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VRAAG: In Matteüs 24:28 en Lucas 17:37 lezen we “waar een lijk is
zullen de gieren zich verzamelen”, maar de woorden verschillen in
verschillende vertalingen: lichaam, aas, lijk en voor de vogels gieren
en arenden. Hoe komt dat en wat betekent deze uitspraak?

ANTWOORD: Eerst dat lichaam. Matteüs gebruikt het Griekse woord
ptōma, dat is afgeleid van het werkwoord piptō = vallen. Er staat dus
letterlijk: ‘gevallene’. Dat woord komt in het NT in totaal maar 4 maal
voor. Marcus gebruikt het voor het lijk van Johannes de Doper na zijn
onthoofding (Mar 6:29) en in Openbaring 11:8-9 vinden we het nog 2
x voor het ‘lijk’ van ‘de getuigen’. Dus de vertaling ‘lijk’ is niet onlo-
gisch. De statenvertalers hebben het feitelijk ook zo opgevat, wan-
neer zij het hebben over een dood lichaam (want dat woord ‘dood’
staat er eigenlijk niet). De NBG’51 vertaalt het met ‘aas’, op basis van
die gieren (aaseters). Lucas gebruikt het woord sōma, dat lichaam
betekent, zowel levend als dood. Meestal gaat het over een levend
lichaam, maar we vinden het ook gebruikt van het lijk van Johannes
de Doper (door Matteüs en Lucas) en dat van Jezus na zijn dood op
het kruis. Dus ook hier is de vertaling ‘lijk’ niet onlogisch.

Dan die vogels. Het Griekse woord is aetos, afgeleid van aèr = lucht.
Het duidt dus een (grote) vogel aan die in de lucht kan zweven. Dat
kon de soort zijn die wij gier noemen, maar ook de soort die wij arend
noemen. Niet elke taal kent nu eenmaal dezelfde onderverdelingen
voor planten en dieren, ook nu niet. De vogel die wij aanduiden als
een meeuw heet in het Frans bijv. in het ene geval een goéland en in
het andere een mouette, al naar gelang de specifieke variant. In geval
van dat lijk denk je toch eerder aan een gier (aaseter), maar als de
toepassing iets te maken heeft met het Romeinse leger, dan ligt de
vertaling arend juist weer meer voor de hand, omdat de Romeinse
legeronderdelen elk hun eigen ‘veldteken’ hadden, waarop gewoonlijk
de ‘aquila’ (de ‘Romeinse’ arend) stond afgebeeld. In de gegeven situ-
atie is het in feite waarschijnlijk dat elk van deze beide overwegingen
een rol speelt in Jezus’ gebruik van die uitdrukking.

Wat de betekenis van het vers betreft: dit is een van de moeilijkste
Bijbelverzen qua uitleg. Ik kan hier daarom geen gedetailleerde uitleg
geven. Maar ik ga uit van de volgende overwegingen:
• In zowel Mat 24 als Luc 17 gaat het enerzijds over de val van Jeru-

zalem, in het jaar 70, en anderzijds over Jezus’ wederkomst, die
ook nu nog in de toekomst ligt. De bijzonderheden van dit betoog
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lopen in dat opzicht zodanig door elkaar dat we in het één kennelijk
een patroon moeten zien van het ander.

• Het volk van het Nieuwe Verbond wordt soms aangeduid als ‘het
lichaam van Christus’; ik meen dat ook het volk van het Oude Ver-
bond soms wordt aangeduid als een lichaam (bijv. in Judas 9: het
‘lichaam van Mozes’, dat terugverwijst naar Zach 3:1-3 en dus naar
het uit Babel teruggekeerde Joodse volk). Dan zou Jezus met ‘het
lichaam’ het onbekeerde deel van het volk kunnen bedoelen dat
zich in de eerste Joodse opstand tegen de Romeinen zou keren.

• De val van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel waren het
definitieve einde van dat Oude Verbond (zie ook het artikel over ‘de
dag des Heren’ op blz. 14-17). Er zijn daarna nooit meer offers ge-
bracht zoals voorgeschreven in de Mozaïsche wet.

• Die ‘arenden’ zouden dan de Romeinse troepen zijn, die zich als
‘aasgieren’ op restanten van dat ‘lichaam’ zouden storten.

In dat geval zou dit vers dezelfde waarschuwing geven als eerder:
Zodra gij nu Jeruzalem door [Romeinse] legerkampen omsingeld
ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea
zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk
nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de
dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling
gaat (Luc 21:20-22 NBG’51).

De kerkvader Eusebius vertelt ons (wel veel later!) dat de gelovigen in
Jeruzalem de stad inderdaad ontvlucht zijn, toen de Romeinen nader-
den, terwijl we van Flavius Josephus weten dat de ‘ongelovige’ zelo-
ten er juist zijn binnengetrokken, omdat ze meenden dat God met
hen zou zijn en ze de overwinning zou schenken. Die zijn gevallen,
terwijl de gelovigen hun leven hebben gered. Voor ons zou dat dan de
waarschuwing zijn om ‘deze wereld’ te ontvluchten (zie Op 18:4) en
niet te vertrouwen op ongefundeerde verwachtingen, terwijl we met
goede Bijbelkennis beter hadden kunnen weten. Want dan zijn we
aan het eind alleen nog maar voer voor aasgieren (Op 19:17-18, een
verwijzing naar Ezechiël 39:17-20). Dit zijn voor mij de belangrijkste
overwegingen voor het begrijpen van deze verzen. R.C.R



4

In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

De wereld om ons heen wordt steeds meer onzeker. Oorlogen, terroris-
me, natuurrampen, economische crises, milieuvervuiling, en ga maar
door, beheersen het nieuws. De mens wil van nature zekerheid, veilig-
heid, en wordt onrustig wanneer hij die niet vindt. Maar wanneer je ze-
kerheid en veiligheid mist, waar ga je die dan zoeken?

Lang heeft de mens veiligheid gezocht achter muren. Toen Kaïn tegen
God klaagde “ik zal … een vluchteling zijn …; ieder, die mij aantreft, zal
mij doden” (Gen 4:14), gaf God hem een garantie dat dit niet zou ge-
beuren. Maar Kaïn vertrouwde daar niet op; het eerste dat hij na zijn
vlucht deed was een ‘stad’ bouwen. In het Hebreeuws is elke ommuur-
de plaats een ‘stad’. In dit geval hoeft het niet meer te zijn geweest dan
een ommuurde boerderij. Het woord voor zo’n stad is ‘ir’, dat is afgeleid
van een woordstam die ‘angst’ betekent. Kaïn was bang, ondanks de
garantie die God hem gaf. Hij bouwde een muur, dat vond hij veiliger.

Later lezen we dat Abraham een stad in Mesopotamië verliet en in Ka-
naän in tenten woonde. Lot was meegegaan, maar ging uiteindelijk
weer in een stad wonen. Misschien denken we dat dit gaat over com-
fort. Maar het ging om veiligheid. Abraham vertrouwde op God, Lot op
een stadsmuur. Maar God vernietigde de stad met een luchtaanval
(‘Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen …
Gen 19:24). Toen de engelen Lot opdroegen te vluchten, vroeg hij ech-
ter nadrukkelijk toestemming naar een andere stad te vluchten, om
daar bescherming te vinden achter een muur (zie ook pagina 31).

Later werd Jeruzalem verwoest door de Babyloniërs van Nebukadnezar,
die zeer effectieve belegeringstechnieken hadden ontwikkeld. Nog later
deden de Romeinen hetzelfde. In beide gevallen meenden de bewoners
dat God ze zou helpen, maar Hij had die aanvallers juist gezonden. En
als God niet helpt, helpt een muur ook niet. Dat weten we al sinds de
val van de muren van Jericho. Omgekeerd: wanneer God wel helpt, zo-
als tegen de Assyriërs onder Sanherib, is een muur volslagen overbodig.
In de periode voorafgaand aan de komst van Sanherib, meenden de
leiders van Israël hun veiligheid nog extra te kunnen verzekeren m.b.v.
politieke verdragen. Dit genoot hun voorkeur, boven vertrouwen op God,
dat nog wel werd uitgesproken, maar als laatste redmiddel, onderaan
de lijst. Bovenaan stond de eigen politiek (Jes 28:15-18). Dat klinkt be-
kend, is het niet? De mens is en blijft kennelijk dezelfde.



Onze wereld kent vliegtuigen en raketten, en dan helpt geen stenen
muur. Maar we hebben nu een ander soort muur: elektronica. We kun-
nen bijv. alles afluisteren. Vroeger mocht dat niet, maar nu is het nodig
omdat we zijn verwikkeld in een oorlog tegen het terrorisme; en in een
oorlog mag alles. Dus ontneemt een zorgzame overheid één voor één
alle burgerrechten aan haar burgers. Om vrijheid te kunnen bescher-
men, ontneemt ze hun alle vrijheden die ze beweert daarmee te willen
verdedigen. Het meest markante is, dat het regeringen zijn die steunen
op daarin voorop lopende orthodox christelijke groeperingen. Ook (of
juist?) die vertrouwen liever op een ‘muur’, of die nu van steen is of van
elektronica, dan op God. Maar dat is nog niet het meest merkwaardige.
Orthodox christelijke kringen in Amerika zijn er vast van overtuigd dat er
een antichrist gaat komen, die de tempel in Jeruzalem zal herbouwen,
van daaruit een wereldregering zal stichten met zijn hoofdkwartier in
een nog te herbouwen Babylon, en met elektronische middelen alles
wat wij doen in de gaten zal houden. Dat staat volgens hen in de Bijbel,
en dus gaat het gebeuren. En voordat dit is gebeurd, komt Christus niet
terug. En dus staan ze gereed om de Amerikaanse regering te dwingen
die antichrist tegen te houden, zodra hij zich vertoont, en die herbouw
van de tempel in Jeruzalem, en van Babylon in Irak, met militair geweld
te verhinderen. Ondanks dat God in Openbaring zou hebben aangekon-
digd dat dit gaat gebeuren, en ondanks dat ze ervan overtuigd zijn dat
Christus niet eerder terug kan komen. Ze steunen een regering die voor
dat doel alle mensen met elektronische middelen in de gaten houdt. En
de door hen gekozen leiders hebben laten weten dat ze elk beroep
daartegen, zullen treffen met een veto, of ze anders buiten werking zul-
len stellen d.m.v. nieuwe wetgeving. Want mensenrechten en privacy
zijn een luxe die we ons nu even niet kunnen veroorloven; het gaat nu
om de ‘muur’ die ze moet beschermen. En die christenen menen daarin
God aan hun zijde te hebben. De God die volgens hen heeft aangekon-
digd dat het gaat gebeuren. “Ons vertrouwen is in de Here” maar toch
vertrouwen ze Hem niet, en proberen ze zijn plan tegen te houden.

Kennelijk kan gebrek aan Bijbelkennis je zo ver laten afdwalen. We zou-
den dit moeten herkennen. De les is dus dat we echt moeten vertrou-
wen op God, dus niet alleen in woorden; want: Al wie op Hem zijn geloof
bouwt, zal niet beschaamd uitkomen (Rom 10:11 = Jes 28:16). R.C.R.
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Overdenking

Het ‘geheimenis’ van het evangelie
Bij Matteüs vinden we in hoofdstuk 13 opeens een hele reeks gelijkenis-
sen. En wanneer de twaalf tot Jezus komen met de vraag waarom Hij nu
ineens zó predikt, is zijn antwoord:

Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen,
hun is dat niet gegeven. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het
zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden
ontnomen (Mat 13:11-13).

Hij spreekt hier van de ‘geheimen van het koninkrijk’. Het Grieks heeft
het eigenlijk over de ‘mysteries’, wat de NBG’51 vertaalt met geheime-
nissen. Over die ‘mysteries’ wordt soms heel gewichtig gedaan; je zou
tot een geestelijke elite moeten behoren om daar inzicht in te hebben.
Maar dat is absoluut geen bijbels beeld; daarover heb ik het in de ru-
briek “Hoe leest U?”, op blz. 24-25. Hier wil ik echter bekijken wat dat
betekent voor ons als zijn volgelingen.

Het geheimenis geopenbaard

Aan ieder die zijn discipel is, zegt Jezus hier, is het ‘gegeven’ de gehei-
menissen van het Koninkrijk te kennen, maar ook alleen aan hen. An-
derzijds: iedereen kan zijn discipel worden, je hoeft dat alleen maar te
willen. We kunnen dat in wat vrijere bewoordingen dus weergeven als:

Wie bereid is er moeite in te steken, zal die geheimenissen doorgron-
den, want dat is niet moeilijker dan het begrijpen van deze gelijkenis-
sen. Maar wie dat er niet voor over heeft, zal het nooit begrijpen.

Je moet nederig genoeg zijn om te luisteren, maar dat is dan ook alles
wat er van je gevraagd wordt. En dat is dan weer de reden dat Jezus bij
een andere gelegenheid zijn Vader prijst met:

Ik loof u, Vader … omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen
hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld (Luc
10:21)

Je hoeft aan geestelijke bagage dus niet meer mee te brengen dan de
gezindheid van een kind dat wil leren. Maar wanneer je die gezindheid
ook werkelijk meebrengt zul je inderdaad alle ‘geheimenissen’ kennen.
Wat verderop in Lucas waarschuwt Hij zijn leerlingen voor de pretenties
van de geestelijkheid van hun dagen, en zegt dan:

Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het
zal bekend worden (Luc 12:1-2 NBG’51).

We hebben hier te maken met twee tegengestelde werkwoorden: verber-
gen en openbaren. Om dat duidelijk te maken zou je die het beste kun-
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nen weergeven met be-dekken en ont-dekken (dat laatste in de beteke-
nis van: de bedekking wegnemen). Dus vrij weergegeven zegt Hij:

Er is niets be-dekt dat niet ont-dekt zal worden – NIETS!
En Hij heeft het over zijn discipelen: voor hen zullen er geen geheimenis-
sen zijn. Alles wat ze hoeven te doen is er voldoende enthousiasme voor
te tonen. En dat zou voor ons reden genoeg moeten zijn tot grote vreug-
de! En dankbaarheid, uiteraard.

Het geheimenis: Gods verlossingsplan

Iets dat op zo’n manier ont-dekt wordt, aan het licht gebracht, is eigen-
lijk niet echt nieuw; hooguit was het niet eerder bekend. Dat geldt ook
hier. Paulus schrijft aan de gemeente te Korinte bijvoorbeeld:

Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een
wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar
zouden delen in zijn luister (1 Kor 2:7).

En in zijn algemene rondschrijven aan alle gemeenten, dat wij kennen
als zijn brief aan de Efezen:

Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voor-
nemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en
zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te
brengen, onder Christus (Efez 1:8-10).

God is niet iemand die zo maar wat doet. Hij is al ten tijde van Adams
overtreding met een verlossingsplan begonnen. De contouren van dat
plan worden in de loop van het OT gaandeweg helderder zichtbaar. En in
de 1e eeuw werd de beslissende stap gezet door het optreden van de
Verlosser. Dat was de boodschap van het evangelie. En dat was ook dat
geheimenis: God zou mensen verlossen van de gevolgen van de zonde,
en Jezus was de Verlosser die dat tot stand zou brengen. Dat had Jezus
al aangeduid in die passage bij Lucas:

Niemand dan de Vader weet wie de Zoon is [namelijk de Verlosser], en
wie de Vader is [namelijk een God met een verlossingsplan] weet al-
leen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren (Luc
10:22).

Sindsdien werd die boodschap gepredikt in de gehele toenmalige we-
reld. Dit was het keerpunt in de menselijke geschiedenis, het allergroot-
ste dat ooit gebeurd is! De apostelen zijn uitgegaan, het Romeinse Rijk
in, en hebben die boodschap a.h.w. uitgeschreeuwd . Het was een gehei-
menis geweest in die zin dat tot dan toe niemand dat ten volle leek te
hebben begrepen, maar dat nu ‘van de daken’ werd geschreeuwd. En
het was een boodschap, niet bestemd voor de ‘ingewijden’ (zoals bij de
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Griekse mysterieleer), maar voor de hulpeloze slaven van de zonde, tot
dan toe gedoemd aan het eind van hun leven voor eeuwig te sterven.
Mensen als u en ik. Die andere apostel, Petrus, zegt daarover:

Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze
profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen … Er werd hun
geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar
voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evan-
gelie hebben gebracht … Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag
zouden doordringen (1 Pet 1:10-12).

Dit is niet zomaar iets, iets van: ja, dat hoort er ook bij. Het is de essen-
tie van het evangelie, waarvan Petrus hier zegt dat ‘zelfs engelen daarin
graag zouden doordringen’. We leven in een wereld waarin mensen van
alles proberen om snippers goddelijke wijsheid te achterhalen. En ze
putten zich desnoods uit in de meest occulte rituelen om, hoe dan ook,
maar iets aan de weet te komen. Terwijl wij als gelovigen, als op een pre-
senteerblaadje, informatie aangereikt krijgen ‘waarin zelfs engelen
graag zouden doordringen’. Hoe enorm bevoorrecht zijn wij dan niet.

Het geheimenis geopenbaard in Zijn Woord

In de dagen van Paulus en Petrus werd deze boodschap - volgens Jezus’
opdracht - ‘van de daken gepredikt’ (Luc 12:3). En ieder die dat wilde
kon ‘dagelijks de Schriften bestuderen om te zien of het inderdaad waar
was wat er werd gezegd’ (Hand 17:11). Maar toen de kerk eenmaal vas-
te voet had gekregen, zijn die Schriften aan de gelovigen ontnomen, en
1000 jaar lang hebben mensen dat voorrecht niet meer bezeten! Ze wa-
ren volledig afhankelijk van wat de kerk ze wilde laten weten, of waarvan
de kerk meende dat ze het beter niet konden weten. Wij hebben dat
voorrecht weer terug; wij hebben Bijbels en kunnen weer volledig op de
hoogte zijn van deze ‘geheimen’. De geheimen namelijk:
• dat God van het begin af een plan had om ons te bevrijden uit de

gevangenis waaruit geen ontsnapping mogelijk leek: de gevangenis
van de dood, en

• dat deze bevrijding er niet alleen zou zijn voor de leden van één en-
kel volk, maar openstaat voor mensen uit alle volken, zolang ze de
door God gevraagde gezindheid tonen.

Als we dat eenmaal helder voor ogen hebben, beseffen we ook wat de
oude Simeon bedoelde, toen hij bij Jezus’ voorstelling in de tempel zei:

Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat Gij bereid hebt voor het aange-
zicht van alle volken: licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijk-
heid voor uw volk Israel. (Luc 2:30-32 NBG’51)

Want dat eerste gaat over ons!!!
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Het geloof is niet wekelijks samenkomen voor preek en gebed, en af en
toe het sterven gedenken van Jezus, de grondlegger van onze gods-
dienst. Wij - die dit tijdschrift uitgeven - komen elke week bijeen om bo-
venal dat sterven te gedenken, anderen doen dat minder regelmatig.
Maar altijd moeten we ons ervan bewust zijn dat het daar allemaal om
draait, dat is de diepste essentie van de hoop die God ons heeft gege-
ven, en die wij moeten koesteren als het kostbaarste ons ooit gegeven.
Dat geheimenis is ons geopenbaard. Het was niet bestemd voor alleen
de wijzen, of machthebbers, van deze wereld – die het destijds niet eens
hebben begrepen (1 Kor 2:6-8) – maar is geopenbaard aan wie de nede-
righeid willen hebben, en tonen, dat te aanvaarden.

Het verborgen talent

Ik zei eerder dat de tegenhanger van dat ‘openbaren’ (ont-dekken) het
woord verbergen (be-dekken) is. En Jezus gebruikt dat woord verbergen
kort voor zijn dood in een gelijkenis: de gelijkenis van de talenten. Drie
slaven ontvangen bij het vertrek van hun heer elk één of meer talenten.
En we lezen dan:

Hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de
grond en verborg het geld van zijn heer (Mat 25:18, NBG’51)

Hij bewaart het zorgvuldig, maar doet er niets mee. Wanneer zijn heer
terugkomt kan hij het hem weer ongeschonden teruggeven, maar het
heeft geen ‘winst’ gemaakt. En het commentaar van zijn heer is dan:

Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.
Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie
niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen (vs 28-
29).

Dat laatste had Jezus eerder gezegd toen Hij zijn discipelen uitlegde
waarom Hij in gelijkenissen sprak. Dat is het citaat uit Matteüs 13, waar
ik mee begon. Het gaf daar het verschil aan tussen wie bereid was er
moeite voor te doen en wie daar niet toe bereid was. Daar verwijst Hij nu
naar. En het is de basis voor het eindoordeel van de heer van die slaaf:

Die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar
men jammert en knarsetandt (vs 30).

Het ‘geheimenis’ van de verlossing is er niet om het te verbergen, maar
om het te openbaren en door te geven. Het moet ‘winst’ maken, want
alleen zo kunnen we tonen dat we het inderdaad op waarde weten te
schatten. Laten we daarom de openbaring van dat geheimenis die wij
ontvangen hebben, regelmatig gedenken, en ons elke week weer voor-
nemen ons handelen dáárop af te stemmen, zodat ons talent inderdaad
winst maakt voor Hem die ons dat heeft toevertrouwd. R.C.R

Het geheimenis van het evangelie (vervolg van pagina 6 en 7)
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In het vorige artikel zagen we hoe God Zichzelf aan Israël openbaarde in de
vorm van een aantal eigenschappen: “… HERE, HERE, God, barmhartig en gena-
dig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw …” (Ex 34:6). We zullen
deze eigenschappen nu bekijken in het licht van de komst van Jezus Christus.

Liefde
In zowel het Oude als het Nieuwe Testament is te zien dat wat God zegt en
doet, voortvloeit uit zijn liefde: “God is liefde” schreef Johannes. Zijn geopen-
baarde eigenschappen: genade, barmhartigheid, geduld en goedertierenheid,
komen voort uit deze liefde. God heeft ons mensen zo lief zei Jezus “… dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de we-
reld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem
behouden worde” (Joh 3:16,17).

Liefde kenmerkt dan ook zijn Zoon. Niet alleen door zijn voldoen aan de kern
van de wet: “U zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met ge-
heel uw ziel en met geheel uw verstand” en “U zult uw naaste liefhebben als
uzelf” (Mat 22:37-39). Maar veel meer nog door de liefde van God voor de
mensen in zijn leven volmaakt gestalte te geven want, zo zei Hij zelf: “Niemand
heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden” (Joh 15:13).
God is geen mens, en bovendien is Hij niet sterfelijk, zodat Hij zich niet voor
ons kon offeren, maar Hij heeft zijn eniggeboren Zoon, de volmaakte mens, het
liefste dat Hij had, gegeven en Die heeft Zich vrijwillig, uit liefde voor God en
mensen, gegeven voor het behoud van hen die geloven.

Goedertierenheid en trouw
De goedertierenheid, wat verbondsliefde betekent, en trouw, zijn, hoewel be-
trekking hebbend op wat God beloofde aan zijn volk en Hij Zelf zal vervullen,
ook zichtbaar in zijn Zoon. Want zijn hele leven is gericht op het in vervulling
doen gaan van Gods beloften aan de vaderen en profeten, zodat de mensen
Gods heil zullen mogen zien en ervaren. Hierin is Jezus de verpersoonlijking
van Gods goedertierenheid, zoals Paulus schreef over Jezus: “toen de goeder-
tierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen” (Tit 3:5).

Genade
Wat de genade betreft, schreef Paulus over Jezus dat in Hem “de genade van
God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen …” (Tit 2:11). Ook hierin is
Jezus dus de verpersoonlijking van een eigenschap van God. Door Hem is de
genade van God beschikbaar gekomen voor alle mensen, zodat hij op een an-

de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,



11

dere plaats kon schrijven dat “… de genade van God, en de gave bestaande in
de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig gewor-
den …” is (Rom 5:15). In Nazaret verwonderden de mensen zich over de
“woorden van genade, die van zijn lippen kwamen” (4:22). De genade van
Christus Jezus is allen die tot geloof kwamen duidelijk geworden en gebleven,
want Paulus schreef aan de gemeente in Korinte, met woorden die ons doen
denken aan die in de brief aan de Filippenzen: (2 Kor 8:9): “U kent immers de
genade van onze Here Jezus (Christus), dat Hij om uwentwil arm is geworden,
terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden”. Jezus toont zijn
genade tot op de dag van vandaag, door zijn dienaren in de wereld te zenden
met de kracht van de Geest, om mensen te roepen tot eeuwig leven. Zo be-
schreef Paulus zich als “… degene, die u (de broeders en zusters in Galatië)
door de genade van Christus geroepen heeft ...”. Veel van zijn brieven sloot hij
dan ook af met de woorden: “De genade van de Here Jezus zij met u”.

Barmhartigheid
Paulus loofde “… de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader van
de barmhartigheden en de God aller vertroosting …” (2 Kor 1:3). Jakobus wees
op Job, om te laten zien dat God “rijk is aan barmhartigheid en ontferming”.
Jezus’ houding tegenover anderen werd ook gekenmerkt door barmhartigheid,
ontferming en vertroosting. Al in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie
schreef Marcus dat Jezus, bij het zien van een melaatse, “met barmhartigheid
bewogen” werd (1:41). Veel mensen van zijn tijd vervulden de wetten zeer
nauwgezet, maar Jezus’ verweet hen dat zij “de barmhartigheid verwaarloos-
den” (Mat 23:23). Hij wees daarom op Gods woorden “Barmhartigheid wil Ik en
geen offerande” (Mat 9:13, 12:7). Om hen een spiegel voor te houden stelde
Hij Zichzelf eens in een gelijkenis voor als barmhartige Samaritaan. Nu Hij in de
hemel is, is Hij voor allen die door hem tot God gaan een “… barmhartig en ge-
trouw hogepriester” (Heb 2:17). Voor Paulus was Jezus dan ook het grote voor-
beeld van ontferming: “God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming
van Christus Jezus naar u allen verlang” (Flp 1:8).

Lankmoedigheid
Lankmoedigheid is geduld. In zijn lankmoedigheid straft God de zonde niet di-
rect: Hij wacht af en is vergevingsgezind. Over Jezus’ lankmoedigheid wordt
niet met zoveel woorden geschreven. Paulus schreef “de liefde is lankmoe-
dig” (1 Kor 13:4), en aangezien de liefde van God ook in zijn Zoon was en is,
geldt dat evenzeer voor zijn lankmoedigheid. Die blijkt dan ook steeds weer uit
wat Hij doet en zegt. Nooit zocht Hij het onheil voor de mensen, altijd was Hij

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”

4. de eigenschappen van God in zijn Zoon
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gericht op hun behoud, zelfs toen zij Hem het ergste aandeden dat zij konden
doen, liet Hij hen begaan en bad Hij zelfs voor hen: “Vader vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen”.

Zachtmoedigheid
Dan is er nog de zachtmoedigheid van Christus. In zijn liefde en lankmoedig-
heid viel Hij mensen niet hard, legde hen niet nog meer lasten op, en zocht de
strijd niet om zijn gelijk te krijgen. Zelfs toen Hij als de toekomstige Koning Je-
ruzalem op een ezel binnenreed, wees Matteüs op de vervulling van een profe-
tie in Zacharia: “Zegt tot de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zacht-
moedig en rijdend op een ezel …”. Zo riep en roept Hij de mensen tot zich met
de woorden: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust
geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nede-
rig van hart, en u zult rust vinden voor uw zielen …” (Mat 11:28, 29). En Paulus
deed een beroep op broeders en zusters in Korinte “bij de zachtmoedigheid en
de vriendelijkheid van Christus” (2 Kor 10:1).

Nederigheid
In dat verband heeft Jezus een eigenschap die niet bij God aanwezig kan zijn:
nederigheid. Hij onderwierp zich vrijwillig aan zijn Vader met het oog op het be-
reiken van zijn heilsplan. Hij zocht geen eer en roem of rijkdom voor zichzelf,
maar de eer van zijn Vader en het heil voor andere mensen: “Hij heeft Zich ver-
nederd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen” (Flp 2:7).

Zoals de Zoon gelijkt op zijn Vader, gelijke gelovigen op hun Here
Maar wat nu is dan het verband met het bereiken van de volmaaktheid in
Christus door diens volgelingen? De woorden van Jezus volgens Johannes 17:
“En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één
zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt zijn tot
één ...” (verzen 22 en 23) hebben niet alleen betrekking op de eenheid tussen
God en Jezus, maar ook op de eenheid tussen God, Jezus en de gelovigen. Wat
betekent dat wat God en zijn Zoon kenmerkt, ook de gelovigen behoort te gaan
kenmerken, zodat ook zij groeien naar de volmaaktheid en blijken waarachtige
zonen en dochters van de volmaakte God in de hemel te zijn. Broeders en zus-
ters van Christus Jezus, die in eeuwigheid volmaakt is.

Jezus Christus is het beeld en de gelijkenis van God, de eerste die beantwoordt
aan het doel van God met de schepping van de mens. Daarom heeft God Jezus
ook verheerlijkt, door Hem volmaakt en eeuwig leven te schenken, en tot de
Leidsman te maken van anderen, die Hij eveneens tot heerlijkheid zal brengen.
Maar om in de toekomst te kunnen delen in de heerlijkheid van Christus, wordt
gelovigen gevraagd al in dit leven aan Hem gelijkvormig te worden.

de volmaaktheid in Christus



13

Door God aangenomen kinderen zijn heilig voor Hem
Door God aangenomen kinderen mogen er vast van overtuigd zijn dat God hen
bij hun doop ‘heilig verklaard’ heeft. De schrijver van de brief aan de Hebreeën
gaf aan dat zij dit vertrouwen mogen baseren op de overwinning van Jezus
Christus op het vlees, door het doen van de wil van zijn hemelse Vader: “Zie
hier ben Ik om uw wil te doen … Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd gehei-
ligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus … Want door één offe-
rande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden” (10:10-18).
Door gehoorzaam te zijn, toen God van Hem vroeg te lijden en te sterven voor
anderen “… is Hij voor allen, die Hem (Jezus) gehoorzamen, een oorzaak van
eeuwig heil geworden” (5:9). Hij is de “voleinder (in het grondwoord zit vol-
maaktheid) van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis
op zich genomen heeft, de schande niet achtende …” (12:2). Zo heeft Hij de
volmaaktheid bereikt, tijdens zijn leven in het vlees.

Een veranderingsproces
Wanneer is het geloof van Gods kinderen dan voleindigd, volmaakt geworden?
Enerzijds uiteraard door de verandering bij Christus’ wederkomst, want dan is
hun proeftijd voorbij en kunnen zij niet meer zondigen. Anderzijds is er een vol-
eindiging, een bereiken van volmaaktheid in dit leven, zoals we ook kunnen
zien in deze zelfde brief wanneer gesproken wordt over “de geesten van de
rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben” (12:23). Uit het verband
blijkt dat hij het heeft over mensen die in het ware geloof hebben geleefd,
Christus zijn nagevolgd en volhard hebben in hun geloof tot zij stierven. Aan
hun geloof was niets meer toe te voegen, het was compleet, rijp, volkomen
voor God. Zoals we net zagen stelde Paulus het zo voor dat gelovigen hun hei-
ligheid moeten volmaken. En op een andere plaats zei hij dat hij niet meende
al volmaakt te zijn, maar dat hij er naar jaagde als naar iets zeer begerens-
waardigs (Flp 3:12). Hieruit blijkt dat zijn volmaaktheid op dat moment nog niet
voltooid was. De doop en aanneming tot kinderen van God maakt hen niet op-
eens andere mensen. Zij leven nog steeds in hetzelfde vlees en tussen onver-
anderde mensen. Dit betekent dat hun geest, hun innerlijke mens nog verder
moet veranderen, zodat zij uiteindelijk niet meer zondigen en zichzelf rein be-
waren van de wereld en dus niet meer zijn als de onveranderde mensen om
hen heen. Johannes schreef: “Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zon-
de” (1 Joh 3:9,10). Dat is de gerechtigheid die God van volgelingen van Chris-
tus verwacht: daden die beantwoorden aan hun bekering en aan de belijdenis
van hun geloof; waarmaken wat zij God hebben beloofd toen zij zich in berouw
over hun zonden tot Hem bekeerden, zodat Hij in zijn keuze voor hen gerecht-
vaardigd wordt. Dat is onze heiligheid volmaken. J.K.D.

4. de eigenschappen van God in zijn Zoon (vervolg van pagina 10 en 11)



Want groot is de dag des HEREN en zeer geducht!

Wie zal hem verdragen? (Joël 2:11, NBG’51)

Ieder van u zal de uitdrukking ‘de dag des Heren’ kennen als aanduiding
van de zondag. Maar slechts weinigen beseffen dat die uitdrukking in de
Bijbel iets heel anders aanduidt. We vinden hem daar in totaal 22 maal,
en in slechts één enkel geval gaat dat over de sabbat. Hoe zit dat?

De ‘dag van de HEER’ in het OT

In het OT vinden we de uitdrukking uitsluitend bij de profeten. Ik begin bij
de oudste: Joël. Zijn korte profetie spreekt eerst van een grote sprinkha-
nenplaag, beschreven als een inval door een vijandelijk leger. Hij berispt
zijn volk voor hun verwaarlozing van de dienst in de tempel en zegt dan:

Verzamel … alle inwoners van het land in de tempel van de HEER, jullie
God, en roep luid tot de HEER! O angstwekkende dag! Nabij is de dag
van de HEER, de dag van ondergang! (Joël 1:14-15).

Hier betreft die ‘dag’ nog die sprinkhanenplaag, nog eens herhaald in het
volgende hoofdstuk. Dat oordeel kunnen ze nog afwenden wanneer ze
zich bekeren (2:12). Maar vanaf 3:1 (NBG’51: 2:28) blijkt dit het patroon
te zijn voor een heel andere ‘dag van de HEER’, een werkelijke militaire
inval, die God over hen zal brengen. Dat is een oordeel, dat ze niet kun-
nen afwenden; dat kunnen zij die getrouw zijn alleen maar overleven:

Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: … zoals de
HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered (3:5/2:32).

Maar in het daarop volgende hoofdstuk worden de rollen dan omgedraaid
en gaat het over een oordeel over die aanvallers, die zelf eveneens zullen
worden vernietigd in de ‘vallei van het oordeel’ (vs 14). Want dat is de
manier waarop de ware gelovigen zullen worden gered (vs 16).

Jesaja pakt dat beeld weer op wanneer hij profeteert over de komende
ondergang van Babel (Jesaja 13). We vinden daar dezelfde taal van he-
mellichten die verduisterd worden en een natuur die zich a.h.w verbergt.
Dit is een opmerkelijke profetie, want op dat moment moest het Nieuw-
Babylonische rijk, dat Jesaja’s volk uiteindelijk in ballingschap zou voeren,
nog tot ontwikkeling komen; maar hier wordt haar ondergang al aange-
kondigd! Uit de rest van Jesaja blijkt echter dat ook dit in feite een waar-
schuwing is aan het volk: wanneer God zó afrekent met zijn vijanden, heb-
ben ook diegenen van Zijn volk die Hem negeren niets beters te verwach-
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De dag van de Heer

ten. Bij oppervlakkig lezen lijkt het dus alleen te spreken van bevrijding,
maar eigenlijk spreekt het meer van een oordeel, dat net zo hard zal
gaan over zijn volk als over hun vijanden. Die waarschuwing had ook de
profeet Amos al eerder laten horen aan het noordelijke rijk Israël:

Wee degenen die verlangen naar de dag van de HEER ! Wat zal hij jullie
brengen, de dag van de HEER? … (Die dag) zal duisternis zijn, en geen
licht; aardedonker, zonder glans (Amos 5:18-20).

Tot slot kijken we dan nog even naar Maleachi, uit de tijd na de Babyloni-
sche ballingschap. Aan het eind van zijn korte profetie waarschuwt hij:

Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn
of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die
door de hitte van die dag worden verschroeid … Geen wortel of tak zal
er van hen overblijven (NBV Mal 3:19/NBG’51 4:1).

En ook dit spreekt van een oproep tot bekering voordat het zover is:
Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend,
stuur ik jullie de profeet Elia ... Anders zou ik het land volledig moeten
vernietigen (3:23-24/4:5-6).

Later zou Jezus zijn discipelen vertellen dat dit slaat op Johannes de Do-
per, die zijn eigen komst aankondigde. Maar God had ook gezegd:

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens
zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel
[bode] van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt
de HEER van de hemelse machten (Mal 3:1).

En dat slaat op Jezus zelf, zoals dan weer valt op te maken uit de woor-
den van Johannes. Maar wanneer dat hun laatste kans op bekering zou
zijn, moet die bekering wel bestaan uit het aanvaarden van Jezus’ predi-
king. En dan moet die ‘dag van de HEER’ dus slaan op de ondergang van
Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in het jaar 70.

Op de dag van de HEER in Sefanja en Ezechiël ga ik verder niet in omdat
dat aan het bovenstaande geen nieuwe inzichten toevoegt.

De ‘dag van de HEER’ in het NT

De vermelding in Petrus’ toespraak op pinksterdag sla ik ook over, want
dat is alleen maar een verwijzing naar Joël 2:20. De volgende vinden we
dan in Paulus’ eerste brief aan Korinte, waar hij spreekt over iemand die
zich op grove wijze misdraagt. Sprekend over een denkbeeldige rechtszit-
ting, waarin de gemeente en hijzelf daarover oordelen, zegt hij:
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(Want zelf heb ik, als in de geest wel aanwezig) reeds … vonnis geveld
over hem … (Wij) leveren in de naam van de Here Jezus die man aan de
satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in
de dag des Heren (1 Kor 5:3-5, NBG’51).

Om redenen die buiten het bestek van dit artikel vallen, moet dit beteke-
nen dat zij die man uit de gemeente moeten bannen totdat hij tot inkeer
is gekomen; met de bedoeling dat hij in het oordeel juist behouden zal
blijven. Maar dan bedoelt hij met die ‘dag van de HEER’ hier dus de tijd
van Jezus’ wederkomst en het oordeel over ieders leven dat dan zal
plaatsvinden. En zijn nadruk ligt hier op dat laatste en niet op Gods red-
ding van Zijn volk of Zijn optreden tegen hun verdrukkers.

Maar in zijn brieven aan de Tessalonicenzen ligt dat anders. In de eerste
waarschuwt hij hen waakzaam te zijn:

Ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren,
want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een
dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is,
worden ze plotseling getroffen door de ondergang … Maar u leeft niet in
de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als
een dief (1 Tess 5:1-4).

Hij verwijst hier naar Jezus’ waarschuwing in zijn rede op de Olijfberg (Mat
24:43), waarin Hij zijn discipelen waarschuwt voor het onverwachte van
die dag, door die te vergelijken met de komst van een nachtelijke dief.
Om dat beeld goed te begrijpen moeten we niet denken aan een inbraak
die je pas de volgende ochtend ontdekt, maar aan een overval die wel
onverwacht komt, maar absoluut niet ongemerkt. Jezus zelf herhaalt deze
waarschuwing in Openbaring (3:3 en 16:15) in een verband dat spreekt
van oordeel over wie niet tijdig ‘gereed’ is. Paulus herhaalt zijn eigen
waarschuwing met meer nadruk in zijn tweede brief aan Tessalonica:

Over de komst van onze Heer Jezus Christus … zeggen we u: verlies niet
meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een
uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt
alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken. Laat u door
niemand misleiden ... (Die dag) breekt niet aan voordat velen zich van
het geloof hebben afgekeerd (2 Tess 2:1-4).

De apostelen hadden helder op hun netvlies dat de Here niet zou terugke-
ren voordat de in de Olijfbergrede aangekondigde ondergang van Jeruza-
lem een feit zou zijn. Zover was het echter nog niet, en dat klinkt hier door
in zijn waarschuwing aan Tessalonica. Maar bedoelt hij met die dag van
de Heer nu die ondergang of de wederkomst? Dat is eigenlijk toch niet
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De dag van de Heer (vervolg van pagina 14 en 15)

goed duidelijk, maar waarschijnlijk verwachtte hij in elk geval geen lang
tijdsverloop daartussen. Ook de apostel Petrus spreekt erover in zijn brie-
ven, maar nu omdat het tijdstip van Jeruzalems ondergang juist wel be-
gint te naderen. Bij hem ligt er dus meer nadruk op die waakzaamheid,
waarbij ook hij dat beeld van die dief in de nacht gebruikt (2 Pet 3:10).

Het definitieve einde van het Oude Verbond

En dat brengt ons dan bij het boek Openbaring. Johannes begint zijn ver-
haal over de boodschap die hij ontving op het eiland Patmos met:

Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde een stem …
die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek (Op 1:10-11)

Vrijwel elke commentator vertelt ons dat hij die openbaring op een zon-
dag kreeg, maar gezien het consequente gebruik van de uitdrukking ‘dag
van de Heer’ elders in de Schrift kan het dat gewoon niet betekenen. Ui-
teraard kan het evenmin over de dag van Jezus’ wederkomst gaan, dus
dan blijft er maar één mogelijkheid over: dit spreekt over de ondergang
van Jeruzalem, de dag van oordeel over diegenen uit het volk van het
Oude Verbond die de boodschap van de door Maleachi aangekondigde
‘bode van het verbond’ - het evangelie - niet hadden aanvaard. Want ‘Wie
zou die dag kunnen doorstaan?’ (Mal 3:2). Zijn komst zou oordeel bete-
kenen, zoals door het hele OT heen al voorzegd. En die oordeelsdag was
nu aangebroken. Wie de Schrift kent, weet dat de ondergang van Jeruza-
lem in de dagen van Nebukadnezar een patroon is geweest voor die in
het jaar 70 door de Romeinen. Destijds had God tot Ezechiël gezegd:

Mensenkind, schrijf op welke dag het is, de precieze datum, want van-
daag is het de dag dat de koning van Babylonië het beleg voor Jeruza-
lem heeft geslagen (Ezech 24:2).

Nu ontvangt Johannes zijn visioen over hoe het zal gaan met het volk van
het Nieuwe Verbond op kennelijk de precieze datum waarop Titus het
beleg begint in deze nieuwe ondergang voor het volk van het Oude Ver-
bond. Maar voor dat volk van het Nieuwe Verbond is dat evenzeer een
waarschuwing: ook dat volk zou dezelfde fouten opnieuw maken. En
wanneer de Heer daadwerkelijk terugkomt zal de dag van hun oordeel
zijn aangebroken. Laten we die les daarom nu ter harte nemen.
En die ene passage waarin de uitdrukking ‘de dag van de Heer slaat op
de sabbat? Die vindt u in Jesaja 58:13, waar de nadruk niet ligt op het
feit dat die dag zich daardoor onderscheidt van de andere dagen van de
week, maar op het feit dat hij door God, de Heer, Zelf is ingesteld. Dat
moet een dag zijn waarop zij zich bekommeren om hun naaste. Want op
grond dáárvan zullen zij worden geoordeeld. R.C.R
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Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e

Mirjam was de oudste dochter in een godvrezende familie. Door de
leiding van God redde zij haar jongste broer Mozes. Haar eerste op-
merkelijke daad van geloof zien we in Exodus 2.

Dit hoofdstuk vertelt ons over de geboorte en redding van Mozes.
Wat opvalt in dit hoofdstuk, is dat er geen namen worden genoemd.
Het gaat over een man uit de stam Levi, die is getrouwd met een
vrouw uit dezelfde stam. Ze krijgen een zoon, die op bevel van de
Farao gedood zou moeten worden. De moeder bedenkt een list en
legt de jongen in een mand in de Nijl. Zijn zus neemt dan de zorg
over. De dochter van de Farao redt de jongen van de dood, en geeft
hem de naam Mozes. Uit de geslachtsregisters weten we wie zijn
ouders zijn: Amram en Jochebed. In hoofdstuk 4 lezen we dat Mozes
nog een broer heeft, Aäron. Pas in hoofdstuk 15 lezen we dat zijn
zus Mirjam heet. Exodus 2 kan worden gezien als een inleiding op de
uittocht. Het is hier niet belangrijk hoe alle personen heten. Namen
kunnen ook afleiden van waar het werkelijk om gaat. De Bijbel ver-
telt ons precies genoeg om te laten zien waar het om gaat.

Over de betekenis van de naam Mirjam is veel verwarring. Omdat het
Hebreeuws geen klinkers kent, zijn er vele mogelijkheden. Meestal
wordt gekozen voor: opstand, rebellie. Men neemt dan als bewijs
haar opstand tegen Mozes. Maar zouden godvrezende ouders hun
dochter zo´n naam geven? Andere mogelijkheden zijn: bescherm-
ster, vastberaden, vrede. Maria is de Griekse vorm van Mirjam, en
deze betekenissen passen prachtig bij de moeder van onze Here.
Maria was nederig, vastberaden. Tegen de engel die de geboorte van
Jezus aankondigde, zei ze: “De Heer wil ik dienen: laat mij gebeuren
wat u hebt gezegd” (Lucas 1:38). Geen enkel opstandig woord; vast-
beraden gaat ze dan naar haar tante Elisabeth. Ook Mirjam is een
vastberaden gehoorzaam meisje. Ze doet wat haar moeder vraagt;
liefdevol let ze op het mandje. Moedig gaat ze naar de prinses, en
weet met goede gekozen woorden baby en moeder bij elkaar te
brengen. Pas in hoofdstuk 15 komen we Mirjam weer tegen. Mozes
zingt na de tocht door de zee een lied ter ere van de Heer. In vers 29
neemt Mirjam vol blijdschap de leiding over de vrouwen: “De profe-
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tes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen
volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. En Mirjam
zong dit refrein” (vers 21). We lezen hier Aärons zuster, en niet de
zuster van Mozes. Mirjam wordt hier mogelijk gezien als gelijke van
Aäron in zijn functie van profeet, want zij wordt hier profetes ge-
noemd. Eerder in Exodus wordt Aäron profeet van Mozes genoemd.
“Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor zorgen dat jij als een god voor de
farao staat, en je broer Aäron zal je profeet zijn” (Ex 7:1). Beiden
mogen zo in dienst staan van Mozes de profeet.

Het Hebreeuwse ´nabiy´ betekent naast profeet ook woordvoerder
of spreker. Mirjam zingt geen eigen lied, maar de woorden van Mo-
zes die hij als profeet het volk mag leren. Ze laat hierdoor ook zien,
dat ze niet boven Mozes staat. Jaren later veranderde haar houding.
Ze had toen kritiek op Mozes omdat hij een Nubische vrouw had.
Het is niet helemaal duidelijk of hier Zippora mee wordt bedoeld, of
dat hij voor een tweede keer trouwde. Aäron liet zich meeslepen in
haar kritiek. Mozes’ huwelijk was niet het werkelijke probleem. Ze
waren eerzuchtig, ontevreden: “zij zeiden: Spreekt dan de Heer al-
leen door Mozes? Spreekt Hij ook niet door ons?” (Num 12:2) De
Heer daalde onmiddellijk af om duidelijk te maken hoe bijzonder
Mozes was. “Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij
in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen.
Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga
ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in
raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan
aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken?” (Num 12:6-10).
God strafte Mirjam met melaatsheid, een zware vernederende straf.
Zeven dagen werd zij buitengesloten, daarna mocht zij weer terug-
keren; waaruit blijkt dat zij berouw had. Evenals Mozes en Aäron,
heeft Mirjam nooit een voet in het Beloofde Land gezet. Mirjam had
een bijzondere taak van God gekregen, samen met haar broers leid-
de zij het volk uit de slavernij naar het beloofde land. “Ik zond Mo-
zes, Aäron en Mirjam om jullie voor te gaan” (Mic 6:4). Zij is een
groot voorbeeld voor ons, haar hele leven heeft zij in dienst van God
gesteld, ook leert zij ons hoe wij om moeten gaan met onze fouten.

N.D.
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In het voorgaande artikel hebben we gezien hoe David de bouw van de tem-
pel tot in de kleinste details heeft voorbereid. Hij mocht hem zelf niet bou-
wen, maar hij trof wel alle voorbereidingen omdat hij verwachtte dat Salomo
nog jong zou zijn, en minder ervaren. Als David dan overlijdt en Salomo tot
koning aangesteld wordt, lezen we hoe die inderdaad vrij snel daarna begint
met de feitelijke bouw van die tempel. Deze zal de geschiedenis ingaan als
‘de tempel van Salomo’, de eerste van drie die Israël gekend heeft, al wordt
de derde gewoonlijk gezien als slechts een ‘renovatie’ van de tweede.

Salomo’s prioriteiten

De auteurs van dit blad zien de historische boeken van de Bijbel niet als uit-
sluitend een historisch verslag. In feite wordt er veel weggelaten (ook dingen
die wij belangrijk zouden vinden), en wat wel vermeld wordt geeft, door de
bewoording, vaak een commentaar op het gebeuren. De eerste vermelding
van de tempelbouw in Kronieken is daarom ook veelzeggend. Na een ver-
melding over het aantal paarden dat Salomo verzamelde (wat de koning vol-
gens de wet nu juist niet moest doen) lezen we: “Salomo besloot een tempel
te bouwen voor de naam van de HEER, en een koninklijk paleis voor zich-
zelf” (2 Kron 2:1). Op deze combinatie van tempel en paleis wordt vervol-
gens meerdere malen onze aandacht gevestigd: “Toen Salomo het werk aan
de tempel van de HEER en het koninklijk paleis voltooid had, en alles wat hij
zich omtrent de bouw van de tempel en het paleis had voorgenomen geheel
volgens plan was uitgevoerd …” (2 Kron 7:11); “Twintig jaar had Salomo be-
steed aan de bouw van de tempel voor de HEER en het koninklijk paleis” (2
Kron 8:1). In Koningen lezen we hoe Salomo eigenlijk maar 7 jaar aan de
tempel gebouwd heeft, en 13 jaar aan zijn paleis. Dat is samen inderdaad
20 jaar, maar aan het paleis was hij dus wel veel langer bezig, en de beide
bouwwerken worden in Kronieken heel bewust gekoppeld. Dit wekt toch de
indruk dat voor Salomo de tempel wel belangrijk was, maar zijn eigen status
minstens net zo belangrijk. De troonzaal en de vertrekken voor zijn vrouw, de
heidense dochter van de Farao, zijn ook indrukwekkend. We zien hier een
schril contrast met de houding van zijn vader David. Bovendien blijkt het pa-
leis pal naast de tempel te zijn neergezet. Kronieken geeft ons de indruk dat
het min of meer als één geheel gezien werd. In het eerste deel van deze se-
rie, over de tabernakel in de woestijn, zagen we hoe de indeling een les was

4. De tempel van Salomo

De woonplaats van

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen
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over Gods heiligheid: hoe dichter bij het midden van de tabernakel hoe heili-
ger. Deze les lijkt niet besteed aan Salomo. Waar de tabernakel met doeken
omringd was, zodat niemand de tabernakel kon zien behalve wie door de
ingang tot God naderde, hoefde Salomo maar uit het raam te kijken om op
het tempelplein neer te kijken. Als Ezechiël een visioen ziet van de nieuwe
tempel lezen we Gods oordeel over de vorige plek van het paleis: “Het volk
van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij noch hun konin-
gen… ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast
mijn deurpost, alleen een muur stond er tussen ons in, ze bezoedelden mijn
heilige naam met hun wangedrag en daarom heb ik hen in mijn woede ver-
nietigd” (Ezech 43:7-8).

De ligging van de tempel

Als Salomo met de bouw begint lezen we als eerste een aanduiding van de
plaats: “Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de HEER, in
Jeruzalem, op de berg Moria, waar zijn vader David een verschijning had
gehad, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan [in 2 Sam 24:16 aangeduid
als Arauna] die David als bouwplaats had aangewezen” (2 Kron. 8:1). In dit
vers vinden we een aantal bijzondere koppelingen. De schrijver had kunnen
volstaan met “de plek die David als bouwplaats had aangewezen”. Maar hij
verwijst naar een aantal andere gebeurtenissen:
• De berg Moria, wat de plek is waar Abraham Isaak moet offeren (Gen

22). Dat is de plek waar van Abraham een volledig geloof werd gevraagd,
en waar we lezen hoe God in een offer zou voorzien.

• De plek waar David “een verschijning had” verwijst naar Davids volkstel-
ling en de daaropvolgende straf. David ziet de engel van de Heer, met
getrokken zwaard, gereed om een oordeel over Jeruzalem te vellen. In
opdracht van God koopt David vervolgens deze plek om daar een altaar
te bouwen om Gods vergeving af te smeken. “En de HEER droeg de engel
op zijn zwaard weer in de schede te steken” (1 Kron 21:27). David had
om vergeving voor het volk gesmeekt, en hij herkent in deze opdracht
aan de engel Gods antwoord.

We zien dus hoe deze plek, net ten noorden van het toenmalige Jeruzalem
(zie het kaartje in de aflevering van vorige keer), nauw verbonden is met
hun geschiedenis, waar geloof gevraagd wordt, waar God in de uiteindelijke

Gods naam op aarde
om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)
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oplossing voorziet, en waar Hij zijn volk vergeeft als dat in geloof en berouw
tot hem nadert. Dáár ligt dan ook de nadruk op als Salomo bij de inwijding
van de tempel het volk voorgaat in gebed tot God. In 2 Kronieken 6 staat
herhaaldelijk: “Als [en dan volgt een specifieke zonde van het volk of een
individu] … en wanneer zij dan tot inkeer komen, uw naam prijzen en tot u in
deze tempel bidden en smeken, aanhoor hen dan vanuit de hemel…”. Soms
zullen zij echter niet naar de tempel kunnen komen, en Salomo voorziet ook
dat zij, zoals in Deuteronomium aangegeven, in ballingschap kunnen gaan.
Hij vraagt God dan om, als zij bidden in de richting van het land en de tem-
pel, naar hen te horen. We zien Daniël dat bijvoorbeeld heel bewust doen. En
ook in onze tijd zijn synagogen nog steeds zo gebouwd dat zij gericht zijn op
Jeruzalem. Salomo vraagt hetzelfde dan ook voor de vreemdeling, als die
naar de tempel komt om te aanbidden: of God dan ook naar hem of haar wil
horen. Wat een contrast met de leiders van het volk in het Nieuwe Testa-
ment. Maar in dit gebed zien we ook duidelijk dat Salomo niet het primitieve
idee heeft dat God uitsluitend in de tempel woont, zoals bij Israëls buurvol-
ken vaak gedacht werd, maar dat dit een huis was voor het volk om tot God
te kunnen naderen, omdat daar Zijn Naam was uitgeroepen, zoals dat daar-
vóór met de tabernakel het geval was geweest. Dit was de plek waar zij hun
offers konden brengen, met de diepe symboliek die daarin lag besloten.

Het ontwerp van de tempel

Van deze tempel van Salomo is nooit iets opgegraven (mede vanwege de
bebouwing die er nu staat). We moeten het daarom doen met de beschrijvin-
gen uit de Schrift, in Koningen en Kronieken. Daarbij doet zich het probleem
voor dat we in Koningen lezen dat de tempel 30 el hoog was , terwijl in Kro-
nieken staat dat de voorhal 120 el hoog was. Sommigen tekenen dan ook
een toren als voorhal, waar anderen het houden op een overschrijffout. De
tekening hiernaast gaat uit van dat laatste. De ingang van de tempel is naar
het oosten gericht. Onderaan de tekening vinden we dus de zuidoosthoek.
Vóór de tempel staat het koperen brandofferaltaar, met links daarvan een
gegoten “zee” (een groot voorraad-bassin met waswater voor de wassingen
van de priesters). Aan beide zijden van de tempel zijn er 5 verrijdbare wasva-
ten (om de benodigdheden voor de offers te wassen). Voor het hoofdgebouw
stonden twee koperen zuilen. Het is niet duidelijk of zij overdekt werden door
de voorhof of daar vóór stonden, maar waarschijnlijk hadden zij geen draag-
functie. Zij waren zeker indrukwekkend, en droegen de namen Jachin (Hij
grondvest) en Boaz (In Hem is sterkte) uiteraard verwijzend naar God.

Dan het hoofdgebouw zelf (op de tekening het hogere gedeelte). Dit was 60
el lang en 20 el breed (een el is in principe de lengte van een onderarm, in

De woonplaats van Gods naam op aarde
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de praktijk ca. 50 cm). Het bestond uit het heilige, 40 el diep en het allerhei-
ligste, 20 el diep, en daarmee vierkant. Deze maten zijn het dubbele van die
bij de tabernakel. Daarvóór bevond zich nog een voorhal, over de gehele
breedte, van 10 el diep. Rondom het gebouw bevond zich aan drie zijden
een lagere aanbouw, met daarin drie verdiepingen. Dit waren de vertrekken
voor de priesters, als zij dienst hadden. Door een ingenieuze constructie
waarbij de buitenmuren van het hoofdgebouw trapvormig naar binnen lie-
pen, was het mogelijk de drie verdiepingen van de aanbouw te laten rusten
op deze “treden” zonder dat er gaten in de muur van het hoofdgebouw ge-
maakt hoefden te worden. Rechts was een toegangsdeur tot de onderste
etage van de aanbouw en er waren wenteltrappen naar de twee hogere ver-
diepingen. Het hele gebouw was opgetrokken uit steen, maar daarna bedekt
met cederhout, en op verschillende plaatsen overtrokken met goud. Meer
details staan beschreven in 1 Kon 6 en 7, en in 2 Kron 3 en 4. Wat echter
duidelijk zal zijn is dat het voor zijn tijd een zeer indrukwekkend gebouw zal
zijn geweest. Het gieten van de metalen delen was waarschijnlijk in deze
vorm en afmetingen nog niet eerder vertoond in de oude wereld (en zou ook
nu nog een giettechnisch meesterstuk zijn!). Bijna vierhonderd jaar later zijn
het de Babyloniërs die, alleen al vanwege de hoeveelheid koper, de koperen
zuilen kapot slaan om ze te kunnen vervoeren (2 Kon 25:13-17). Tot die tijd
zijn ze een getuigenis geweest voor Gods huis in Jeruzalem. M.H.

4. De tempel van Salomo (vervolg van pag. 20 en 21)
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Vanaf de middeleeuwen heeft de kerk, op basis van dit soort teksten, betoogd
dat zij de hoeder en verkondiger was van het mysterie (geheimenis) van het
geloof. En nog steeds worden onbegrijpelijke leerstellingen verdedigd met het
argument dat het een ‘mysterie’ zou zijn. Hoe bijbels is dat? In het NT zijn de
van belang zijnde woorden: verbergen (Grieks: apokruptō) en openbaren
(apokaluptō), die we beter zouden kunnen weergeven als: be-dekken en ont-
dekken (in de zin van de bedekking wegnemen). De zelfstandige naamwoor-
den zijn in het tweede geval: openbaring of onthulling (apokalupsis), maar in
het eerste dat woord geheimenis (musterion). Dat is afgeleid van een stam
muo, die betekent je mond sluiten. In de Griekse wereld werd het gebruikt
voor cultusvormen die berustten op het ingewijd zijn van de leden, die dus
hun mond hielden over de ideeën en rituelen die daar een rol speelden. Die
leden beschouwden zichzelf als een culturele elite, en hun opvattingen waren
gebaseerd op typisch Grieks-filosofische wijsheid. Het lijkt echter alsof Paulus
zich juist daar tegen afzet wanneer hij aan de gemeente te Korinte schrijft:

De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door [menselijke] wijsheid,
maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet
op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God … Waar wij over
spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid (1 Kor 2:1-7).

Hij maakt hier dus het grootst mogelijke onderscheid tussen Griekse wijsheid
en Gods wijsheid. De Griekse opvattingen berustten op consequente redene-
ring, Maar wat Paulus predikt kan, zegt hij, niet door mensen beredeneerd
worden, dat kunnen we alleen maar weten omdat God het ons openbaart:

Het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet
heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God be-
stemd voor wie hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard door de Geest
(vs 9-10).

Maar wie zijn dan die ‘ons’ aan wie dat geheimenis is geopenbaard? Ook in
dit geval alleen een elite van leiders? Nee, allereerst de predikers, maar door
middel van die predikers allen die bereid zijn menselijke wijsheid opzij te zet-
ten en de eenvoudige leer van die prediking te aanvaarden. En die betreft dan

“Zo moet men ons beschouwen:
aan wie het beheer van de geheimenissen
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(1) de boodschap van verlossing door Jezus’ offer, zijn dood aan het kruis, en
(2) het feit dat die verlossing er niet alleen maar was voor het Joodse volk, de
afstammelingen van Abraham, maar voor alle volken. Kortom: de boodschap
van het evangelie, niets meer en niets minder. En in die geest sluit hij bijvoor-
beeld zijn brief aan de gemeente te Rome af met de woorden:

Aan hem die bij machte is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie
van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het
geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en
op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle
volken bekend is geworden om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen
– aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot
in eeuwigheid. Amen (Rom 16:25-27).

Eigenlijk gaat het dus niet eens om iets nieuws. Dit was allemaal al aange-
kondigd door ‘de profeten’ (hij bedoelt hier: ons OT). Maar het is nu geopen-
baard, doordat dat nu vervuld is, werkelijkheid geworden, en in ‘de hele we-
reld’ gepredikt wordt. En het is een boodschap voor iedereen en niet alleen
voor een elite van ingewijden. Die vraagt niet om bovenmenselijke wijsheid
om die te kunnen begrijpen, maar om de nederigheid die te willen aanvaar-
den (zie ook 1 Kor 1:20-25). Maar dat had Jezus zelf al gezegd:

Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen
en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt ont-
huld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild (Luc 10:21).

Maar ook daar hadden de ‘deskundigen’ al hun pretenties, en Jezus waar-
schuwde daarvoor in zijn prediking tot het Joodse volk, en verzekerde zijn
gehoor dat er voor Gods kinderen geen geheimen zouden zijn:

Hoed je voor … de huichelarij van de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet
onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden (Luc
12:1-2).

Van die belofte mag ook de huidige gelovige zich verzekerd achten. Begrip
van de boodschap vraagt geen academische studie, het vraagt bovenal om
nederigheid. Maar dan zijn er ook geen geheimenissen meer. R.C.R.

als dienaren van Christus
Gods is toevertrouwd ” (1 Kor 4:1, NBG’51)
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,

In deze serie over Christus in het Oude Testament willen we nu aandacht
gaan besteden aan voorafschaduwingen. Voorafschaduwing is een zeer
bijzondere vorm van profetie. We spreken van een voorafschaduwing
wanneer iets uit het verleden een beeld is van iets anders dat (veel) later
komt. Dat eerste ‘iets’ kan een gebeurtenis zijn, of een voorwerp, of een
persoon. In deze serie over voorafschaduwingen van Christus zullen wij
ons allereerst beperken tot personen. Zoals het woord aangeeft is het
een ‘schaduw’ die vooraf verschijnt, of eigenlijk een silhouet. Het mist
nog de details en de inkleuring van de werkelijkheid. Maar geen enkel
mens zou in staat kunnen zijn ons een compleet beeld van Christus te
tonen, daarom zien we ook dat voorafschaduwingen ons wel bepaalde
facetten van Hem laten zien, maar nooit een volledig beeld.

Voorafschaduwingen van Christus

Toch moeten we voorzichtig zijn met iets een voorafschaduwing te noe-
men. Sommigen zien in bijna alles in de Schrift een voorafschaduwing
van Jezus, en anderen worden daardoor juist weer kopschuw gemaakt
ten aanzien van het hele idee. In deze serie willen we daarom kijken naar
een aantal personen waarbij de overeenkomsten voldoende helder zijn,
en niet gezocht. Bovendien zullen we proberen uit te gaan van een twee-
tal duidelijke uitgangspunten:
• Onze basis is de wijze waarop de Schrift het beschrijft, en niet noodza-

kelijkerwijs wat destijds de feitelijke werkelijkheid zal zijn geweest.
• Het moet een doel hebben, en ons dus iets leren. Opvallende overeen-

komsten zijn op zichzelf nog niet voldoende. Als het een bewust deel
van Gods woord is, dan moet Hij ons met dit beeld iets duidelijk willen
maken. En dan moet het dus duidelijk zijn wat dan.

Als voorbeeld van dat eerste punt: we kunnen Melchisedek zien als een
voorafschaduwing van Jezus, want de schrijver aan de Hebreeën vertelt
ons dat in zoveel woorden. Maar vervolgens vergelijkt hij Jezus niet met
de werkelijke man van destijds, maar met de manier waarop hij in de
Schrift beschreven staat. We lezen dat hij er plotseling is, zonder dat er
iets vermeld wordt over zijn afkomst, over hoe hij daar terecht kwam, of
hoe het kwam dat hij was wie hij was. Op basis daarvan zegt de auteur
van Hebreeën dan: “Want deze Melchisedek, koning van Salem en pries-
ter van de allerhoogste God … heeft geen vader of moeder, geen stam-
boom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is
priester voor altijd” (Heb 7:1-3). De werkelijkheid was uiteraard anders. In
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in de boekrol staat van mij geschreven”

1. Isaak

werkelijkheid zal hij wel degelijk ouders hebben gehad, en ook gestorven
zijn, maar de schrijver gaat uit van het aan ons gepresenteerde beeld dat
hij er is, zonder enige vermelding van geboorte of overlijden.

Isaak als voorafschaduwing

Dit eerste artikel in deze reeks gaat over Isaak, de zoon van Abraham.
Daarbij zullen we ons in het bijzonder richten op Genesis 22. Abraham
krijgt daar te horen: “Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt,
Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je
hem offeren op een berg die ik je wijzen zal” (Gen 22:1). Hoewel de Bij-
bel hier spreekt over zijn enige zoon had hij op dat moment twee zonen:
Ismaël en Isaak. De eerste was het resultaat van een oplossing bedacht
door Abraham en Sara (en was geboren uit haar slavin) terwijl Isaak -
door een wonder - de zoon van Sara zelf was. In Galaten drukt Paulus dat
als volgt uit: “De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van
de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte” (Gal 4:23).
Paulus heeft het hier over de belofte die aan Abraham gedaan was. Ook
Jezus was op wonderbaarlijke wijze verwekt. Jezus is de beloofde zoon,
ook wel omschreven als “Gods enige zoon” (maar ook Adam wordt ‘zoon
van God’ genoemd), terwijl Jezus anderzijds ook zoon van Abraham wordt
genoemd. Voorts lezen we dat de ‘natuurlijke afstammeling’ van Abra-
ham (Ismaël) de ‘zoon der belofte’ bespot, zoals de latere natuurlijke af-
stammelingen van Abraham met zijn grote Zoon zouden doen. Het gaat
in de vertaling van de NBV een beetje verloren, maar in het eerste vers
van Genesis 22 spreekt God tot Abraham over “je zoon, de geliefde”. Dat
is precies dezelfde uitdrukking die God later over zijn eigen Zoon zal ge-
bruiken bij diens doop: “… mijn Zoon, de geliefde” (Mat 3:17).

Abraham, Isaak en de knechten trekken naar de berg Moria. Op de enige
andere plaats waar die naam in de Schrift voorkomt (2 Kron 3:1) is dat
de benaming van de berg waarop de tempel gebouwd werd, en daarmee
dus ook de plaats waar Jezus gekruisigd is (net buiten de muren, op de
berg Moria). Als zij Moria in de verte zien, laten zij de knechten daar ach-
ter en gaan samen verder. Tot tweemaal toe wordt ons verteld “zo gingen
zij samen verder”, wat in het geval van Jezus toepasselijk is als een be-
schrijving hoe de Vader met Hem was. Abraham draagt het vuur en het
mes, terwijl we lezen “Hij pakte het hout voor het offer, en legde het op
de schouders van zijn zoon Isaak” (Gen 22:6). In de meeste afbeeldingen
van dit voorval zien we Abraham die een kind wil slachten, maar als wij
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Voorafschaduwingen van Christus

hier lezen over ‘het hout’ is het duidelijk dat Isaak niet meer zo klein was;
hij moet hier al een sterke jongeman zijn. Abraham was gewend offers te
brengen, en zal dus geweten hebben hoeveel hout daarvoor nodig was.
En dan gaat het niet om een paar takjes. Het wordt overigens omschre-
ven als ‘hout’, en is daarmee (in de Griekse vertaling) hetzelfde woord als
gebruikt wordt voor het kruis van Jezus (dat de NBV vaak als ‘kruishout’
vertaalt): “nadat u hem had vermoord door hem aan een kruishout te
hangen” (Hand 5:30, zo ook 10:39 en 13:29), of “vervloekt is ieder mens
die aan een paal [hout] hangt” (Gal 3:13) of “hij heeft in zijn lichaam onze
zonden het kruishout opgedragen” (1 Pet 2:24). In het feit dat Isaak hier
zelf het hout voor zijn offer draagt, zien we dus een duidelijke verwijzing
naar het dragen van het kruis door Jezus. En waar in Genesis staat “…
legde het op de schouders …”, is de Griekse tekst dezelfde als die welke
we lezen over Simon van Cyrene “zij legden [het kruis] op zijn rug”.

Isaak als vrijwillig offer

“Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken,
bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon
Isaak vast en legde hem op het altaar, op het hout” (Gen 22:9). We zagen
al dat Isaak geen klein kind meer was, dat niets in te brengen zou hebben
gehad. Volgens de traditie van de Joodse rabbijnen is Isaak hier 37 jaar
oud. We kunnen dat niet met zekerheid zeggen, maar hij zal zeker ouder
dan 20 geweest zijn (maar jonger dan 40 toen er een vrouw voor hem
werd gezocht). Als Abraham hem vast wil binden en slachten, vereist dat
dus de vrijwillige medewerking van Isaak zelf. We zien hier opnieuw een
overeenkomst: de zoon die zich volledig onderwerpt aan de wil van zijn
vader. Uit Hebreeën weten we hoe Abraham beredeneerd heeft dat, als
hij Isaak moest slachten - hoewel alle beloften juist door Isaak in vervul-
ling zouden gaan - de enige oplossing moest zijn dat Isaak dan blijkbaar
weer uit de dood opgewekt zou worden. En Hebreeën concludeert dan dat
hij hem daaruit ‘bij wijze van voorafbeelding’ ook heeft teruggekregen.
Voor Abraham was Isaak in zijn gedachten al gestorven, zo vast was zijn
voornemen om aan Gods verzoek te voldoen.

De vergelijking met Jezus is helder. Ook Hij is degene door wie alle belof-
ten in vervulling zouden gaan. Hij volgt in volledige gehoorzaamheid de wil
van Zijn Vader. “Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren” had
hij in Getsemane nog gebeden. Maar plotseling houdt de voorafschadu-
wing daar op. Een schaduw kan nooit de werkelijkheid weergeven. Het
offer van Isaak had niemand kunnen redden. Het was voldoende dat
Abraham zijn bereidheid toonde God te gehoorzamen. Niet vanwege het
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1. Isaak (vervolg van pagina 26 en 27)

pure feit dat hij bereid was dat offer te brengen, maar omdat hij daarmee
liet zien volledig op God te vertrouwen, en zo vast overtuigd te zijn dat
God Zijn beloften altijd nakomt dat hij een opstanding als de uitweg zag.
De schaduw kon geen kleuren weergeven. Isaaks dood zou zinloos zijn
geweest. Maar in het geval van Jezus stierf de geliefde Zoon wel. Hij werd
niet op het laatste moment gespaard. Door zijn ‘striemen’ konden wij wel
gered worden. Abraham noemde die plaats dan ook “De HEER zal erin
voorzien” (Gen 22:14). God zegt tegen Abraham “Omdat je dit hebt ge-
daan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijke-
lijk zegenen…” (Gen 22:16) en Paulus denkt wellicht daaraan als hij aan
de Romeinen schrijft: “Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet
alles schenken?” (Rom 8:32). De Griekse tekst is nagenoeg identiek,
waarbij ‘onthouden’ in Genesis en ‘gespaard’ in Romeinen hetzelfde
Griekse woord weergeven.

Waarom deze voorafschaduwing?

In de inleiding heb ik gezegd dat een voorafschaduwing van Christus ons
iets moet leren. De vraag rijst dan waarom Isaak gepresenteerd wordt als
een voorafschaduwing van Christus. Als eerste valt het ons dan wellicht
op dat er in Genesis twee voorafschaduwingen zijn die zeer dicht bij el-
kaar staan. We zien het voorbeeld van Melchisedek van wie het Nieuwe
Testament ons precies uitlegt hoe hij een voorafschaduwing is, en hoe
we naar de exacte tekst moeten kijken om de lessen daarvan te leren.
En een paar hoofdstukken later komen we Isaak tegen met de opvallen-
de overeenkomst dat een geliefde zoon als offer gebracht wordt. Hier
wordt in het Nieuwe Testament geen uitleg over gegeven, maar blijkbaar
moeten we uit deze twee voorbeelden leren dat we er op bedacht moe-
ten zijn dat de Schrift dit soort beeldtaal gebruikt, voordat er meer subtie-
ler voorafschaduwingen volgen.

Maar daarnaast hebben we in Isaak ook een voorbeeld van wat Jezus
vraagt van zijn discipelen. “Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg
volgt, kan niet mijn leerling zijn” (Luc 14:27). In het Nederlandse spraak-
gebruik wordt ‘een kruis dragen’ al gauw opgevat als ‘een moeilijk leven
hebben’ maar dat betekent het niet. Het is veel meer een houding om
niet alles in dit leven te zoeken, maar Jezus te volgen wat dat ook vraagt.
Isaak ziet op een gegeven moment heus wel in wat er gaat gebeuren,
maar we lezen geen woord van protest. Hij beseft blijkbaar dat dit Gods
wil is, en wellicht beseft ook hij dat God hem uit de dood kan opwekken
om de beloften in vervulling te laten gaan. M.H.
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het Geschreven

Zowel het Griekse woord voor fundament, als
het achterliggende Hebreeuws bevat de ge-
dachte van ‘beginnen’, in combinatie met die
van een solide ‘basis’. Eén van de Hebreeuw-
se woorden van deze groep heeft zelfs de be-
tekenis van een harde afspraak, waarop je
kunt bouwen. Het Griekse woord vinden we in
Jezus’ gelijkenis over het huis dat gebouwd
was op de rots en dat wat gebouwd was op
zand. Bij Matteüs lezen we dat het eerste op
de rots was gegrondvest (Mat 7:25), en Lucas
vertelt ons dat het ene huis wel een funda-
ment had en het andere niet (Luc 6:48-49).
Toch wordt het ook hier al gebruikt als beeld-
spraak, want het gaat feitelijk over het al of
niet ‘horen’ van Jezus’ woorden en daarnaar
handelen. Dus eigenlijk gaat het over het huis
van je leven. Het allereerste begin, dat funda-
ment, moet deugen, anders wordt het niets.

Ook Paulus gebruikt het zo van zijn prediking. Hij legt daarmee een funda-
ment voor het begrip dat zijn gehoor moet krijgen van Gods verlossingsplan (1
Kor 3:10-12). Dat fundament is Jezus Christus, de Verlosser. Want op Diens
verlossingswerk is alles gebaseerd, en welk ander fundament dan ook, zou
hier volledig tekortschieten (vs 11). Hij ziet zijn taak daarom als het zo solide
mogelijk leggen van dat fundament (vs 10), zodat anderen daar verder op

Woord
Gebruik en verklaring

De fundamenten van de dood
In Handelingen 16 lezen we hoe Paulus en Silas te Filippi worden gearresteerd en
gevangen gezet, opgesloten in ‘de binnenste kerker’, de aanduiding van het deel van
een Romeinse gevangenis dat werd gebruikt als “EBI” (extra beveiligde inrichting),
bestemd voor zware en/of bijzonder vluchtgevaarlijke ‘gevallen’. Lucas vertelt ons
dan hoe een nachtelijke aardbeving ‘de fundamenten van de gevangenis deed
schudden’, zodat alle deuren open gingen en alle boeien los raakten’ (vs 26). We
hadden in hoofdstuk 12 al van de bevrijding van Petrus gelezen, die eveneens in zo’n
extra beveiligd deel zat, en na het feest geëxecuteerd zou worden. Dat is overduide-
lijk een beeld van de verlossing uit de gevangenis van de dood, waaruit menselijker-
wijs geen ontsnapping mogelijk is. En hoewel Paulus en Silas hier niet met de dood
worden bedreigd, moet ook dit een beeld van de opstanding zijn. Dit vertelt ons dat
zodra God aan het werk gaat, de grondslag van de dood zelf wordt vernietigd.

Het woord in het Grieks
De Hebreeuwse woorden die op
de achtergrond meespelen zijn
afgeleid van een stam cad, die
zoiets betekent als neerleggen
en dan vestigen, grondvesten
of funderen. Soms gaat het ook
de kant uit van beginnen.
Het Griekse woord is the-
melios of themelion, dat is
afgeleid van tithèmi, dat de
basisbetekenis heeft van leg-
gen of plaatsen, maar ook van
maken. De vorm themelios is
eigenlijk een bijvoeglijk naam-
woord (het ‘grond-‘ in grond-
steen), maar wordt zelfstandig
gebruikt. Het daarbij behoren-
de werkwoord is themelioō,
grondvesten.



van een sleutelwoord in de grondtekst

kunnen bouwen, al moet ook dat kundig gebeuren. Anderzijds verklaart hij aan
de gemeente te Rome nadrukkelijk dat hij zelf niet verder wil bouwen wanneer
iemand anders dat fundament heeft gelegd (Rom 15:20). Wanneer je dat ver-
gelijkt met Handelingen, zie je hoe hij inderdaad steeds zelf de eerste prediking
doet en het daarna overlaat aan zijn medewerkers, om zelf door te reizen en
elders weer nieuwe grond te ontginnen, ‘bouwrijp’ te maken. Dat degelijke fun-
dament is voor hem kennelijk het allerbelangrijkste, dus dat doet hij zelf.

Verderop wordt het dan de aanduiding voor de fundamenten van het geloof,
dat daarop is gegrondvest. De niet-Joodse gelovigen zijn, mede “gebouwd op
het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de
hoeksteen”. Want “Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot
een [geestelijke] tempel die gewijd is aan hem, de Heer” (Efez 2:20-21). De
rijken moeten zich ruimhartig bekommeren om hun medegelovigen, want “zo
leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware le-
ven” (1 Tim 6:19). En “het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar
vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem toebehoren” (2 Tim 2:19).

In Hebreeën lezen we hoe Abraham, door God weggeroepen uit zijn stad, in Ka-
naän in tenten woonde omdat hij ‘uitzag naar een stad met fundamenten, door
God zelf ontworpen en gebouwd’ (Heb 11:8-10). Dat ‘in tenten wonen’ gaat niet
over comfort, maar over veiligheid. Een ‘stad’ had muren, die veiligheid gaven.
Daarom ging Lot toch weer achter muren
wonen. Maar Abraham heeft de steden der
mensen achter zich gelaten en vertrouwt
voor zijn veiligheid op God (zie ook pagina’s
4 en 5). De schrijver wijst hier echter op nog
een ander aspect: tenten zijn verplaatsbaar,
ze hebben geen fundament want ze zijn
‘tijdelijk’. Ook Abraham zag wel degelijk uit
naar een definitieve woonplaats, maar dan
één die door God was ‘ontworpen en ge-
bouwd’, niet door mensen. Openbaring 21
pakt dat beeld weer op als het ‘hemelse Je-
ruzalem’ (zie ook Gal 4:26 en Heb 12:22).
De fundamenten (NBV: grondstenen) dragen
dan de namen van de apostelen: want het is
gefundeerd op de prediking van het evange-
lie, die boodschap van verlossing.

R.C.R.
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fundament

Het woord in de Concordantie
De achterliggende Hebreeuwse
woorden vinden we gewoonlijk
vertaald met iets als fundament
of fundering. Oudere vertalingen
gebruiken een enkele keer het
woord ‘stichting’ (Ps 87:1).
In het NT komen de woorden the-
melios en themelion bij elkaar
slechts 16 maal voor . De NBG’51
vertaalt ze gewoonlijk met funda-
ment of fundering, maar in figuur-
lijke zin ook met grondslag. De
NBV gebruikt eveneens het woord
fundament, maar kiest in Openba-
ring 21 het meer Hebreeuwse
begrip ‘grondsteen’ en in Hande-
lingen ‘grondvesten’.
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De vorige keer zagen we dat scheepvaart op de Nijl een belangrijk element
was in het Egyptische transport. Egyptische scheepvaart is daarom altijd
voornamelijk Nijlvaart geweest. Ook hun latere zeescheepvaart is eigenlijk
nooit veel meer geweest dan een soort veredelde Nijlvaart. Hun eigen
scheepsontwerpen hebben zelfs lang een soort banaanvorm gehad, zonder
echte scheepsboeg, zoals hun oude papyrusboten. Een probleem was ver-
der dat er in Neder-Egypte eigenlijk geen bomen groeiden waar je goed tim-
merhout van kon zagen voor de scheepsbouw. Het hout dat in Egypte werd
gebruikt was voornamelijk acaciahout, dat we ook vinden voor het maken
van de tabernakel en de voorwerpen daarin, in Exodus. Het is een hardhout
dat zich uitstekend leent voor de meubelmakerij. Maar de acacia is bijna
meer een struik dan een boom. De meeste acaciasoorten groeien met een
aantal vertakte dunne stammen, met een tamelijk ‘bochtig’ verloop. Egypti-
sche schepen moesten daarom gebouwd worden van veel korte stukken,
die op allerlei manieren zowel in de lengte als in de breedte aan elkaar
moesten worden ‘geprutst’. Daarmee ontbrak het de romp aan voldoende
stijfheid voor een goed zeeschip. De schepen hadden ook geen spanten;
alleen de dekbalken gaven enige steun in dwarsrichting. Dus dat hielp ook
al niet bij het verkrijgen van een stijve constructie. Pas toen er hout uit Op-
per-Egypte werd aangevoerd, werden er ook grotere balken gebruikt, voor
bijvoorbeeld de kiel. Om die reden waren de rompen van de vroege Egypti-
sche zeeschepen ‘voorgespannen’. Rond die opgebogen stevens werden
zware gordingen van touw gelegd, die met lange lijnen met elkaar werden
verbonden. Die lijnen werden vervolgens in elkaar gedraaid m.b.v. een stok.
Wanneer je die stok maar lang genoeg ronddraaide, stonden die lijnen ten-
slotte snaarstrak gespannen, waarna die stok tegen de mast werd gebon-
den. Daarmee druk je ten opzichte van die ene doorlopende kielbalk al die
korte stukjes hout stijf tegen elkaar aan, en loopt het schip niet het gevaar
in zware zeegang in tweeën te breken. Zie verder het plaatje op blz. 34.

Vroege Egyptische zeevaart

Omdat hun schepen dus eigenlijk niet zo zeewaardig waren, waagden de
Egyptenaren zich gewoonlijk niet aan lange tochten. Maar op de Middelland-
se Zee hoefde je ook eigenlijk nooit echt ver. Bovendien heeft de Egyptische
zeevaart zich waarschijnlijk ook nog beperkt tot het oostelijk deel van de
Middellandse Zee. Egypte is nooit een handelsnatie geweest, dus hun zee-

4. Wat je van ver haalt ...

er waren er die de zee bevoeren
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vaart beperkte zich voornamelijk tot het vervoer van personen en goederen
over relatief korte afstanden, en alleen omdat dat sneller ging dan per ka-
meel. In de tijd dat Israël in Egypte woonde heeft farao Tutmosis II de kust-
strook tussen hemzelf en de rijken in Mesopotamië en Klein-Azië aan zich
onderworpen, om een militaire bufferzone te creëren. Hij had echter grote
moeite met de verovering van Syrië. Daarop vervoerde hij zijn leger en mili-
taire uitrusting over zee naar een plek aan de kust zo’n 150 km noordelijk
van Damascus, om van daaruit op te trekken naar Kadesh, waar zich de
voornaamste verzetshaard bevond. Dat bespaarde hem een tocht van meer
dan 600 km over land. Een heel vroege vorm van een invasieleger!

De expeditie naar ‘Punt’

Toch weten we van een grote expeditie uit die tijd naar het land ‘Punt’,
waarschijnlijk het huidige Somalië, en mogelijk zelfs tot aan Zanzibar. Dat
is, vanuit de Rode Zee, een tocht van 4000 á 5000 km, qua lengte bijna
vergelijkbaar met een Atlantische oversteek. Die expeditie is rond 1500 v.
Chr. uitgevoerd op initiatief van koningin Hapshepsut, de zuster en medere-
gent van farao Tutmosis II. Die hele expeditie staat in groot detail afgebeeld
op de wanden van haar graf in een tempel in de buurt van Thebe. Dus ken-
nelijk was het iets heel bijzonders dat Egyptische schepen zo ver weg gin-
gen. Maar door al die afbeeldingen weten we nu wel erg veel van die sche-
pen af. Je ziet een vloot van vijf schepen, afwisselend zeilend, geroeid, of
liggend in een haven. Zoals gebruikelijk werden ze kennelijk regelmatig ge-

schepen en zeevaart in de bijbel

Het laden van de schepen van de ‘Punt-expeditie’
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4. Wat je van ver haalt ...

roeid, maar toch blijken ze al ‘aan de wind’ te hebben kunnen zeilen (dat is:
met wind van opzij) in plaats van alleen maar ‘voor’ de wind (met wind ach-
ter). Die expeditie was bedoeld voor het verwerven van allerlei buitenlandse
producten, ter meerdere eer en glorie van de farao. Dan moet je denken
aan kostbare zaken als mirre, aan materialen als ivoor en ebbenhout, en
aan zeldzame dieren als bavianen en hazewindhonden. Op de afbeelding is
echter ook te zien dat er planten of boompjes (in potten ?) aan boord wor-
den gebracht. De kostbaarheid van dergelijke zaken lag in het feit dat ze
‘thuis’ niet te krijgen waren, omdat aanvoer over land volledig onrealistisch
of zelfs geheel onmogelijk zou zijn geweest. Het toch kunnen verwerven van
zulke zaken zou het aanzien van de farao grote luister bijzetten.

Dat doet ons natuurlijk allemaal erg denken aan de expedities van koning
Salomo, 5 eeuwen later. Daarbij ging het om zilver, goud en edelgesteente,
maar ook in dat geval om materialen als ivoor en sandelhout (in de NBG’51:
algummimhout) en om exotische dieren zoals apen en pauwen. Het verschil
met koningin Hatshepsut is echter dat er gedurende een bepaalde periode
elke drie jaar zo’n expeditie was, in plaats van eenmalig. En wellicht zijn de
schepen in die tijd ook overgestoken naar de westkust van het huidige In-
dia. Want Salomo organiseerde zijn expedities in samenwerking met de Foe-
niciërs, die uitstekende zeevaarders waren en intussen ook veel betere
schepen konden bouwen. Maar voor zulke oversteken moet je voor het goe-
de toch eigenlijk wel continu kunnen zeilen, en niet hoeven te roeien. Tus-
sen Afrika en India is dat echter mogelijk wanneer je gebruik maakt van de
moessonwinden. Dat betekent echter dat je het ene halfjaar de ene kant uit
kunt en pas het volgende halfjaar de andere kant uit. Dat zou echter wel de
achtergrond van die meerjarige cyclus kunnen zijn. Op die Foeniciërs komen
we in een later artikel nog terug. Maar volgende keer kijken we eerst naar
een belangrijke migratie van volken uit de Griekse wereld, ten dele over
land, maar voor een deel ook over zee. R.C.R

er waren er die de zee bevoeren

Dit plaatje toont hoe
de scheepsromp met
behulp van een streng
strakgewonden touw
werd voorgespannen.
De dekbalken steken
door de beplanking
van de romp heen om
het dwarsverband te
geven.
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Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Ademhaling

In een eerder verschenen artikel hebben wij gezien hoe de mens in- en
uitademt. Tot voor kort, en eigenlijk sinds de tijd van Aristoteles, waren
vele insectenkenners van mening dat insecten geen ademhaling hebben,
maar dat de lucht zich via minuscule gaatjes in hun lichaam verspreidt.

Nu hebben onderzoekers van een natuurkundig museum in Chicago, met
behulp van zeer krachtige röntgenstralen, een intensieve studie van in-
secten gemaakt. Deze stralen worden gewekt door een gigantische ver-
sneller, die elektronen bijna de snelheid van het licht kunnen geven. Die
worden dan gebruikt om röntgenstralen voort te brengen, die een miljard
keer krachtiger zijn dan die in ziekenhuizen, en waarmee men dus in
staat is veel kleinere details te zien. Zodoende hebben zij met verbazing-
wekkende helderheid kunnen waarnemen hoe de insecten kloppende,
longvormige constructies bezitten, kleiner dan een komma, waarmee zij
kunnen ademhalen.

Uit deze studies blijkt dat insecten bijzondere spieren hebben, die bij uit-
ademing inkrimpen, en bij inademing zich ontspannen. Dit is het tegen-
overgestelde van wat bij de mens gebeurt. Deze ademhaling lijkt syn-
chroon te lopen met het kloppende ritme van hun bloedsomloop, en im-
pliceert het bestaan van een zeer gecompliceerd neurologisch systeem
om alles te co-ordineren. Waar wetenschappers ook in de natuur kijken,
ontdekken zij onvoorstelbare niveaus van complexiteit, zelfs bij naar het
schijnt de meest eenvoudige wezens.

Is het dan niet verbazingwekkend te
bedenken dat, bijvoorbeeld, het nie-
tige onweersbeestje (trips) - dat wij
zonder er verder bij na te denken
doodmeppen - een brein, een hart,
longen en een mond bezit, om niet
te spreken van een spijsverterings-
en een voortplantingssysteem, en

dat allemaal binnen een lichaam van maar een millimeter lengte!

Hoe wonderlijk zijn de werken van de Schepper, “die alles wat op de aar-
de rondkruipt maakte ... En Hij zag dat het goed was.” (Genesis 1:25).

(Bronnen: tekst: Testimony; vertaald met welwillende toestemming door C.T.;
illustratie tripsen: Creative Commons licentie door http://
www.legambientearcipelagotoscane.it)
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Fundamenten

28. De Schepper van alle leven

Wie in deze tijd nog gelooft dat de Schepper verantwoordelijk is voor het le-
ven op aarde, kan rekenen op verbijstering en hoon. Wetenschappers stellen
dat het ontstaan van leven behoort tot de biologie en niet tot de theologie.
Hun argumenten en ‘bewijzen’ klinken heel aannemelijk, maar zijn ze waar?
En wanneer we als christenen geloven wat de wetenschap vertelt over de
oorsprong van het leven, wat doen we dan met de Bijbelse boodschap?

Op deze pagina’s kunnen we dit onderwerp niet uitgebreid behandelen. Veel
kwam al aan de orde in Bijbel en Wetenschap. Maar omdat de schepping
een Bijbels fundament is, zullen we vanuit de Bijbel enkele onweerlegbare
feiten op een rijtje zetten, zodat onze voeten (weer) op vaste bodem staan.

Een logisch begin is onszelf afvragen hoe wij de Bijbel zien. Is dit boek een
verzameling verhalen en mythen, de neerslag van hoe mensen in de loop der
eeuwen hun godsbesef hebben beleefd en geuit, of Gods openbaring aan
mensen? Broeders in Christus gaan van dit laatste uit. Laten we er vanuit
gaan dat u dit standpunt deelt, en met ons gelooft wat in de Bijbel staat over,
bijvoorbeeld: de roeping van Abraham en Gods verbond met hem; de verlos-
sing van Israël uit Egypte; het leven van koning David; de geboorte, kruis-
dood, opstanding en hemelvaart van Jezus; de vergeving van zonden; de op-
standing van de doden. Als we dezen dingen als waar beschouwen, kunnen
we dan tegelijkertijd betwijfelen of verwerpen wat dezelfde Bijbel vertelt over
Gods scheppingswerk? Is dat niet ongerijmd? Selecteren we dan niet wat
ons goed uitkomt? Zou het daarom niet reëel zijn de Bijbel geheel als de god-
delijke waarheid te zien, en anders de Bijbel geheel te verwerpen?

Voor wie twijfelt, of wat in Genesis staat waar kan zijn, is het goed te bekij-
ken wat de Bijbel verder zegt over het bestaan van leven, vooral de mensen,
op aarde. We zullen dit doen aan de hand van uitspraken van wie we allen
aannemen dat ze boven elke twijfel en verdenking staan. U zult dan zien dat
er in de Bijbel niet maar wat losse verhalen staan, en dat er geen sprake is
van voortschrijdend inzicht, maar dat de boodschap consequent is.

Hoe God spreekt:
Als God in Genesis wordt voorgesteld als de Schepper, spreekt Hij daar dan
later zelf ook over? Het antwoord is: welzeker! Aan het eind van de lijdens-
weg van Job verweet God hem dat hij zonder verstand over Hem had gespro-
ken (hoofdstukken 38-41):

Waar was u toen Ik de aarde grondvestte?
Zie toch het nijlpaard, dat Ik gemaakt heb, evenals u.



Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?

van het Geloof

In het boek van de profeet Jesaja vinden we enkele hoofdstukken waarin
God zijn volk voor het gericht daagt. Hij doet daarbij voortdurend een beroep
op het feit dat Hij de Schepper is van de aarde en alle leven daarop:

Met wie wilt u Mij dan vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn? Zegt de Heilige …
wie heeft dit alles geschapen? (Jesaja 40: 25,26)
Zo zegt God, de HERE, die de hemel schiep en hem uitspande; die de aarde
uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot; die aan de mensen die daarop wo-
nen, de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen (Jesaja 42:5)

De menselijke erkenning hiervan is voor Hem een erezaak. Als de Schepper
heeft Hij recht van spreken. En zoals Hij de Schepper is, is Hij ook de For-
meerder van het volk Israël. Het feit dat Hij alles heeft geschapen is de ga-
rantie dat Hij zijn beloften kan en zal vervullen. Met andere woorden: De
schepping, het volk Israël en de vervulling van al Gods beloften zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Laat je het één weg, dan valt het ander weg:

… ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer,
die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. (Jesaja 43:7)
Zo zegt de HERE, de Heilige van Israël, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de
toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk van mijn handen
toe. Ik ben het, die de aarde gemaakt en de mensen daarop geschapen heb;
mijn handen hebben de hemelen uitgespannen en aan al hun heer heb Ik mijn
bevelen gegeven. Ik ben het, die hem (koning Kores van Perzië) verwekt heb in
gerechtigheid … hij is het, die mijn stad zal herbouwen en mijn ballingen vrijla-
ten … zegt de HERE der heerscharen. (Jesaja 45:11-13)

Wat Gods dienaren in het Oude Testament geloofden:
Abraham werd door God zijn vriend genoemd en Hij verborg niets voor hem.
Abraham noemde God:

… de HERE, God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde
(Genesis 14: 22)

Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met de Engel van het Verbond.
Hij hield de Israëlieten voor:

Want vraag toch naar de dagen van het verleden, van vóór uw tijd, sinds de
dag dat God de mens op de aarde schiep; en vraag … of er zo iets groots is ge-
beurd of iets dergelijks is gehoord. Heeft ooit een volk een goddelijke stem ge-
hoord … zoals u die gehoord hebt …? (Deuteronomium 4:32,33)

David was een man naar Gods hart en werd geleid door Gods heilige Geest,
zodat hij als profeet sprak. Hij roemde zijn God als de Schepper van mensen:
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28. De Schepper van alle leven (vervolg van pagina 37)
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Gedenk wat mijn levensduur is, tot welke nietigheid U alle mensenkinderen
hebt geschapen. (Psalm 89:48)

Salomo werd in begin van zijn koningschap als geen ander mens begiftigd
met Gods Geest, en hij doorgrondde vele dingen. Zijn raad was:

Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren … (Prediker 12:1)

Wat Jezus geloofde:
Maar voor wie het buiten twijfel is dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij
dus wel zou moeten weten of wij hier zijn door toedoen van een Schepper of
niet, zouden zijn woorden van doorslaggevende betekenis moeten zijn:

Hebt u niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw
heeft gemaakt? (Matteüs 19:4)
Want die dagen zullen zulk een verdrukking brengen als er niet geweest is van
het begin van de schepping, die God geschapen heeft … (Marcus 13:19)

Wat Jezus’ volgelingen geloofden:
Wat weten we van de gelovigen in de eerste eeuw, de apostelen, en vooral
de eminente wetgeleerde Paulus? Wat geloofden zij? God had hen zijn heili-
ge Geest gegeven. Hadden zij daardoor een ander inzicht gekregen? Neen,
uit hun woorden blijkt, dat zij eveneens Jezus’ woorden en de door de heilige
Geest ingegeven Schriften betrouwbaar achtten:

En toen dezen (de leden van de gemeente in Jeruzalem) het hoorden, verhie-
ven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: U, Here, bent het, die geschapen
hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is … (Handelingen 4:24)
Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en godde-
lijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken doorzien, zo-
dat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben
zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt … Zij immers hadden de waarheid
van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd boven de Schep-
per, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 1:20,21,25)
Met haar (onze tong) loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de
mensen, die naar de gelijkenis van God geschapen zijn … (Jakobus 3:9)
… zó, als het van het begin van de schepping af geweest is. (2 Petrus 3:4)

Door de hele Schrift vinden we dus belangrijke getuigenissen van de waar-
heid van wat ons in Genesis wordt verteld. De vergissing die velen maken is
zij geen onderscheid maken tussen het wat en het hoe. De Bijbel vertelt ons
dat God alle leven heeft geschapen, maar niet hoe. Het boek Job laat zien
dat wij niet zonder verstand moeten spreken over dingen waar wij geen weet
van hebben. Want dezelfde vraag als die God Job stelde, kan ons gesteld
worden: Waar was u toen Ik … J.K.D.
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psalm 84begrijpend zingen

Hoe lieflijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen

De schrijver van Psalm 84 spreekt zijn blijdschap er over uit, dat hij – kennelijk
na een tijd dat hij niet in staat was in Gods tempel te zijn – dat voorrecht op-
nieuw mag genieten. Zijn onpeilbare liefde voor Gods huis blijkt al uit vers 3:
“Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN ...”. Hij vergelijkt
zich met de vogels, die ieder hun rustplaats hebben: “Zelfs vindt de mus een
huis, en de zwaluw een nest voor zich” en hij duidt de rustplaats aan van allen
die God dienen: “Welzalig zij die in uw huis wonen” (vs 5). “Want één dag in uw
voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van
het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid” (vs 11).
Overigens, twee andere Psalmen, 42 en 43 – ook van de Korachieten – spre-
ken gelijkluidend: “Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal
ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?” (42:3; zie ook 43:3,4).
Wie zijn dan deze Korachieten, en wanneer mochten zij niet in de tempel ko-
men? Zij behoorden tot de tempelzangers en hadden ook nog verantwoordelijk-
heid als poortwachters. Toen de Koning van Babel de mensen van Juda en Je-
ruzalem in ballingschap wegvoerde konden zij tot hun terugkeer 70 jaar later
niet meer in hun geliefkoosd huis van God komen, en Psalm 84 weerspiegelt
de blijdschap van de terugkerenden.
Maar is daarmee alles gezegd? Eigenlijk niet: het is niet moeilijk hier, naast de
verwijzingen naar de Korachieten, ook zinspelingen te zien op het leven van
David. Kijk eens naar vers 7: “Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van bronnen”. Het woord “balsemstruik” is bijna het-
zelfde in het Hebreeuws als het woord “traan”: dit vers heeft het in feite over
‘een dal van tranen’. Wie is door een tranendal getrokken? Het vers slaat toch
zeker op de ervaringen van David, en wel de tijd dat hij voor Absalom moest
vluchten. “David nu besteeg de helling van de Olijfberg, en weende onder het
voortgaan” (2 Sam 15:30). En niet alleen vers 7 slaat op ’t leven van David. Het
verlangen naar “de voorhoven des HEREN” was juist zìjn verlangen toen hij een
vluchteling was. Wij stellen dan voor, dat de Korachieten, toen zij deze prachti-
ge psalm opstelden, ook op de ervaringen van David zinspeelden.
Vandaag hebben wij geen tempel, maar in een geestelijke zin zal de gelovige
een ware verlangen hebben “naar de voorhoven des Heren ... de drempel van
het huis mijns Gods”. Dat had de Here Jezus zelf altijd! J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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verbonden
“Hen … die God als zijn kinderen heeft aangenomen

de tempeldienst en de beloften

In 2 Samuël 7 lezen we voor het eerst van Davids plannen een tempel te bou-
wen voor God. Toch krijg je de indruk dat hij al heel lang met dat plan heeft
rondgelopen. Het was na de intocht niet goed gegaan met de tabernakel. De
ark van het verbond was er uit verwijderd en na allerlei omzwervingen terecht
gekomen in Kirjat-Jearim. De tabernakel zelf was terecht gekomen in Nob en
later Gibeon. En van een centrale eredienst was allang geen sprake meer. Dit
alles kunt u nalezen in de serie “De woonplaats van Gods naam op aarde”. De-
ze situatie moet David een doorn in het oog zijn geweest. Zijn schijnbaar ter-
loopse opmerking over de ark (“waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben
bekommerd”, 1 Kron 13:3) spreekt in werkelijkheid boekdelen. Mozes had vlak
voor de intocht namens God aangekondigd dat Die één plaats zou uitkiezen
waar de eredienst zou plaats vinden (Deut 12:5), en daarover gezegd:

Als Hij u eenmaal vrede (lett.: rust) heeft gegeven door u te verlossen van de
vijanden die u omringen, en u leeft er ongestoord, dan mag u zich alleen maar
naar de ene plaats begeven die de HEER, uw God, zal uitkiezen (vs 10-11).

Maar die ene plaats was er nog steeds niet. David moet zich, na zijn zalving als
Sauls opvolger, al tijdens diens regering hebben voorgenomen dat aan te pak-
ken zodra hij zelf koning zou zijn. En het heeft er alle schijn van dat hij het oude
Jebus, het latere Jeruzalem, al had geselecteerd als de stad waar die ene
plaats van eredienst moest komen. Zodra hij het koningschap over het hele
volk in handen heeft, verovert hij doelbewust juist die stad op de Kanaänieten
en haalt vervolgens de ark daarheen. Maar in plaats dat hij ook de tabernakel
daarheen haalt, begint hij de bouw van een tempel voor te bereiden:

(Toen) de HEER hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlos-
sen, zei de koning tegen de profeet Natan: ‘… Ik woon in een paleis van ceder-
hout, terwijl de ark van God in een tent staat’ (2 Sam 7:1-2).

De verwijzing naar Mozes’ rede, als aanloop naar zijn mededeling aan Natan is
daarbij te duidelijk om toeval te kunnen zijn.

De belofte

Natan moedigt hem aan, maar God had anders beslist. En dus moet hij terug
om hem te vertellen dat niet hijzelf maar zijn zoon die tempel zou bouwen. En
dan lezen we een buitengewoon belangrijke belofte van God aan David:

Wanneer je leven voorbij is … zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en

4. Gods beloften aan David
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en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet,
heeft geschonken” (Romeinen 9:4)

en beloften

hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn
naam, en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader
voor hem zijn en hij voor mij een zoon: als hij zondigt, zal ik hem kastijden …
zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken zoals Saul,
die ik verstootte omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je konings-
huis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen (vs 12-16).

We vinden hier twee beloften:
• Zijn zoon (of een zoon) zou in zijn plaats regeren en zijn voornemen om die

tempel te bouwen uitvoeren.
• Zijn koningshuis zou eeuwig voortbestaan.

Om met de tweede te beginnen: de woordkeus van de NBV verhult de woord-
speling enigszins, maar ook de reikwijdte van de belofte. David wilde voor God
een ‘huis’ (tempel) bouwen, maar God belooft David dat hij juist voor hem een
‘huis’ (koningshuis) zal bouwen, zie ook vs 27. Maar God zegt ook dat David
daar getuige van zal zijn, want vers 16 zegt letterlijk: “Uw huis en uw koning-
schap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht” (NBG’51).

De eerste belofte gaat in eerste aanleg duidelijk over Salomo, die die tempel
inderdaad heeft gebouwd. Maar er wordt letterlijk gezegd:

Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader
zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal
Ik hem tuchtigen met een roede der mensen en met slagen der mensen-
kinderen. (vs 14, NBG’51).

Salomo is, toen hij afweek van de juiste weg, inderdaad door God getuchtigd
met ‘slagen van mensen’, maar zijn troon is niet ‘voor eeuwig bevestigd’. De
schrijver aan de Hebreeën past deze vader-zoon relatie dan ook toe op Gods
Zoon Jezus (Heb 1:5). Maar van Hem geldt juist weer niet dat Hij is getuchtigd
vanwege door hem begane ongerechtigheid. We hebben hier dus een profetie
die enerzijds spreekt over aspecten die Davids directe zoon Salomo (en diens
opvolgers) betreffen en anderzijds één speciale nakomeling, voor wie die ande-
re aspecten gelden. En dat principe kennen we, want een dergelijke dubbele
betekenis hadden we ook gezien in Gods belofte aan Abraham: enerzijds een
talrijk nageslacht, maar anderzijds die ene machtige nakomeling (zie aflevering
2). Ook David krijgt nu zo’n belofte. Die reeks nakomelingen zijn de ‘koningen
uit het huis van David’. Maar die ene, wiens troon voor eeuwig zal zijn, moet
wel die machtige nakomeling zijn die eerder ook aan Abraham was beloofd.
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verbonden en beloften vervolg van pagina 40 en 41

De ‘gezalfde’

Bij de profeten zien we dan dat het koningschap over het zuidelijke koninkrijk
Juda bij Jesaja en Jeremia regelmatig wordt aangeduid als ‘de troon van David’.
Er ligt nadruk op het feit dat het andere geslachten niet zal lukken die troon te
bezetten. Maar ook op het feit dat de koningen die wel uit zijn geslacht zijn,
daar door God vaak alleen geduld worden omdat zij dat zijn, en niet wegens
hun eigen verdiensten. Zij mogen die troon a.h.w. bezetten in afwachting van
DE ‘zoon van David’ die hem definitief zal bezetten. Maar voor het volk was het
volledig ondenkbaar dat er ooit een eind zou komen aan dat koningschap. Toch
kondigt God, voorafgaand aan de ballingschap, aan dat dat zal gebeuren (Jer
22:30). Maar we lezen vrijwel onmiddellijk daarna dat die belofte van die speci-
ale nakomeling nog steeds van kracht is:

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmati-
ge telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het
land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Is-
raël in vrede leven (Jer 23:5-6).

In het Hebreeuws staat voor ‘telg’ eigenlijk het woord ‘spruit’ (die zal ontsprui-
ten), zoals de NBG’51 het ook geeft. En dat woord wordt vervolgens tot een
code voor die komende koning. Nog bij Jeremia vinden we het in 33:15-21. En
na de ballingschap neemt Zacharia dat weer op:

Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze
zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des HEREN bouwen (Zach
6:12, NBG’51).

Wij weten nu dat dit slaat op Jezus, en dat de tempel die Hij zou bouwen een
geestelijke tempel is, bestaande uit gelovigen. Wij duiden Hem aan met de
Griekse term Christus, een letterlijke vertaling van het Hebreeuws ‘Messias’,
gezalfde. Want zo duidden de Joden hem aan. Zij verwachtten een gezalfde;
maar dan een koning, geen hogepriester, iemand die hen zou bevrijden van
hun vijanden zodat zij in rust/vrede zouden kunnen leven. Maar Zacharia zegt
in het volgende vers iets opvallends:

Ja, hij zal de tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn
en als heerser zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon (vs 13).

De komende Gezalfde zal dus zowel het een als het ander zijn, koning en hoge-
priester (let op dat de NBV dit volledig mist!). Want aan dat koningschap was
met de Babylonische ballingschap geen einde gekomen, het was - zoals we bij
Jeremia lazen - alleen opgeschort. Maar die belofte zal uiteindelijk wel degelijk
vervuld worden, wanneer de gezalfde wederkeert, en Gods getrouwen, waaron-
der ook David, uit de doden zullen worden opgewekt. En dan zal ook David zelf
met eigen ogen zien hoe zijn machtige nakomeling voor eeuwig zal regeren.

R.C.R.
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Als je vanaf de Tempelberg in Jeruzalem over het Kedrondal naar het
oosten kijkt, zie je een noord zuid verlopende bergrug liggen, waarvan
de Olijfberg deel uitmaakt. De Olijfberg is met zijn 819 m nog 65 m ho-
ger dan de Tempelberg, en bestaat eigenlijk uit 3 toppen, waarvan de

meest zuidelijke de plaats zou zijn geweest waar de Here
Jezus na zijn opstanding, omringd door zijn discipelen naar
de hemel is opgevaren. De berg ontleent zijn naam aan oer-
oude olijfgaarden. Of er van de oude bomen, die er nu staan,
nog uit de tijd van Jezus zijn, valt te betwijfelen. Want het
Tiende Legioen van Titus, dat in het jaar 70 zijn basis had
opgeslagen op de Scopus, de meest noordelijk gelegen berg
van de genoemde bergrug, kapte volgens Flavius Josephus,
veel bomen. Die hadden ze nodig voor de constructie van
versterkingen bij de belegering van Jeruzalem, terwijl de kap

van de bomen het terrein meer geschikt maakte voor gevechten.

Vanaf de helling heb je een prachtig uitzicht over de stad Jeruzalem.
Zo’n 120 meter dieper stroomt aan de westkant de beek Kedron. In dit
dal ligt de hof van Gethsemane [=olijfpers] waar de Here Jezus vele ma-
len met zijn discipelen doorheen is gelopen of met hen de rust heeft
gezocht. Daar ging Hij na het laatste Avondmaal met zijn getrouwe leer-
lingen heen en trok Hij zichzelf iets verderop in gebed terug om de grote
geestelijke beproeving in verband met zijn lijden en kruisdood te door-
worstelen, terwijl zijn discipelen sliepen. Aan de westkant van het dal
staan veel christelijke kerken. Grote delen van de hellingen zijn sinds de
15e eeuw bedekt met uitgestrekte Joodse begraafplaatsen omdat de
zachte steen zich goed leende voor het delven van rotsgraven. Ortho-
doxe Joden uit Israël en tal van andere landen willen er begraven wor-
den, omdat volgens het profetisch woord de HERE op de jongste dag op-
de Olijfberg zal staan (Zach 14:4) , en volgens de overlevering de op-
standing uit de dood op deze helling zal beginnen. In het Nieuwe Testa-
ment blijkt deze profetie vervuld te zullen worden met de wederkomst
van Christus uit de hemel, want na zijn hemelvaart zeggen engelen tot
de aanwezige discipelen dat hun Heer op dezelfde wijze zal terugkomen
(Hand 1:11). Heel toepasselijk sprak de Here Jezus tijdens zijn laatste
verblijf in Jeruzalem op de Olijfberg over de dingen met betrekking tot
zijn ‘komst en de voleinding van de wereld’ (Mat 24). H.d.B.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

De Olijfberg

Jeruzalem
•
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Bijbelstudies
Het Koninkrijk van God is als ...
De zeggingskracht van beelden in de Bijbel

De Bijbel spreekt erg veel in beeldtaal, veel meer dan wij moderne wester-
lingen. Maar wat is beeldtaal nu precies? In het verleden was het begrip
‘geestelijke uitleg’ erg populair, tegenwoordig gaan velen er juist prat op
alles ‘letterlijk’ te nemen. Maar ook al is niet alles geestelijk, dat wil nog
niet zeggen dat het dan wel letterlijk moet wezen. Heel vaak hebben we te
maken met beeldtaal.

Waarom gebruikt de Schrift zulke taal? Omdat één ‘plaatje’ soms meer
zegt dan duizend woorden. Voor wie de bijbelse boodschap goed wil begrij-
pen is het van belang dat hij weet wat beeldtaal is (en wat het niet is!) en
hoe hij daarmee moet omgaan. In modern jargon: we moeten inzien wat de
toegevoegde waarde is van die beeldtaal; wat vertelt het ons dat we anders
misschien niet zouden begrijpen? Wanneer we dat beseffen, en ook weten
welke verschillende vormen van beeldtaal er zijn, zullen we zulke beeldtaal
sneller herkennen en dan ook sneller begrijpen wat het ons wil leren.

Maar schrik niet: dit is geen dor vaktechnisch betoog. Dit boekje – de ge-
bundelde voordrachten van onze studiedag van 2010 – legt u eerst uit wel-
ke vormen van beeldtaal er zijn, zodat u ze sneller herkent. Dan gaat het in
op de drie meest voorkomende vormen daarvan. Aan de hand van aanspre-
kende voorbeelden laat het u zien wat zulke beeldtaal ons te vertellen
heeft. Maar ook hoe beeldtaal je vaak in staat stelt koppelingen te zien tus-
sen verschillende delen van de Bijbel, zodat je ook de grote lijnen van de
bijbelse boodschap helderder gaat zien. In die zin is dit bedoeld als een ont-
dekkingstocht. En zo’n ontdekkingstocht kan heel spannend zijn, want in de
Schrift is het juist die beeldtaal die de boodschap zo verlevendigt.
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