallel tussen Lucas 3 t/m 9:50 en Marcus 1-9, en opnieuw tussen Lucas 18 en verder vergeleken met Marcus 10:13 en verder.
Maar terwijl bij Marcus de reis naar Jeruzalem wordt samengevat in 10:1-12,
loopt dat bij Lucas schijnbaar van 9:51 (zie hierboven) tot 18:14. In werkelijkheid is Jezus in Lucas 9:51 nog niet op weg daarheen, maar van daar af heeft
Hij wel ‘zijn aangezicht gericht om naar Jeruzalem te reizen’ (9:51, NBG’51). En
in dat blok van 9:51 tot 18:14 vinden we allerlei informatie die kenmerkend is
voor Lucas. Informatie die veel te maken heeft met het volgen (en navolgen)
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van Jezus, ook in nederigheid en bereidheid te worden verworpen. Het is als
het ware een laatste oproep tot bekering voordat het te laat is.
De beslissende keuze
Dat loopt dan uit op de beslissende keuze aan het eind. Bij Lucas zijn het
vooral de mensen die met Hem uit Galilea naar Jeruzalem zijn gekomen die
bij zijn intocht roepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de
Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’; terwijl het de mensen
van Jeruzalem zijn die (opgehitst door hun religieuze leiders) schreeuwen
‘kruisig hem, kruisig hem!’. En het is vooral Lucas die ons de keuze voorstelt
als die tussen Barabbas (= de zoon van zijn vader), de moordenaar, en Jezus
(de ‘zoon van God’), volgens Petrus in Hand. 3:15: ‘Hem die de weg naar het
leven wijst’. En het volk eist dat Jezus terechtgesteld zal worden (23:23) en
het eist evenzeer dat Barabbas degene zal zijn die in vrijheid gesteld zal worden (23:25). En Pilatus, die Hem tot driemaal toe formeel vrijspreekt van de
aanklacht, beslist ‘dat aan hun eis moet worden voldaan’.
Ook aan het kruis kiest de man aan zijn ene zijde de kant van het volk, dat
Hem hoont, terwijl de man aan zijn andere zijde besluit dat, ondanks alle
schijn van het tegendeel, deze man aan het kruis wel degelijk de komende
wereldkoning is, die uiteindelijk zal beslissen over leven en dood. Ook Jozef
van Arimatea moet plotseling kiezen of hij zich zal ‘verontreinigen’ aan een
dode, wat hem zal uitsluiten van het Pascha van het Oude Verbond, door het
lichaam van Jezus te redden van verbranding op de gemeentelijke vuilstort in
het Hinnomdal (zoals waarschijnlijk met de beide anderen zal zijn gebeurd)
door het te begraven in zijn eigen rotsgraf, wat hem onvermijdelijk zal komen
te staan op uitsluiting van elk verder lidmaatschap van de Joodse Raad.
De vrouwen
Maar er is nog een categorie mensen waarop werd neergekeken, en waar Lucas meer dan de anderen aandacht aan besteedt: de vrouwen. En wanneer
sommigen van die vrouwen vroeg in de morgen van de derde dag het graf
leeg vinden, en vervolgens van engelen te horen krijgen dat Jezus leeft, toont
Lucas ons hoe zij dat geloven, terwijl de mannen aan wie ze dat komen vertellen, niet weten wat ervan te denken; zelfs niet nadat zij zelf naar het graf zijn
gegaan en hebben gezien dat de toestand daar inderdaad zo is als de vrouwen verteld hadden. En ook de rest van dat laatste hoofdstuk vertelt ons hoe
moeilijk zelfs de verschijning van Jezus zelf hen kan overtuigen van de werkelijkheid van zijn opstanding. Dat is de allerlaatste les van Lucas: wie te vast zit
in zijn opvattingen, mist zelfs het meest onweerlegbare bewijs van de werkelijkheid van de boodschap, zelfs wanneer hij dat met eigen ogen ziet.
R.C.R
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Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben

niet gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard.
(Matt. 10:34)
Bovenstaande uitspraak van Jezus is in de loop der tijden regelmatig
gebruikt om geweld tegen andersdenkenden te rechtvaardigen. Evenals de uitspraak van Jezus in de bovenzaal:
‘Wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard
aanschaffen’ (Luc. 22:36).
Maar wanneer Petrus, later die avond, daadwerkelijk een zwaard trekt
om zijn meester te verdedigen tegen de dreigende arrestatie, is Jezus’
bevel: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard
grijpt, zal door het zwaard omkomen’ (Matt. 26:52). Hoe zit dat nu?
Moet de christen nu wel strijden of juist niet? Laten we de zaken eens
op een rij zetten.
Het gebruikte woord
Het Grieks van het NT gebruikt twee verschillende woorden voor
zwaard. Het meest gebruikte (bijna 30 maal) is machaira, dat een kort
zwaard aanduidt, maar ook een groot mes voor bijvoorbeeld het slachten van dieren. Ongetwijfeld was dat de bestemming van de twee
‘zwaarden’ die de discipelen in de bovenzaal in bezit bleken te hebben. In de Evangeliën vinden we dit woord bijna uitsluitend voor de
zwaarden van de soldaten die Jezus kwamen arresteren in Getsemané, of dat mes van Petrus die de arrestatie daarmee wilde verhinderen. De enige uitzonderingen zijn (behalve Luc. 21:24) die twee passages bovenaan dit artikel. In de rest van het NT duidt het vrijwel steeds
op de macht van de heersende (en meestal onderdrukkende) overheid; het drukt eigenlijk vooral de ‘politiefunctie’ van die overheid uit,
zowel in regelende als in onderdrukkende betekenis.
Het andere woord, rhomphaia, duidt op een veel groter, militair wapen.
Dat komt maar zeven maal voor. Lucas gebruikt het eenmaal in figuurlijke zin in 2:35, waar de oude Simeon in de tempel tot Maria zegt: “Hij
(Jezus) zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een
zwaard doorstoken worden” (NBG’51: door uw eigen ziel zal een
zwaard gaan). Verder vinden we het uitsluitend in Openbaring, voor het
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‘tweesnijdend scherp zwaard’ van Gods Woord dat uit de mond van de
opgestane Jezus komt.
Niet gekomen om vrede te brengen
Met deze basis willen we dan nu die passages hierboven bekijken. De
eerste vinden we bij Matteüs in 10:34-36, met een parallel in Lucas
12:51-53. Het verband is hier dat Jezus de twaalf uitzendt op een predikingmissie. Maar voordat Hij hen op weg stuurt, geeft Hij een reeks
instructies hoe zij dat dienen aan te pakken. En het is kenmerkend
voor de verhaaltrant van Matteüs dat zijn woorden uiteindelijk veel
verder gaan dan van toepassing kan worden geacht op de situatie van
toen: aan het eind vinden we uitspraken die wel moeten slaan op de
situatie na zijn hemelvaart, wanneer zijzelf, en anderen, uit moeten
gaan in de wereld om het evangelie te prediken. Bij Matteüs lezen we:
Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik
ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik
kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een
dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar
schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! (Matt. 10:34-36)
Hij waarschuwt zijn volgelingen hier dat zij voorbereid zullen moeten
zijn op geloofsvervolging. En op het feit dat die geloofsvervolging niet
(of niet uitsluitend) zal komen van de zijde van een intolerante overheid, maar dat hun eigen familie en huisgenoten daarbij betrokken
zullen zijn. Wat Hij hier doet, is de profeet Micha citeren:
Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook
bij wie er in je armen ligt. De zoon veracht zijn vader, de dochter
verzet zich tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar
schoonmoeder, en huisgenoten blijken vijanden. (Micha 7:5-6)
Waakzaamheid
Het is dus een waarschuwing om alert te zijn, waakzaam. Zelfs je
meest naaste verwanten zullen niet altijd te vertrouwen zijn. Die gedachte vinden we weer regelmatig in de Psalmen: vertrouw op God en
niet op mensen. Voor Jezus zelf zou (door Judas) zo’n psalmtekst op
de meest letterlijke manier in vervulling gaan: “Zelfs mijn beste vriend,
op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd” (Ps. 41:10). Lucas, die schrijft voor heidenen (niet-Joden), ver-
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woordt het daarom zo: “Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede
te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid
brengen” (Luc. 12:51). Dus: verwacht geen ‘vrede op aarde’ wanneer
je Mij volgt. Je zult vrede hebben met God (zie het artikel op blz. 3031), maar niet met je medemens. Die medemens zal het zwaard van
de verdrukking tegen je opnemen. Maar uiteraard moet de gelovige
niet zelf dat zwaard opnemen. Ook bij Matteüs vinden we dat: “Zalig
de vredestichters (zij die ‘vrede maken’), want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden” (Matt. 5:9). Uiteraard slaat dat in de allereerste plaats op het ‘vrede maken’ met God, maar ook dat laat zich toch
niet combineren met vijandigheid tegen je medemens. Paulus schrijft
daarom terecht: “Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het
werk om met alle mensen in vrede te leven” (Rom. 12:18). Maar het
ligt niet altijd in de macht van de gelovige; vaak genoeg zou hij moeten accepteren dat zijn omgeving er alles aan doet hem het leven
onmogelijk te maken. En dan helpt alleen een onbegrensd vertrouwen op God, van wie je dan de uiteindelijke goede afloop verwacht.
Maar terugvechten met het zwaard, met geweld, laat staan onderdrukkend geweld, is zeker niet de weg van de Heer.
Hij kope een zwaard
In de bovenzaal komt Jezus daar dan op terug. We zeiden het al: zijn
waarschuwingen in Matt. 10 gingen verder dan de situatie van dat
moment rechtvaardigde. Daar herinnert Hij hen nu aan:
Daarna zei hij tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel,
reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze (Luc. 22:35).
In feite waren de mensen toen juist heel enthousiast en welwillend
geweest, en waren de discipelen met open armen ontvangen. Maar
dat zou in de toekomst heel anders zijn:
Hij zei: ‘Maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen,
evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen (vs 36).
Want Hijzelf zou nu verworpen worden:
Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling
komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is (vs 37).
En dat zou vervolgens ook voor hen gaan gelden, want ‘een leerling
staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn
heer’ (Matt. 10:24). Maar ze begrepen de overdrachtelijke zin van
zijn woorden niet en namen die letterlijk (ook in onze tijd nog altijd
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een veelgemaakte fout):
Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn twee zwaarden.’ Maar hij zei tegen
hen: ‘Genoeg hierover!’ (vs 38).
Niet dat soort zwaard
Blijkbaar heeft Petrus toch één van die beide slachtmessen meegenomen, want hij begint er mee te slaan wanneer Judas met zijn bende in de hof van Getsemané verschijnt. Maar dat was dus niet Jezus’
bedoeling geweest en Hij wijst hem daarom scherp terecht:
Nu greep een van Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het,
haalde uit en sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af.
Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats.
Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen
(Matt. 26:51-52)
Wie zijn heil zoekt in wereldse verdediging zal Gods steun niet ontvangen, want het is óf-óf en niet én-én. En zonder Gods steun is een
mens uiteindelijk ten dode opgeschreven. Dat cohort Romeinse soldaten (een tiende deel van een legioen) mag dan een gigantische
overmacht lijken, maar wanneer het echt nodig is, kan God daar zonodig een dozijn complete legioenen tegenover stellen (vs 53). En
kennelijk om dat verder te onderstrepen, geneest Jezus allereerst
weer dat oor dat Petrus zojuist heeft afgeslagen (Luc. 22:51).
Nog een zwaard
En dan is er nog die uitspraak van Paulus, die ons vertelt dat de overheid ‘het zwaard niet tevergeefs draagt’ (Rom. 13:4). Wat Paulus zijn
lezers daarmee duidelijk probeert te maken, is dat elke overheid het
recht heeft het openbare leven te regelen, en dat de christen niet het
recht heeft zich daaraan te onttrekken met het argument dat zijn
overheid Christus is; of zelfs maar om de redelijkheid van zo’n regeling ter discussie te stellen. Hij woont als een vreemdeling in het land
waar hij verblijft, en heeft de plicht de wetten van zijn gastland te gehoorzamen. Alleen wanneer die overheid dingen van hem verlangt die
strijdig zijn met zijn gehoorzaamheid aan God, mag hij dat weigeren.
Moet hij dat zelfs weigeren, ongeacht de consequenties:
Petrus en de andere apostelen antwoordden: ‘Men moet God
meer gehoorzamen dan de mensen’ (Hand. 5:29).
Maar ook alleen dan. En dan nog heeft Paulus het over de christen
als onderdaan. Over een christen als overheid, die anderen ‘met het
zwaard’ dwingt hem te gehoorzamen, lezen we in de Schrift helemaal
niets; nergens.
R.C.R
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Paulus’ tweede zendingsreis voerde hem, samen met Silas, naar
Griekenland. De eerste stad die zij hier bezochten was Filippi, een
Romeinse kolonie. Hier ontmoetten ze twee totaal verschillende
vrouwen. De eerste was Lydia: ‘Op sabbat gingen we de stadspoort
uit in de richting van de rivier, want we vermoedden dat daar een
gebedsplaats was … Een van onze toehoorsters was een vrouw uit
Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde
God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus’ (Hand. 16:13,14). In Filippi woonde ook een meisje, een slavin,
die volgens de eigenaars van dit meisje de toekomst kon voorspellen, wat de eigenaars veel opleverde. Dagenlang liep ze achter Paulus en Silas aan, al schreeuwende: ‘Deze mensen zijn dienaren van
de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!
Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij tot de geest in haar: ‘Ik
beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg (17,18). Haar woedende
eigenaars, die nu geen voordeel meer van haar hadden, zorgden
daarom dat Paulus en Silas na een geseling in de gevangenis terecht kwamen. De gevangenbewaarder kreeg de opdracht deze
mensen zorgvuldig te bewaren. Hij wist dat zijn verantwoordelijkheid heel groot was. Als zij ontsnapten zou dat strenge straf of zelfs
de dood betekenen. De gevangenis bevond zich in een soort grot
onder de grond. In het diepste, donkerste stuk werden Paulus en
Silas zorgvuldig opgesloten, met hun voeten in een blok. Hier in het
pikkedonker, onder het bloed van hun pijnlijke wonden, lieten zij
zien wat het ware licht was. Zij baden en zongen lofliederen. Zo indrukwekkend was dit voor de andere gevangen, dat allen ademloos
luisterden. Niet zo maar luisteren: Lucas gebruikt hier een woord
dat bijna nergens anders in het Nieuwe Testament voorkomt. Het
betekent met een intense belangstelling luisteren naar de boodschap van deze bijzondere mensen. ‘Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde;
alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien
los’ (26). De gevangenbewaarder schrok wakker: ‘en toen hij zag
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dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard
om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren’ (27). Maar God verhinderde dat. Vanuit de diepe duisternis hoorde hij de stem van Paulus. ‘Doe uzelf niets aan, we zijn
immers nog allemaal hier!’(28). Bevend ging hij met een fakkel
naar binnen en viel voor Paulus en Silas neer en bracht hen zwijgend naar buiten. Dagenlang had de slavin achter deze mensen
aan gelopen en geschreeuwd over redding. Nu riep hij uit ‘Zegt u
mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Deze gevangenen sprak hij nu aan met het Griekse woord ‘kurios’, een koninklijke aanspreektitel. Hun antwoord was: ‘Geloof in de Heer Jezus en u
zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ Deze woorden maakten
En
hem hongerig naar de prediking. Paulus
en Silas mochten het
woord van de Heer verkondigen aan deze man en zijn huisgenoten.
Niemand dacht meer aan slapen die nacht. Nog in het donker gingen ze naar de rivier. Hier werden de ruggen van Paulus en Silas
schoongewassen. Nog belangrijker dan deze liefdedaad was wat
daarna gebeurde. De gevangenbewaarder en zijn huisgenoten waren door de prediking tot geloof in de Heer gekomen. Zij mochten
hier in deze nog donkere nacht, die zo onheilspellend was begonnen, gedoopt worden. Als broeders en zusters gingen ze terug naar
zijn huis. ‘Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en
zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren
buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde’( 34). Dit burgerschap was voor hem meer waard dan zijn Romeins burgerschap. Hij
zou zijn Romeins burgerschap nu kunnen verliezen. Maar zijn ogen
waren geopend, hij was verlost van de gevangenis van de zonde. Bij
Jesaja vinden we dat woord voor intens luisteren, dat Lucas hier
gebruikte, voor de manier waarop God ‘naar iemand luistert op de
dag van zijn redding’ (2 Kor. 6:2, aangehaald uit Jes. 49:8). Voor de
gevangenbewaarder waren ook de volgende woorden werkelijkheid
geworden (Jes. 49:9), en ook deze: De Heer die gekomen is ‘om
blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit
de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn’(Jes. 42:7).
N.D.
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Opgaan naar Jeruzalem
4. De koningin van Seba
De koningin van het Zuiden… was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u
iemand die meer is dan Salomo! (Matteüs 12:42).
Met deze woorden bevestigde de Here Jezus de waarheid van het verhaal
over de koningin van Seba. In zijn gebed bij de inwijding van de eerste tempel
had koning Salomo de wens uitgesproken dat vreemdelingen om de faam
van Gods naam naar Jeruzalem zouden komen. Hij wilde dat alle volken op
aarde die Naam zouden kennen en ontzag voor Hem tonen (1 Koningen 8:41
-43). Zijn gebed is ruimschoots verhoord want de volken stroomden van alle
kanten toe. Zij kwamen om naar Salomo’s wijsheid te luisteren, en daardoor
werd God verheerlijkt:
Koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Van heinde en ver kwamen koningen naar Salomo toe om te luisteren
naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had (2 Kronieken 9:22-23).
En zij kwamen ook niet met lege handen!
En allemaal brachten ze geschenken mee: zilveren en gouden voorwerpen,
gewaden, wapens, reukwerk, paarden en muildieren. Dat ging zo jaar in
jaar uit (vs 24).
In het parallelle verslag in 1 Koningen 10 lezen we dat het de gezanten van
die koningen waren die kwamen, maar we mogen aannemen dat het verslag
dat zij mee terug brachten zozeer de nieuwsgierigheid van hun heren heeft
gewekt, dat die ook zelf zijn gekomen om zich er persoonlijk van op de hoogte te stellen. De koningin van Seba heeft kennelijk lang geaarzeld voordat ze
besloot die lange reis naar Jeruzalem te maken. In die tijd had je geen kranten, radio of televisie; het nieuws moest door mensen persoonlijk worden
overgebracht, en bij dat overbrengen zou het zeker niet mankeren aan overdrijving! Als heerseres van een zeer rijk land, en met de nodige mensenkennis en levenservaring, zou ze zeker niet zo snel onder de indruk zijn van al die
schijnbaar wilde verhalen. Pas toen het haar duidelijk werd, dat het hier niet
ging over iets tijdelijks, maakte zij zich op voor een ontmoeting met deze buitengewone koning van Israël.
Wie was zij?
Maar waar kwam zij eigenlijk vandaan? Jezus noemde haar de koningin van
het Zuiden en zegt dat zij van ‘het uiteinde van de aarde’ was gekomen
(Lucas 11:31). Er zijn feitelijk maar drie reële mogelijkheden: Egypte, OostAfrika of Zuidwest Arabië. In Daniël 11 lezen wij over een koning van het Zui-
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‘Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem’ (Ps. 122:2)

den, die we gemakkelijk met Egypte
kunnen associëren. Maar het is
hoogst onwaarschijnlijk dat dat land
van Israël uit gezien ‘het uiteinde
van de aarde’ zou worden genoemd.
Dan blijven alleen Oost-Afrika (b.v.
Ethiopië) en Arabië over, en de meningen daarover zijn verdeeld. De
meeste commentatoren geven echter de voorkeur aan Arabië, en wel
dat deel dat nu Zuid-Jemen heet:
Inscripties uit de 9e eeuw v.Chr.,
gevonden in Noord-Jemen, spreken over Seba als een land ten
zuiden daarvan. Assyrische geschriften uit de 8e eeuw v. Chr.
spreken van Seba als een land dat
specerijen leverde. Er bestaan
daar archeologische vondsten die
duiden op een vruchtbaar land
met een ingenieus irrigatiesysteem, gevoed vanuit een stuwmeer achter een reusachtige dam die meer
dan 1000 jaar dienst heeft gedaan. (bron: Wikipedia).
Als dit het bijbelse rijk van Seba was, zou de koningin daarvan veel belangstelling hebben voor de enorme bouw- en landbouwactiviteiten van Salomo,
waarvan wij lezen in het boek Prediker:
Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en
daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven
om een bos met jonge bomen te bevloeien (Prediker 2:4-6).
Toch zou haar voornaamste prioriteit zijn, antwoorden te vinden voor de vele
moeilijke kwesties, waar haar raadsheren en zijzelf niet uitkwamen.
Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen (1 Koningen 10:1).
Eigenlijk zocht zij naar bovennatuurlijke wijsheid en ze zocht naar concrete
antwoorden. In dat opzicht leek zij op de Farao die een Jozef nodig had, of
Nebukadnezar die een Daniël nodig had, om zijn dromen uit te leggen.
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Opgaan naar Jeruzalem
Haar bezoek
Wij kunnen ons de voorbereidingen voorstellen die nodig waren voor zij met
haar grote gevolg die reis van 1600 km kon beginnen. Zij zouden minstens
een maand onderweg zijn en moesten, naast de vele reisbagage, een grote
hoeveelheid reukwerk, goud en edelstenen meenemen als geschenken. Zo
kwam zij met haar lange stoet kamelen aan in Jeruzalem. Het feit dat dit het
enige bezoek aan Salomo is dat wij in detail beschreven vinden, laat zien hoe
belangrijk het was, en hoe belangrijk God het vond. Wij zien hier een voorafschaduwing van dat grotere koninkrijk van de Here Jezus, wanneer Hij op de
troon van David zal zitten, om recht en gerechtigheid uit te oefenen:
Hij heerse van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde.
Mogen voor Hem de woestijnbewoners zich bukken,
zijn vijanden het stof lekken;
de koningen van Tarsis en de kustlanden Hem geschenken brengen,
de koningen van Saba en Seba Hem schatting offeren.
Mogen alle koningen zich voor Hem nederbuigen,
alle volkeren Hem dienen (Psalm 72:8-11, NBG’51)
Haar reis was niet voor niets geweest, Salomo kon antwoord geven op al haar
vragen. Ook hierin wordt hij ons voorgesteld als voorafschaduwing van Jezus:
De geest van de HEER zal op Hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht.
Een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied
voor de HEER” (Jesaja 11:2).
Salomo’s wijsheid zag zij ook in alles wat hij gemaakt had, zijn huishouden en
de manier waarop hij offers aan de HEER bracht: “Ze was buiten zichzelf van
bewondering”. Ze kwam als ongelovige maar ging terug als een overtuigde;
de helft van zijn heerlijkheid en welvaart was haar niet eerder verteld. Zelfs
de hovelingen in het paleis waren meer bevoorrecht dan zij, want zij hoorden
continu de wijsheid die van de lippen van de koning stroomde. Haar ervaring
van alles wat zij gezien en gehoord had leidde tot een lofprijzing van de HEER:
Geprezen zij de HERE, uw God, zie zulk een welgevallen aan u had, dat Hij u
op de troon van Israël geplaatst heeft! Omdat de HERE Israël voor altoos
liefheeft, heeft Hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te
oefenen (1 Koningen 10:9, NBG’51).
Ze was meer dan bereid de kostbare geschenken, die ze had meegebracht,
aan Salomo te geven: 120 talenten goud (globaal 3600 kg!!), een hoeveelheid specerijen die later nooit meer geëvenaard zou worden, en edelstenen.
Van zijn kant gaf Salomo haar de gebruikelijke koninklijke geschenken, maar
ook alles wat ze verder maar vroeg. En zo ging ze weer richting eigen land,
met een opgelucht gevoel en heel veel wijzer geworden.
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4. De koningin van Seba (vervolg van pag. 20 en 21)

De lessen voor ons
Er zitten voor ons een aantal lessen in dit verhaal. Om te beginnen: hoe
staan wij tegenover Gods wijsheid? Zijn wij bereid alle moeite te doen om het
te horen en te begrijpen? Wij hoeven geen lange reis te maken om het te vinden; het staat allemaal opgetekend in onze Bijbel. Maar zonder die steeds te
lezen en te raadplegen, worden wij daar niet wijzer van. Jezus verweet de
schriftgeleerden en Farizeeën dat zij niet naar Zijn hemelse wijsheid luisterden, al was Hij ‘meer dan Salomo’. Zij hadden Gods Wijsheid als Persoon in
hun midden maar zij aanvaardden Hem niet. Wanneer zij zich niet zouden
bekeren, zou het hun bij het oordeel slecht vergaan. En hoe zit dat met ons?
Ten tweede: staan wij in bewondering voor wat Jezus voor ons heeft gedaan?
Hij heeft geen letterlijke tempel gebouwd maar wel een geestelijke, en dat
met zijn eigen bloed. Zouden ook wij niet buiten onszelf van bewondering
moeten zijn?
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft
opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered
(Efeziërs 2:4-5).
De koningin van Seba schonk Salomo uit dankbaarheid zeer kostbare geschenken. Wat zijn wij bereid te doen als waardering voor Gods genade ? Wij
bezitten niets behalve ons eigen leven, maar dat wil Hij aanvaarden:
Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat
gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is
uw redelijke eredienst (Romeinen 12:1, NBG’51).
En dat betekent afstand nemen van deze wereld en haar normen:
Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de
vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God
is, het goede ,welgevallene en volkomene” (vs 2, NBG ’51)
Tenslotte zei Jezus dat zij op de dag van het oordeel samen met Zijn eigen
generatie op zal staan en die veroordelen. Betekent dit dat zij tot geloof in de
God van Israël is gekomen? Vermoedelijk wel. Dat zal een verrassing zijn
voor de onbekeerlijke mensen die Jezus wel gehoord hebben maar toch ongehoorzaam zijn gebleven! Want het oordeel berust op Zijn woorden:
Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles
wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:48).
Laten wij dan nu de nodige aandacht aan Zijn woorden schenken om ons
gereed te maken voor de ontmoeting met de grotere dan Salomo, om dan in
zijn ‘rijkdom’ te mogen delen.
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

“Als je geld leent aan iemand van mijn volk
gedraag je dan niet als
Af en toe lees je in de krant dat de Islam het nemen van rente niet toestaat,
en Arabische banken daarom allerlei bijzondere constructies moeten bedenken om zinvol geldverkeer mogelijk te maken zonder dit verbod op rente te
overtreden. Maar ook de Mozaïsche Wet verbiedt soms het nemen van rente.
Hier en daar lees je over woeker en woekeraars, en dat klinkt al snel als onredelijke rentetarieven; maar helemaal geen rente? In de middeleeuwen verbood de kerk toch wel het opleggen van rente op grond van deze bepalingen.
Anderzijds laat Jezus in de gelijkenis over de talenten de heer tegen de luie
slaaf zeggen: ‘Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik
bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen’ (Matt. 25:27).
Deze slaaf staat hier duidelijk model voor een gelovige die schromelijk tekort
schiet. En je kunt toch moeilijk aannemen dat Jezus zijn gehoor hier vertelt
dat een volgeling van Hem die niet bereid is Hem van harte te dienen, dat altijd nog enigszins kan goedmaken door de Wet te overtreden. Hoe zit dat?
Wat zegt de Wet?
Om te beginnen: wat zegt de Wet eigenlijk precies? We lezen het verbod in
Exodus en Leviticus (en herhaald in Deut. 23). In Ex. 22:24 lezen we de tekst
boven deze studie. Die vertelt ons niet dat geldschieters geen rente mogen
berekenen, maar dat de uitlener zich in dit geval niet als zo’n (commerciële)
geldschieter mag gedragen. De sleutel zit natuurlijk in het woord armoede.
Het gaat hier niet om handelskapitaal waarmee winst gemaakt gaat worden.
Het gaat om iemand die financieel aan de grond dreigt te lopen en die noodgedwongen geld moet lenen om het hoofd boven water te kunnen houden. Je
bent verplicht die te helpen, en die hulp mag geen winstgevend handeltje zijn.
De nadere bepalingen in Leviticus maken dat verder duidelijk:
Wanneer een van jullie (NBG’51: je broeder) tot armoede vervalt en zich
niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen … Toon ontzag voor je
God en laat je volksgenoten niet verkommeren. Wanneer je een volksgenoot iets leent, mag je hem vooraf noch achteraf rente vragen. Je mag van
hem geen rente vragen als je hem geld leent, en geen winst maken als je
hem voedsel geeft (Lev. 25:35-37).
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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.

die armoede lijdt,
geldschieter en vraag geen rente van hem”
Hulp of handelskapitaal
In een voornamelijk agrarische gemeenschap zou geld vooral worden gespaard om je, indien nodig, door tijden van tegenspoed heen te helpen, als een
soort reddingsboei. Maar die reddingsboei moet er dan ook zijn voor je naaste. In dat verband is het interessant dat het bijbehorende werkwoord (rente
nemen) als basisbetekenis heeft: bijten. En dan in de praktijk meestal van het
bijten van een slang. Wie een naaste, die financieel aan lager wal is geraakt,
geld leent tegen de verplichting daarvoor periodiek rente te betalen, verhoogt
daarmee onmiddellijk zijn kosten van bestaan. Met het risico dat hij hem
daarmee nog verder in het moeras duwt. Dat kan nooit de bedoeling van
‘hulp’ zijn. Kapitaal dat echter wordt gebruikt om handel mee te drijven, is
bedoeld om winst mee te maken, en dan is er niets onredelijks aan de gedachte dat degene die dat geld daarvoor ter beschikking stelt, dan ook mag
meedelen in die winst. Zoals je ook de producten van je handenarbeid mag
verkopen aan de handelaar die ze elders weer met winst doorverkoopt (Spr.
31:24); die hoef je hem echt niet gratis aan te bieden. En dat is niet anders
wanneer je hem, in een verder georganiseerde maatschappij, in plaats van
producten, handelskapitaal ter beschikking stelt. En dat is duidelijk de situatie
die Jezus op het oog heeft in zijn gelijkenis.
Er is echter een ander stel woorden (zelfstandig naamwoord en bijbehorend
werkwoord) dat soms met ‘woeker’ wordt vertaald, maar meestal met termen
als winstbejag, woekerwinst of hebzucht. Daarbij staat de gedachte aan onrechtmatig sterk voorop en de vertaling is daarom vaak ook: onrechtmatige
winst. De grondbetekenis van het daar gebruikte woord is afsnijden (bijv. van
een weefsel van het weefgetouw) of voltooien. Qua gedachte is het daarmee
verwant aan onze uitdrukking ‘iemand afmaken’, al zou je in een geval als dit
in onze beeldspraak eerder termen als uitpersen gebruiken. Deze woorden
verschijnen pas veel later in de Bijbel (voornamelijk bij de profeten), wanneer
de maatschappij in Israël en Juda zich blijkbaar voldoende heeft ontwikkeld
van haar ‘primitieve’ agrarische begin tot een meer ‘geavanceerde’ kapitalistische ‘beschaving’ als de onze.
R.C.R.
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Christus

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

De psalmen 41 en 109: gebeden in nood
In de vele commentaren over de Psalmen vinden we wijd uiteenlopende
ideeën over de vraag welke een profetie van Christus zijn en welke niet.
Van sommige psalmen is het erg duidelijk, maar van andere is het veel
minder vanzelfsprekend. Soms hebben we een beetje houvast als psalmen in het Nieuwe Testament worden toegepast op Jezus, of op de situatie waarin Hij zich bevindt. En toch kunnen juist dergelijke psalmen
soms tot vragen leiden, als ze in het ene vers iets beschrijven dat totaal
niet van toepassing kan zijn op Christus, terwijl we in een ander vers
plotseling woorden vinden die toch op Jezus toegepast worden. Het lijkt
dan wel alsof de psalm er door de schrijvers van het Nieuwe Testament
met de haren is bijgesleept. In deze aflevering zullen we een tweetal
van dergelijke psalmen onder de loep nemen.
Psalm 41 – een gebed om genezing
Deze psalm is van de hand van David, en zou mogelijk een beschrijving
van zijn eigen situatie kunnen zijn. Afhankelijk van de vraag of de psalm
tijdens of juist na een periode van tegenspoed is geschreven, wordt hij
ofwel als een klaaglied of juist als een danklied gezien. De psalm beschrijft iemand die ziek of zwak is, ongeacht of dat lichamelijk is of
slaat op een periode van onheil. Daarbij zien we zowel de reacties van
zijn omgeving als de woorden die de lijder zelf tot God spreekt. De psalmist is er vast van overtuigd dat God uiteindelijk degene die op God
vertrouwt zal redden, door hem in het leven te behouden.
Vervolgens zien we in deze psalm dezelfde houding van zijn omgeving
als bij de drie vrienden van Job. Zij denken: als iemand wordt getroffen
door onheil moet hij een zondaar zijn, want God zegent de rechtvaardige, dus hem kan geen onheil treffen. In deze psalm zijn het naast de
vrienden ook de vijanden, maar ook hun houding is dezelfde. De vriend
keert zich af van de lijder. In vers 4 zien we wel het besef dat de lijder
een zondaar is, en dus genezing nodig heeft: "Ik zeg: HEER, wees mij
genadig, genees mij, ik heb tegen u gezondigd." Maar dat is nog geen
reden voor anderen om zo tegen hem op te treden. Zijn vijanden staan
te juichen. Maar zelfs zijn vrienden verlaten hem, want niemand wil bij
een zwakke horen. En in dat verband lezen we over een vriend: "zelfs
mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft
zich tegen mij gekeerd" (vs. 10). Wat de lijder vervolgens wil, is gene-
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De Psalmen (10)
in de boekrol staat van mij geschreven”
zing, om wraak te kunnen nemen: "Toon mij, HEER, uw genade en laat
mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen" (vs. 11).
De meest voor de hand liggende reden om in deze psalm een verband
met Christus te zien is de verwijzing (in alle evangeliën!) naar vers 10,
waarbij wij in het Johannes-evangelie zelfs lezen dat Jezus dat zelf als
zodanig aanhaalt: "Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: Hij die at van
mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd" (Joh. 13:18). Hij spreekt over
Judas die hem verraden zal, en ziet dat als een vervulling van deze
psalm. Er kan dus geen twijfel over bestaan dat de psalm op Christus
slaat. Ook bepaalde andere verzen van de psalm kunnen we moeiteloos op Christus toepassen: de haat van zijn vijanden, maar ook bijv.
vanaf vers 11: "Hieraan zal ik weten dat u mij liefhebt: als mijn vijand
niet langer juicht, als u mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben, en mij
voorgoed laat wonen in uw nabijheid."
Die ‘ziekte’ van degene die in de psalm beschreven wordt is nog wel te
verklaren. In Jesaja lezen we: "Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een
man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich
nam" (Jes. 53:3). Jesaja gebruikt een Hebreeuws woord voor ziekte dat
in de Schrift niet zo vaak voorkomt, maar wel in deze psalm. De psalm
kent ook vele andere overeenkomsten met deze woorden in Jesaja.
Maar voor andere woorden in de psalm gaat dit beslist niet op. Woorden zoals vers 5 (“Ik zeg: HEER, wees mij genadig, genees mij, ik heb
tegen u gezondigd”) kunnen niet op Jezus slaan. Sommigen proberen
dit te verklaren door het uit te leggen als onze zonden die Jezus droeg,
maar daarvoor zijn de woorden te persoonlijk. Bovendien zocht Jezus
geen wraak op zijn vijanden, ook niet na zijn opstanding. Hij zocht hun
genezing. Hoe kan Jezus dan zeggen dat deze psalm op zijn situatie
sloeg? Voordat we naar een antwoord kijken, zullen we eerst een andere psalm bekijken.
Psalm 109 – een gebed van een vervolgde
Ook van deze psalm lezen we dat hij van David is. En ook deze psalm
beschrijft hoe iemand tot God bidt. In dit geval gaat het echter niet om
iemand die neergeveld is maar om iemand die vervolgd wordt: “God,
die ik loof, blijf niet zwijgen, want vijandig en bedrieglijk is de mond van
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hen die mij beschuldigen... ze bestoken mij met woorden van haat, zonder reden bestrijden ze mij”. Aanvankelijk bidt hij voor zijn vervolgers:
"Ik bid voor hen, maar mijn liefde roept vijandschap op, ze vergelden
goed met kwaad, woorden van haat zijn de dank voor mijn liefde" (vs. 45). Maar dan zoekt hij Gods hulp om wraak over hen te brengen. Hij
vraagt of God hen wil straffen, hun leven inkorten, hun zonden niet vergeven, hun bezit door schuldeisers laten opeisen. Tot slot vraagt de
psalmist of God hemzelf (als gelovige) uiteindelijk wil verhogen zodat
zijn belagers beschaamd staan. Op zich komt dat wel overeen met wat
God de gelovigen heeft beloofd. Het Oude Testament laat iets meer in
het midden of dat in dit leven gebeurt, maar in het Nieuwe vindt die
overwinning vaak plaats door de dood, zoals we bijvoorbeeld in Openbaring zien. Het gaat echter wel steeds van God uit, en bovendien is het
vaak de uiteindelijke uitkomst en niet die op korte termijn. Als immers
alleen de gelovige wordt gezegend, en de spotter gestraft, dan wordt
‘geloof’ bijna vanzelfsprekend, om er nu al beter van te worden. Hier
spreekt de psalmist die God als het ware aan zijn belofte herinnert en
Hem smeekt die nu reeds na te komen. Het is bij uitstek een roep om
wraak: “Dat hij schuldig wordt bevonden en dat zijn gebed God niet bereikt. Dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt, dat hij
zijn kinderen vaderloos, zijn vrouw als weduwe achterlaat.” (vs. 7-9).
Velen hebben tegenwoordig moeite met dergelijke woorden en vragen
zich af hoe ze in de Schrift kunnen staan. En uitgerekend uit deze
psalm citeert Petrus als hij een betoog houdt over Judas: hoe die zijn
verdiende loon gekregen heeft, en dat een ander nu zijn plaats in zal
nemen: "Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: Zijn plaats
worde woest en er zij niemand, die erop woont, en: Een ander neme het
opzicht, dat hij had." (Hand. 1:20, NBG’51). Het eerste deel komt uit
Psalm 69, ook een psalm over Christus, die we al eerder in deze reeks
hebben bekeken. Het tweede gedeelte is een citaat uit deze Psalm 109
(dat de woorden iets anders lezen, komt doordat Petrus de Griekse vertaling van het Oude Testament citeert).
Wij zien wel in dat Judas Jezus verraden heeft, maar zien tevens dat
Petrus dat ook gedaan heeft. Judas dacht dat zijn daad niet vergeven
kon worden; Petrus toonde berouw en zocht vergeving en kreeg die dan
ook. Wij zouden zeker de gedachten van wraak, waar de psalmist God
om vraagt, niet toepassen op de Here Jezus, die zelfs vanaf het kruis
nog voor zijn vijanden bad. Toch ziet Petrus in de dood van Judas een
vervulling van deze psalm.
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De Psalmen (10) (vervolg van pagina 26 en 27)
Toegepast op Jezus
We zien dus hoe delen uit deze psalmen worden toegepast op Jezus, of
op de situatie waarin Hij zich bevindt, terwijl andere delen niet op Jezus
kunnen slaan. Maar dat geeft ons nog geen vrijheid om woorden uit hun
verband te rukken en alleen dat te gebruiken wat toevallig uitkomt, om
de rest dan maar te vergeten, want dat doen Jezus en Petrus ook niet.
Wat we in deze psalmen zien zijn woorden die in de eerste plaats slaan
op mensen in het Oude Testament en hun omstandigheden, maar dat
zijn normale menselijke omstandigheden. Christus heeft volledig deel
gehad aan onze natuur en kwam daardoor in dezelfde situaties terecht.
Het verschil is alleen dat Hij niet faalde.
Dus in de woorden van Psalm 41: Ja, Jezus droeg onze ziekten, en in
principe komen ziekte en dood door de zonde van de mens; maar hier
zien we iemand die dat moest dragen ondanks zijn zondeloosheid. Hij
zocht het beste voor alle mensen, al zagen degenen die hij terecht wees
dat waarschijnlijk niet in. Hij weet dat één van de twaalf Hem verraden
zal, het verraad dat de psalmist ook gevoeld heeft. Maar Hij zoekt geen
wraak. Hij probeert hem hooguit te laten nadenken over wat hij doet. In
dezelfde omstandigheden reageert Hij anders, omdat Hij niet geconcentreerd is op gerechtigheid nu, maar op het uitvoeren van Gods verlossingswerk en het tot inkeer brengen van mensen. Hij heeft medelijden
met mensen die Hem vijandig gezind zijn omdat Hij beseft dat ze blind
zijn. Als Hij in de synagoge te Nazaret uit Jesaja 61 citeert, stopt hij midden in een zin. Het laatste stuk (‘een dag van wraak voor onze God’) citeert Hij bewust niet. Niet omdat die niet zou komen, maar omdat Hij dat
aan God overlaat.
Misschien keek de psalmist teveel naar het hier en nu, maar hem was
ook veel minder van de toekomst geopenbaard. Wij weten dat wel, en
hebben daarom geen enkele reden om de ondergang van anderen te
wensen, ongeacht wat zij ons aandoen. Zoals Paulus later schreef: “Stel,
voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in
vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar
laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het
is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te
drinken... Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het
kwade door het goede” (Rom. 12:18-21). Christus heeft die overwinning
behaald omdat Hij menselijke gevoelens niet de overhand liet krijgen.
Hij vraagt dat ook van ons, om evenzo het kwade te overwinnen.
M.H
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Het

Geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het woord in
het Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord voor
vrede is shalom; het bijbehorende werkwoord is shalam.
De betekenis is niet beperkt
tot de afwezigheid van strijd,
maar het beschrijft een algeheel welbevinden of een leven
in harmonie met anderen. De
Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vertaalt het in
veruit de meeste gevallen met
eirènè, of een daarmee samenhangend woord. Het
Grieks van het NT heeft dit
één op één overgenomen, en
we moeten dat woord in het
NT daarom ook lezen en begrijpen tegen die oudtestamentische achtergrond.

We kennen shalom als ‘vrede’. Maar in modern
spraakgebruik beschrijft vrede weinig meer dan
de afwezigheid van strijd. Shalom gaat veel breder. De basisgedachte van shalom is volledigheid, en dat komt er op neer dat je leeft in volledige harmonie met je omgeving: in gezondheid,
zonder zorgen over je bestaan, in vrede en veiligheid, niet getroffen door tegenspoed of rampen
van welke aard dan ook. Daarom vraag je bij een
ontmoeting altijd eerst naar iemands shalom
(zijn welzijn), en wens je hem bij het afscheid
opnieuw shalom (voorspoed) toe. Wie zich onterecht zorgen maakt, stel je gerust met ‘leef maar
in shalom’ (wees maar gerust, maak je geen zorgen). Zulke shalom is gebaseerd op vertrouwen,
en het ergste dat je daarom kan overkomen is
dat iemand op wie je vertrouwt, zich vijandig tegen je keert op een moment dat je kwetsbaar
bent. David klaagt daarover in Ps. 41, waar de
‘vriend’ in vs 10 letterlijk ‘mijn man van vrede’

Het gebruik van shalom in de profetie van Jesaja
Bij Jesaja vinden we shalom voor de weer herstelde band met God. Die ware vrede zal
komen wanneer God zijn ‘vredesverbond’ met hen sluit (54:10), en God roept zijn volk
daarom op die vrede te zoeken. De onrechtvaardigen (beschreven als de dorens en
distels in zijn wijngaard) zal Hij vernietigen, tenzij zij ‘vrede met Hem maken’ (27:5). Hij
zal daartoe zijn ‘vredevorst’ geven en diens vrede zal ‘eindeloos’ zijn (9:6-7). Die vrede
zal ‘de vrucht van gerechtigheid’ zijn en de uitwerking van die gerechtigheid is ‘rust en
veiligheid tot in eeuwigheid’ (32:17). Die shalom moest tot stand komen door het lijden van Zijn Knecht: ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem’ (53:5). Maar
die shalom zou er dan wel zijn voor alle volken: vrede, vrede voor hem die verre is (de
heiden) en voor hem die nabij is (de Israëliet): 57:19; de apostel Paulus verwijst daarnaar in zijn algemene rondschrijven dat wij kennen als de brief aan de Efeziërs. De
neiging van Jesaja’s tijdgenoten om hun veiligheid te zoeken in politieke bondgenootschappen met Egypte en Assyrië stelt Jesaja aan de kaak wanneer hij beschrijft hoe
hun herauten en ‘vredeboden’ schreeuwen en huilen van ellende, als de Assyriërs het
land toch aanvallen. Daartegenover stelt God zijn eigen vredebode, die Hij aanduidt als
‘vreugdebode’, hij die het werkelijk goede nieuws (euangelion) van ware vrede brengt
(52:7). Maar de goddelozen zullen ‘geen vrede kennen’, zo wordt hun bij herhaling
verzekerd (48:22, 57:21), omdat die ‘de weg van de vrede’ niet kennen (59:8).
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Shalom: vrede

van een sleutelwoord in de grondtekst
heet. Mogelijk bedoelt hij daar Achitofel mee, die zich verhangt wanneer hij beseft dat hij hiermee feitelijk verraad heeft gepleegd aan zijn shalom met God
zelf. In elk geval maken alle vier de evangelisten melding van Jezus verwijzing
naar dit vers wanneer Hij het verraad aankondigt dat Judas jegens Hemzelf zal
plegen. Want ‘de straf die ons de shalom aanbrengt’, begon met het verbreken
van die shalom door Judas. En ook Judas verhangt zich wanneer hij beseft dat
hij met zijn daad in de eerste plaats zijn shalom met God heeft geschonden.
Dat brengt ons tot de kern: de ultieme shalom is het hervinden van de harmonie met God, die verloren ging in de hof van Eden. Vooral Jesaja spreekt daar
over (zie kader). Die shalom is gebaseerd op gerechtigheid, en zal er niet zijn
voor wie zijn eigen weg gaat. De leiders in Jesaja’s dagen zochten liever hun
eigen oplossingen, en zowel Jeremia als Ezechiël verwijzen daarnaar als zij zeggen: Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen ‘Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is’ (Jer. 6:14, 8:11, NBG’51), en: Mijn
hand zal zijn tegen de profeten … omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door
te zeggen ‘Vrede! zonder dat er vrede is’ (Ezech. 13:9-10, NBG’51).
Dit komt dan terug in het NT. Paulus en Johannes beginnen hun brieven regelmatig met de groet: genade en vrede zij u. Maar dat gaat steeds over de vrede
met God, dus de Verzoening. De boodschap van die verlossing heet het evangelie (het ‘goede nieuws’ van Jesaja), en Paulus spreekt in dat verband van
‘het evangelie van de vrede’ (Ef. 6:15). Aan de Korintiërs schrijft hij, met een
woord van Jesaja, dat deze verlossing in geen mensenhart is opgekomen, en in
overeenstemming daarmee noemt hij die elders ‘de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat’ (Fil. 4:7). God heet
bij hem daarom ook regelmatig ‘de God van
Het woord in de Concordantie
vrede’, evenals trouwens bij de schrijver aan
De woorden shalom (vrede) en
de Hebreeën. Wanneer Jezus in de bovenshalam (vrede hebben of bewerzaal zijn discipelen voorbereidt op het koken) komen samen ca. 350x
mende afscheid, zegt Hij: Ik laat jullie vrede
voor in het OT. Dat wordt op uiteenlopende wijzen vertaald. In
na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld
de Septuaginta vinden we het in
die niet geven kan (Joh. 14:27). En wat later
veruit de meeste gevallen als
die avond: Dit heb Ik tot u gesproken, opdat
eirènè of een daarvan afgeleid
gij in Mij vrede hebt (Joh. 16:33, NBG’51).
woord. Deze laatste groep komt
Want de echte vrede met God is er alleen in
in het NT ca. 100x voor en wordt
Hem. Maar het echt goede nieuws is dat die
dan meestal vertaald met vrede,
er dan ook is voor ons, niet-Joden: genade
maar een enkele maal ook met
zij u en shalom.
R.C.R.
iets als veiligheid.

31

De

wereld van Lucas
Romeinse
lictor

In Handelingen 16 lezen we: ‘En van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samotrake aan en
de volgende dag naar Neapolis; en vandaar naar
Filippi, dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een kolonie’ (vs 11-12, NBG’51).

Uit het feit dat Lucas bij Paulus’ vertrek uit Filippi het
‘wij’ weer vervangt door ‘zij’ kunnen we opmaken dat
hijzelf te Filippi is achtergebleven. En wanneer we in
20:5 ineens weer lezen over ‘ons’ weten we dat hij zich
7 of 8 jaar later weer in Paulus’ gezelschap bevindt,
wanneer deze vanuit Filippi op weg gaat naar Jeruzalem. Kennelijk heeft hij al die jaren daar gewoond, en
hij moet die stad dus goed gekend hebben.
Filippi
Filippi dankt zijn naam aan Filippus van Macedonië, de vader van Alexander de
Grote, die de stad in 360 v. Chr. veroverde op de Thraciërs. De Romeinen annexeerden de stad in 168 v. Chr. Een jaar later deelden ze de provincie Macedonië op in vier bestuursdelen, waarbij het deel rond Filippi als het ‘eerste deel’
gold. Sommigen menen dat dat is waar Lucas op doelt wanneer hij (letterlijk)
spreekt van ‘een eerste stad van het deel van Macedonië’; zij lezen dat dan
als: de stad van ‘het eerste deel’ van Macedonië’. In 42 v. Chr. vindt er een instroom van Romeinse ‘kolonisten’ plaats, en wordt de stad officieel benoemd
tot ‘Colonia Julia’. Negen jaar later volgt een nieuwe golf Romeinse veteranen
(oud-soldaten die zijn beloond met een stuk land), en wordt de officiële aanduiding: Colonia Julia Augusta Philippensis. Octavianus (bekend als keizer Augustus) verleent de stad bovendien het privilege van het ‘ius Italicum’ (Italiaans
recht), wat betekende dat de burgers voortaan onder Romeins recht stonden,
i.p.v. de wetgeving die normaal zou gelden voor steden buiten Italië.
We zien de weerslag hiervan wanneer Lucas de stad in bovenstaand citaat
aanduidt als ‘een kolonie’. En ook wanneer de burgers klagen dat Paulus en de
zijnen ‘een levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen
instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen’ (Hand. 16:20-21). Zij
brengen die zaak voor ‘de stadsbestuurders’, een tweehoofdig stadsbestuur
(duoviraat) dat Lucas hier correct aanduidt. Paulus en Silas worden dan gevoelig ‘gestraft’, want zo ging men om met burgers uit de provincies (voor wie dat
beschermende Romeins recht niet gold). Maar de paniek is groot wanneer Paulus de volgende dag onthult dat ook hijzelf en Silas zulk Romeins burgerrecht
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4. Plaatselijk bestuur
bezitten. De stadsbestuurders hebben hen zonder formeel proces (‘indicta causa’) veroordeeld (vs 37), en die beseffen maar al te goed dat ze daar zwaar
mee in de problemen kunnen komen wanneer Paulus daar een ‘zaak’ van zou
maken. Paulus doet dat niet, maar zal wel hebben bereikt dat de bestuurders
het de nieuwe bekeerlingen verder niet moeilijk zullen maken, in de hoop dat
deze blunder zo snel mogelijk zal worden vergeten. En wellicht bezitten ook
enkele van deze bekeerlingen zulk burgerrecht. Lucas noemt in vs 37 overigens ook de ‘gerechtsdienaars’. Het woord dat hij gebruikt, is de Griekse vertaling van de Romeinse functie van ‘lictor’; ook dat wijst op Romeins bestuur.
In de 19e eeuw zijn er ‘deskundigen’ geweest die zelfverzekerd hebben verklaard dat Lucas hier zijn fantasie de vrije loop had gelaten. Er zou niets bekend zijn van een dergelijke volgens Romeins recht bestuurde enclave in Macedonië. Maar intussen weten we beter. Ook hier blijkt Lucas precies te weten
waar hij het over heeft.
Efeze
Iets soortgelijks vinden we m.b.t. Paulus’ verblijf in Efeze, in Hand. 19. De stad
Efeze was al heel oud; de eerste bewoning dateert al van 900-1000 v. Chr. Het
was aanvankelijk een belangrijke havenplaats, maar vanaf de tweede eeuw v.
Chr. begon de haven te verzanden en moest die kunstmatig in bedrijf worden
gehouden. Wellicht is dat de reden dat Paulus in Hand 20:15-16 niet naar Efeze vaart, maar naar Milete, en de oudsten van Efeze daarheen laat komen. Een
lokaal vereerde vruchtbaarheidsgodin had in de Romeinse tijd de naam ontvangen van de Griekse godin Artemis, maar in feite haar oorspronkelijke karakter behouden. Haar tempel was in de 4e eeuw v. Chr. door brand verwoest
en toen zo indrukwekkend herbouwd dat hij gold als een van de zeven wereldwonderen. Dit leidde tot veel pelgrimverkeer. Zilveren munten met een afbeelding van haarzelf of haar tempel zijn overal in het Romeinse rijk teruggevonden, wat de claim van Demetrius ondersteunt dat zij ‘in heel Asia en in de hele
wereld werd vereerd’ (vs 27). Dat haar beeld ‘uit de hemel’ zou ‘zijn gevallen’ (vs 35), zou heel wel kunnen betekenen dat het was vervaardigd van een
meteorietsteen, maar daar bestaat verder geen zekerheid over. Wel is het bekend dat de stad werd aangeduid als de neōkoros (tempelhoeder) van Artemis
(vs 35). Dit woord betekent letterlijk: ‘tempelveger’, en duidt eigenlijk een soort
‘koster’ aan. Maar het werd gebruikt als eretitel voor steden in Klein-Azië die op
een of andere wijze werden beschouwd als speciale zorgdragers voor een tempel of een cultus, zoals blijkt uit diverse zilveren munten uit die tijd. Efeze was
naast de neōkoros van deze zogenaamde Artemis trouwens ook de neōkoros
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De

wereld van Lucas

4. plaatselijk bestuur (vervolg)

van maar liefst drie tempels voor de keizerverering. Die stonden onder toezicht
van zogenaamde Asiarchai, Romeinse functionarissen die de keizerverering
moesten bevorderen. We vinden die genoemd in 19:31.
Efeze bezat ook een theater dat maar liefst 25000 zitplaatsen telde, en we vinden dat genoemd in 19:29. Daar komt namelijk de menigte samen die in opstand is gekomen tegen Paulus’ prediking. Die rel wordt uiteindelijk gesust
door de grammateus (stadssecretaris), de hoogste burgerlijke gezagsdrager,
die tegenover de Romeinen verantwoordelijk was voor rust en orde in de stad.
In zijn toespraak wijst hij er op dat er proconsuls zijn (anthupatos, zie aflevering
3), bij wie zij zonodig een aanklacht kunnen indienen (vs 38). Er is op gewezen
dat hij hier een meervoud gebruikt. De vorige proconsul Silvanus was in 54 om
het leven gebracht door twee ondergeschikten, Helius en Celer. Tot aan de benoeming van een opvolger regeerden deze twee, gedurende korte tijd, als waarnemend proconsul. Dit zou volgens sommigen de achtergrond zijn van dat gebruik van een meervoud: er zijn proconsuls. En opnieuw kunnen we dus constateren dat Lucas een wereld beschrijft die hij kennelijk van binnenuit kent.
Het stadion van Efeze werd in later tijd gebruikt voor gevechten tegen wilde
dieren, een ‘sport’ die waarschijnlijk ook elders werd bedreven. Dit geeft enige
achtergrond aan een opmerking van Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente te Korinte (naar alle waarschijnlijkheid geschreven te Efeze):
Indien ik te Efeze, naar de mens, met wilde dieren gevochten heb, wat baat
het mij? Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken,
want morgen sterven wij (1 Kor. 15:32, NBG’51).
Hij zal hiermee
doelen op deze
rel met Demetrius
en zijn volgelingen, maar het
beeld zal zijn gebaseerd op een
praktijk die daar
en in Korinte bekend was.
R.C.R

Het grote theater
van Efeze

34

Wonderen van
de Schepping

De hagedis

“De hagedissen - je kunt ze met de handen vangen, maar ze
dringen door tot in het paleis van de koning” (Spreuken 30:28)
Als laatste van de vier dieren die klein maar wijs zijn noemt Agur de hagedis. Het Hebreeuwse woord betekent ‘vergiftiger’ en daarom is het in
sommige oudere vertalingen van de Bijbel vertaald met ‘spin’. Anderen
beweren dat de hagedis in vroeger tijden als gevaarlijk werd beschouwd.
In ons land komen we niet zo vaak hagedissen tegen,
maar in de warmere landen rond de Middellandse Zee
zijn zij een bekende verschijning. In Israël komen verschillende soorten voor: de varaan, de kameleon, de
gekko en de skink, en ook de gewone hagedis worden
in Leviticus allemaal genoemd als onreine dieren die
niet gegeten mochten worden (Leviticus 11:30, NBV).
Hagedissen houden van zon, omdat zij koudbloedig zijn en zich door de
zon moeten laten opwarmen om kracht op te doen. Daarom ziet men ze
vaak zonnebadend op een rots. En omdat hun huid taai en waterhoudend is, drogen zij niet uit. De meeste hagedissen zijn insekteneters en
zij vervullen een nuttige rol in de natuur. Een goed voorbeeld is de smaragdhagedis, die tussen de bodemvegetatie van bossen leeft en o.a.
sprinkhanen en rupsen op zijn menu heeft staan. Net als andere reptielen moeten, hagedissen van tijd tot tijd vervellen om te kunnen groeien.
Bovendien zijn zij in staat om, als zij in gevaar komen, hun staart af te
werpen. Dus, als je er eentje wil pakken, pak hem dan niet bij zijn staart!
Wat de schrijver van Spreuken 30 opviel, was dat deze reptielen overal
en op allerlei verschillende plaatsen voorkomen. Zeker de gekko’s, die
verticaal kunnen klimmen, en die kennelijk zelfs in het paleis van de koning voldoende insecten konden vinden om daar van te leven. Dat kunnen klimmen, danken zij aan hun extra grote tenen, die van onderen een aantal speciale kussentjes hebben, waardoor zij aan bijna elk oppervlak vast kunnen ‘kleven’. De werking
daarvan berust op een speciaal fysisch
effect (zgn. van der Waals krachten)
dat de mens tot nu toe nog niet
heeft kunnen nabootsen.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
16. De Rechter en zijn oordeel
Als Koning over de gehele aarde, is God niet alleen de Wetgever, maar ook de
hoogste Rechter. In het Oude Testament maakt Hij Zich als zodanig bekend:
“God is een rechtvaardig Rechter …” (Psalm 7:12)
“… zou de Rechter van de ganse aarde geen recht doen?” (Genesis 18:25)
Rechtvaardig recht spreken houdt onder andere in dat Hij onpartijdig is, zonder aanzien van de persoon handelt. Opdat dit voor iedereen duidelijk zal
zijn, is zijn rechtsgeding tegen mensen openbaar. Aan een ieder die hierbij
betrokken is, moet bekend worden waarom God de een vrijspreekt van
schuld en de ander voor schuldig houdt. God weet wat in het diepst van de
mens verborgen is, ook alles wat onzichtbaar bleef voor andere mensen, het
goede en het kwade. Daarom mogen wie zich Hem toewijden, door met hart
en ziel zijn wil te doen, zich veilig en zeker weten in de handen van deze
rechtvaardige Rechter. Zij zullen door Hem bevrijdt, verlost worden van de
vijandige wereld. Wat de vijanden van God en zijn kinderen in het geheim beraamd hebben, zal duidelijk worden voor iedereen:
“Maar, HERE der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst,
ik zal uw wraak aan hen (die Gods kinderen kwaad doen) zien, want op u heb
ik mijn rechtsgeding gewenteld.” (Jeremia 11:20)
“Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning,
Hij zal ons verlossen.” (Jesaja 33:22)
“Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal
bekend worden. Daarom, al wat u in het donker gesproken hebt, zal in het licht
gehoord worden en wat u aan het oor gesproken hebt, in de binnenkamer, zal
van de daken gepredikt worden.” (Lucas 12:2-3)
“Daarom velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in
de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen van de
harten openbaar zal maken.” (1 Korintiërs 4:5)
Ondanks dat God bepaalde vormen van rechtspraak overliet aan oudsten
(Ex. 18), richters, koningen, en priesters in Israël (2 Kron. 19:4-11; Ezra
7:25), waren deze door hun zwakheid niet volmaakt rechtvaardig. Wie daar
het dichtst bij kwamen waren Mozes en Salomo. Zij spraken recht namens
en in de geest van God. Koning Salomo ontving in de beginjaren van zijn koningschap grote wijsheid van God. Die tijd was een voorafschaduwing van
het koningschap van Christus. De Here Jezus zei dat Hij meer is dan Salomo
(Matth. 12:42). Al tijdens zijn leven op aarde gaf God Hem rechterlijke bevoegdheden, bijvoorbeeld om zonden te vergeven:
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van het Geloof
Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
“En hun geloof ziende, zei Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de Farizeeën … zeiden: … Wie kan zonden vergeven dan God
alleen? Doch Jezus … zei tot hen: … Wat is gemakkelijker te zeggen: Uw zonden
zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Maar opdat u mag weten, dat
de Zoon de mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven - zei Hij tegen
de verlamde: Tot u zeg Ik, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis
…” (Lucas 5:17-26).
Hij sprak echter ook over een latere tijd. In een gelijkenis herinnerde Hij eens
aan wat God had gesproken door de profeet Ezechiël: Hij zou rechtspreken
tussen zijn schapen en de rammen en bokken, die zijn schapen verdrongen
en uitbuitten (Ezechiël 34):
“En u, mijn schapen, zo zegt de Here HERE, zie Ik zal rechtspreken tussen het
ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken de vette en de
magere schapen.” (Ezechiël 34:17, 20-22)
“Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen
met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon van zijn heerlijkheid. En al de
volken zullen vóór Hem verzameld worden en Hij zal ze van elkaar scheiden,
zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning
tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt u gezegenden van mijn
Vader, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging van de wereld
af … Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van
Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur …” (Mattheüs 25:31-46)
Hoewel ook in het Nieuwe Testament God de rechtvaardige Rechter is
(Romeinen 2:2, 5 en 16, 3:6, 14:10; 1 Kor. 5:13; 2 Thess. 1:5; Hebr. 12:23,
13:4; 1 Petr. 1:17, 2:23; Jac. 4:12; Openb. 6:10, 16:7, 18:4-19:5), heeft Hij
de Here Jezus aangewezen om in zijn naam als Rechter op te treden:
“Want … de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de
Zoon gegeven.” (Johannes 5:22)
“En Hij (Christus) heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen,
dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en
doden.” (Handelingen 10:42)
“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,
opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, hetzij goed,
hetzij kwaad.” (2 Korintiërs 5:10)
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16. De Rechter en zijn oordeel (vervolg)
Net als zijn Vader in de hemel is Hij rechtvaardig en oordeelt Hij zonder aanzien van de persoon:
“Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is
rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van Hem, die Mij gezonden
heeft.” (Johannes 5:30; zie ook 7:24)
De Here Jezus zei dat Hij zal komen om een ieder te vergelden. Dit betekent
dat het oordeel niet direct bij de dood wordt uitgesproken. In het Nieuwe Testament zijn vele passages, die er op wijzen dat het oordeel samenvalt met de
komst van Christus naar de aarde en de opstanding van de doden:
“Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader … en
dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.” (Mattheüs 16:27)
“Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn,
naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ten oordeel.” (Johannes 5:28-29; zie ook 6:39-40)
Dit moment is de dag van de Here, de door God vastgestelde dag van oordeel voor alle mensen:
“Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij
rekenschap geven op de dag van het oordeel …” (Matth. 12:36; 1 Petr. 4:5)
“ ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens mijn
evangelie, door Christus Jezus.” (Romeinen 2:16)
“Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal
oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap …”
(2 Timotheüs 4:1; zie ook vers 8)
Wie in zijn hart geen kwaad heeft beraamd en God altijd van harte heeft gediend, heeft niets te vrezen voor de Rechter. De Here Jezus zei dat zo
iemand niet in het oordeel komt. Waarmee Hij bedoelde dat hij niet voor de
Rechter wordt gedaagd om het doodvonnis uit zijn mond te horen:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel.” (Joh. 5:24)
“Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben
op de dag van het oordeel … Er is in de liefde geen vrees, want vrees houdt
verband met straf” (1 Johannes 4:17)
Vraag ter overdenking:
Hoe zal het bij het oordeel gaan denkt u? Kunnen wij ons verdedigen?
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Dit is het

Land

Sichem
In het jaar 72 stichtte de Romeinse generaal Titus voor veteranen, die
dienst hadden gedaan tijdens de eerste Joodse opstand, Flavia Heapolis. Deze stad leeft mét haar naam voort in het huidige Nablus. Dit is de
grootste Arabische stad van de westelijke Jordaan oever. Zij staat bekend als centrum van Palestijns nationalisme, waardoor zij
telkens van oproer en aanslagen te lijden heeft.
Sichem
Het Bijbelse Sichem (Sjekhem) lag iets ten zuidoosten van
•
Nablus, zo is gebleken uit opgravingen in de puinheuvel Tell
•
Jeruzalem
Balata. Het lag op een kruispunt van
wegen, aan de westkant van de
bergpas tussen de 940 meter hoge
berg Ebal en de 881 meter hoge
berg Gerizim 50 km ten noorden
van Jeruzalem. Toen de Israëlieten
het land Kanaän waren binnengetrokken moesten zij daar de zegen uitroepen over wie de wil
van God zouden doen en de vloek over wie dat niet zouden doen.
De naam Sichem betekent iets als: op zijn schouders nemen, wat een
actie aangeeft, zoals vroeg beginnen of niet aarzelen’. De plek was al
vroeg in de geschiedenis bewoond. In de tijd van Abraham was hier een
Kanaänitische stad. Ongeveer 500 m ten zuidoosten van Tell Balata ligt
aan de weg naar het Jordaandal, op het terrein dat Jacob eens van de
koning van Sichem kocht, de bron die hij voor zijn huisgezin en zijn kudden groef. Aan de echtheid van de put van Jacob, twijfelt men niet
meer, want het is in de verre omtrek de enige waterput. Via een trap
kan de put worden bereikt. De emmer moet ± 20 m neergelaten worden
om water te kunnen scheppen, uit een waterader die van de berg Gerizim naar de Wadi Fara loopt. Het water smaakt uitstekend.
Bij deze Jacobsbron had Jezus een gesprek met een Samaritaanse vrouw, die water kwam putten, en vroeg haar
om een slok water, waarop zij antwoordde: ‘Hoe kunt u,
als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen
om.” (Joh. 4:9 NBV) Hieruit bleek de eeuwenlange tegenstelling, zelfs vijandschap tussen Joden en Samaritanen,
die Jezus probeerde te overwinnen.
H.d.B.

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Begrijpend

Psalm 49

Zingen

God zal mijn leven verlossen
De boodschap van deze psalm is eenvoudig: alle mensen zijn gelijk (vs. 2-3),
allen zijn sterfelijk (vs. 13-15), en alleen in God is er hoop op leven (vs. 16).
Maar dat zijn zeker niet de gedachten van die velen die, ook in onze tijd, “op
hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijkdommen zich beroemen” (vs. 7).
“Hun diepste gedachte is, dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen
van geslacht tot geslacht” (vs. 12). En ook al is het succes dat zij menen te hebben lang niet zo groot, toch denken zij net als Koning Nebukadnezar van Babylon: “Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb … door de sterkte mijner
macht en tot eer mijner majesteit?” (Daniël 4:30). En net als die koning, zal de
trotse mens op de kwade dag (vs. 6) vernederd worden.
De wijze weet daarentegen maar al te goed dat hij niets heeft om op te roemen.
Zijn huis bestaat niet werkelijk voor altoos, en ook zijn eigen leven is maar van
korte duur: “U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers
maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt” (Jakobus 4:14, NBV).
Zelfs de godvrezende mens is niet in staat zichzelf van de dood te redden, laat
staan dan zijn naaste: “Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode
zijn losprijs betalen (Psalm 49:8). Maar wie dat wel heeft gedaan, is de Here
Jezus Christus, die is gekomen “om zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Matteüs 20:28).
Voor wie in Christus gelooft bestaat er daarom hoop op leven na de dood. Iedere gelovige weet dat er in het Nieuwe Testament uitvoerig wordt gesproken over
de opstanding. Maar die opstanding vinden we ook al in het Oude Testament.
Zo spreekt deze psalm bijvoorbeeld duidelijk van opwekking uit het graf: “God
zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen” (vs. 16). Ook Jesaja profeteert over de dag wanneer God de doden zal
opwekken: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk – opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof!” (26:19).
Is Psalm 49 pessimistisch? Helemaal niet! Voor hen die alleen maar belangstelling hebben voor de rijkdom en praal van dit leven is Psalm 49 wel negatief.
Maar voor hen die Gods koninkrijk zoeken, spreekt deze psalm op zeer positieve wijze van opstanding en eeuwig leven.
J.M.

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