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VRAAG: Wie worden in Psalm 82:1 bedoeld met de ‘goden’ in: “God
staat in de vergadering van de goden”?
ANTWOORD: Het woord in de grondtekst dat hier vertaald is met
‘goden’, is het Hebreeuwse woord elohim. Het wordt in de Bijbel in
verschillende betekenissen gebruikt.
Het is de meest voorkomende naam van God, de Schepper: “In het
begin schiep elohim de hemel en de aarde”.
Soms wordt het gebruikt voor de ‘goden’ van de heidenen. Dagon was
de elohim van de Filistijnen, Kamos de elohim van Moab en Milkom
de elohim van de Ammonieten (1 Sam 5:7;1 Kon 11:33).
Het woord is, evenals enkele andere Hebreeuwse woorden, zoals
panim (gezicht) en sjamajim (hemel), een meervoudsvorm, zodat het
‘god’ of ‘goden’ kan betekenen.
De God van Israël was één, in de zin van de enige God. Het eerste
gebod luidde: “Hoor, Israël, de HERE is onze Elohim, de HERE is één! U
zult de HERE uw Elohim, liefhebben met geheel uw hart…” (Deut 6:4,5
NBG’51). Voor Hem was het onmogelijk dat zijn volk naast of in plaats
van Hem een andere god zou hebben. In Ex 34:14 wordt zijn naam
zelfs ‘Naijverige’ genoemd. Met andere woorden: de ‘Jaloerse’. Keer
op keer zei Mozes tot het volk: “De HERE is een naijverig God”. Zijn
naijver ging uit naar de afgoden, de elohim, die Israël diende: … zij
prikkelden Hem tot naijver … door de zonden die zij bedreven” (1 Kon
14:21 e.v. NBG’51). De profeet Elia liet het volk Israel om die reden
bij de berg Karmel samenroepen, om te beslissen of Jahweh of Baäl
hun god was, en zei: “De elohim die met vuur zal antwoorden, die zal
elohim zijn” (1 Kon 18:24,36-39).
Mozes gebood de Israëlieten streng op te treden tegen iemand die
hen verleidde, zeggende: “laten wij andere elohim gaan dienen,
elohim die noch u noch uw vaderen gekend hebben, behorende tot de
elohim van de volken rondom” (Deut 13:6 NBG’ 51). Het woord bete-
kent hier ‘afgoden’. Dit is ook het geval in Ex 22:20 “Wie aan de
elohim offert, behalve aan de HERE alleen, zal met de ban geslagen
worden” (NBG’51).
De naam elohim wordt echter ook gebruikt voor mensen of engelen,
die optreden als Gods vertegenwoordigers. In Ps 8:6 heeft elohim bij-
voorbeeld de betekenis van engelen: “… en hebt hem (de mens) een
weinig minder gemaakt dan de engelen” (Staten Vertaling). Dat dit de
juiste vertaling is, bewijst de aanhaling in Heb 2:5-10, waar de schrij-
ver de betekenis van de woorden uiteenzet: “U hebt hem voor korte
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tijd lager dan de engelen geplaatst; u hebt hem met eer en luister ge-
kroond, alles hebt u aan hem onderworpen”.
Wanneer David in Psalm 138 spreekt van God psalmzingen “in de
tegenwoordigheid van de elohim” (NBG), bedoelt hij echter waar-
schijnlijk de priesters en de door God gegeven leiders van het volk.
Wanneer we dan naar Psalm 82 gaan, zien we dat het hier zeker om
mensen gaat. De rechters in Israël worden elohim genoemd (Ex
21:6;22:28). De Israëlieten moesten al hun rechtszaken tot God bren-
gen, en de priesters en rechters – die door Hem waren aangesteld om
zijn wet te leren en toe te passen – moesten daar uitspraak over
doen. We lezen daarover: “dan moeten de twee partijen in het geding
samen voor de HEER verschijnen, voor de priesters en de rechters die
op dat moment in functie zijn” (Deut 19:17 NBV); ... zal hun beider
zaak tot de elohim komen. Hij, die de elohim schuldig verklaren, zal
aan zijn naaste het dubbele als vergoeding geven (Ex 22:9) . We mer-
ken in dit verband het parallellisme in Ex 22:28 (NBG’51) op: “De
elohim zult u niet vervloeken en een vorst onder uw volk zult u niet
verwensen”. Hier zijn de vorsten de goden/elohim.
Jezus’ commentaar op het woord elohim in Psalm 82 laat hier geen
twijfel over bestaan. Dat was bij een gelegenheid dat de Joden aan-
stoot aan Jezus namen, om wat Hij zei over zijn macht en bevoegd-
heid. Zij beschuldigde Hem ervan dat Hij Zich aan God gelijk maakte.
In antwoord hierop trok Jezus een leerzame parallel: “Is er niet ge-
schreven in uw wet: Ik heb gezegd: U bent goden? Als Hij hén goden
genoemd heeft, tot wie het woord van God gekomen is, en de Schrift
niet kan gebroken worden, zegt u dan tot Hem, die de Vader geheiligd
en in de wereld gezonden heeft: U lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik
ben Gods Zoon? (Joh 10:34-36). God staat in de psalm als Opperrech-
ter in de vergadering van deze elohim van Israël. De mannen die Hij
had aangesteld om zijn volk in recht en gerechtigheid te richten, maar
zich lieten omkopen en het recht bogen. Daarom lezen wij in de ver-
zen 6 en 7 Gods vonnis over hen: “Ooit heb ik gezegd: U bent elohim,
zonen van de Allerhoogste, allemaal. Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten” (NBV; zie ook Ps 58:2). R.H.
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In het

Belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Uit balans

Het nieuws werd de afgelopen weken beheerst door enerzijds droogte
met gigantische bos- en veenbranden, en anderzijds enorme alles mee-
sleurende overstromingen. Zowel in Rusland (droogte) als in Pakistan
(water) zijn volledige oogsten verloren gegaan, dus ook als de directe
problemen voorbij zijn, dreigt er honger en economische chaos als
‘gevolgschade’. Landen als Pakistan hebben naar schatting iets van
een miljard Euro nodig om de boel weer te herstellen, maar dat geld is
er niet omdat de wereld net bezig is te herstellen van een economische
crisis. Bovendien zijn er al berichten dat er nog zo’n economisch dal
achteraan gaat komen. In normale taal: er is geen geld. Wat verder op-
valt is dat de betrokken regeringen totaal niet in staat bleken de toe-
stand het hoofd te bieden. Hoewel iedereen met een beetje kennis van
zaken er op zat te wachten, waren ze totaal niet voorbereid, en zijn ze
nu dus ook niet in staat adequate hulp te verlenen. Ze smeken om geld
en klagen over het traag op gang komen van de financiële steun, maar
zouden toch niet over de mogelijkheden beschikken om met dat geld
iets te doen. Zie Haïti. Dat is overigens niet uitsluitend een probleem
van ontwikkelingslanden. De problemen in New Orleans enkele jaren
geleden (Katrina), of het ‘ongelukje’ voor de kust van Florida tonen vol-
doende aan dat ook een land als de VS er mee kampt.

Als oorzaak van de recente problemen wordt de klimaatverschuiving
genoemd. Dat is op zichzelf niet onwaar, ongeacht of die verschuiving
nu wel of niet door menselijk handelen is veroorzaakt of wordt versneld.
De weerman op TV legde uit dat het probleem niet zozeer opwarming is,
maar het feit dat het klimaat extremer wordt. Die droogte en die over-
stromingen zijn gewoon twee kanten van hetzelfde verhaal. En dat is
geen ver-van-ons-bed verhaal; morgen kan ook bij ons het water meters
hoog in de straten staan. Ook weten we intussen dat de Golfstroom, die
het klimaat in ons Europa een beetje leefbaar houdt, mede afhankelijk
is van het verschil in zoutgehalte tussen het zeewater bij de evenaar en
dat rond de polen. Dat veroorzaakt elke 100.000 jaar of zo een omslag
die dan weer 100.000 jaar standhoudt. En de volgende omslag zit er
aan te komen. Sommige problemen komen overigens wel degelijk voort
uit menselijk handelen. Dat er in het voorjaar zoveel smeltwater tegelijk
de rivieren af komt dat de oevers stroomafwaarts steeds vaker onder



water komen te staan, heeft veel te maken met het feit dat in de Alpen
de hellingen ‘skiwaardig’ worden gemaakt door de bomen te kappen.
En dat de tsunami van enkele jaren geleden zo vreselijk veel slachtof-
fers maakte heeft veel te maken met het feit dat de kusten tegenwoor-
dig zo ontzettend toeristisch zijn ontwikkeld. We zijn het ons niet zo be-
wust, maar we leven in een situatie van precair evenwicht.

En dat brengt ons op het basisprobleem: de voortdurend toenemende
overbevolking van deze wereld. Waar niemand nog echt iets aan doet.
Integendeel, overal ter wereld pleiten overheden voor meer groei van
hun nationale bevolking, want dat eist hun economie. De daaruit voort-
vloeiende problemen worden in toom gehouden d.m.v. een continue
balanceeract, ongeveer zoals een jongleur omgaat met steeds meer
ballen. Maar wanneer dat fout gaat vallen ze wel meteen allemaal op
de grond. Minstens de helft van die wereldbevolking heeft nu al onvol-
doende te eten, en zoiets als een kwart lijdt gewoon honger. Dat wij
daar nog weinig van merken betekent absoluut niet dat het wel mee-
valt. En hoe dichter je die mensen op elkaar zet hoe meer conflicten dat
geeft. Dat werkt al zo bij ratten, maar net zo goed bij mensen. Als weer
ergens op de wereld iemand een vuurwapen leegschiet op betrekkelijk
willekeurige mensen op een school of universiteit, in een winkel of op
een plein, kijken we daar al niet eens meer van op. En dat er na een
natuurramp groepen plunderaars onmiddellijk de kans grijpen om hun
slag te slaan is al evenmin nog bijzonder. En dat zijn echt geen slachtof-
fers van de ramp die alleen maar op zoek zijn naar iets te eten.

De overheden van deze wereld hebben zich voornamelijk beperkt tot de
zaak zo’n beetje in de hand houden, maar zodra het spannend wordt
lukt dat niet meer. We leven bij de gratie van een evenwicht dat in toe-
nemende mate is gebaseerd op het volledig stabiel blijven van alle fac-
toren. Want de mens heeft zichzelf in een situatie gebracht die geen
verstoring van dat precaire evenwicht meer toelaat. Maar die factoren
zijn niet constant, en dus stevenen we af op een wereld waar overleven
straks alleen nog maar is gebaseerd op het ‘recht’ van de sterkste, sim-
pelweg omdat er geen plaats meer is voor iedereen. De weg terug is
allang geen optie meer, want het ‘point of no return’ zijn we al ruim-
schoots gepasseerd. We kunnen als christen alleen nog maar hopen
dat Christus’ wederkomst niet al te lang meer uitblijft.
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Overdenking

Een gekruisigde Christus
Gekruisigd worden betekende een langzame, pijnlijke dood. De evange-
lieschrijvers weiden echter niet uit over de folteringen van Jezus. Ze te-
kenen ze op als een feit, een noodzakelijke fase in Gods plan, een stap
naar de opstanding en heerlijkheid die zouden volgen. De apostelen wei-
den in hun prediking evenmin uit over de details van de kruisiging. Als
we het boek Handelingen doorlezen, zien we dat ze eenvoudigweg de
feiten melden. Zij zijn getuigen, niet zozeer van zijn dood, maar van zijn
opstanding. En die vormt de basis van hun boodschap.

Het is inderdaad een vreemde godsdienst waarvan de leider een wrede
kruisdood onderging. Hoe kunnen we dit begrijpen? Laten we eens in
Lucas 23 kijken naar de reactie van enkele getuigen van de kruisiging.

De oversten, de leiders van de Joden, die de hand hadden in zijn dood,
hoonden hem en bespotten Hem: “Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu
zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene!” (35).
De Romeinse soldaten bespotten Hem ook: “Indien Gij de Koning der
Joden zijt, red dan Uzelf!” (37). En één van de misdadigers, die met Hem
gekruisigd werden, zei: “Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!” (39).

Deze drie groepen zeiden alle hetzelfde. Zij wisten dat Jezus beweerde
de Messias te zijn, de Koning van de Joden, de Zoon van God. Indien dat
waar was, zou Hij zichzelf hebben kunnen redden van zo’n misdadigers-
dood. Zij geloofden uiteraard niet dat Hij dat was. Zij beschouwden Hem
als een ellendige, misleide mislukkeling; als iemand wiens leven waar-
deloos was. Nu konden ze Hem bespotten en zijn beweringen wegho-
nen.

Misschien waren sommige oversten wel bezorgd geweest of de bewerin-
gen van Jezus misschien toch waar waren, en Hij toch door God was ge-
zonden. Maar nu Hij was gekruisigd, leek alles opgelost, want God zou
niet toelaten dat zijn Zoon zou sterven. Dus waren ze bijzonder blij toen
Hij uit de weg was geruimd. Hij zou voor hen geen bedreiging meer zijn,
en dus konden zij op de oude voet doorgaan. Geen van hen begreep ui-
teraard het plan en het doel van God. Jezus paste niet in hun begrip van
hoe de Messias zou zijn. Want hun begrip kwam niet overeen met Gods
openbaring. Zij hadden hiervoor geen excuus, want zij kenden het woord
van God, dat over deze dingen spreekt. Zij vervulden hun eigen geschrif-
ten, die zeiden: “Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van
smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het ge-
laat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht”. Zij daag-
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den Hem minachtend uit van het kruis af te komen, wetende dat Hij hul-
peloos was. Hoe eenvoudig had Jezus op hun bespotting kunnen reage-
ren; iets te zeggen dat hen zou beschamen. Maar Hij zei niets. Hoe ge-
makkelijk had Jezus de macht, die Hem ter beschikking was gesteld,
kunnen gebruiken om van het kruis af te komen. Het was een verzoe-
king die keer op keer op Hem afkwam: “Indien Gij Gods Zoon zijt, werp
Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn en-
gelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden” (Luc
4:9,10); “En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeg-
gende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen!” (Mat
16:22); “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van mij weg; doch niet
mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Luc 22:42). Maar nu het zover was
gekomen, was het voor Jezus onmogelijk van het kruis af te komen. Als
Hij dat deed, zou Hij de Messias niet zijn. Hij bleef gehoorzaam aan de
wil van zijn Vader, en deed niets. Zelfs in zulke extreme omstandighe-
den, liet Hij het aan God over. Hoe vaak falen we hetzelfde te doen?!

Dan waren er de gewone mensen. Zij stonden erbij en keken toe (35).
Nadat Jezus dood was, keerden ze naar huis terug, zich op de borst
slaand (48). Een teken van verdriet. Zij waren niet zo vlug met hun ver-
oordeling van Jezus. Ze wisten van zijn beweringen, en hadden de won-
derlijke dingen die Hij deed gezien. Ze wisten dat er iets bijzonders was
aan deze man. Maar hoe paste dit bij de manier waarop Hij aan zijn ein-
de kwam? Hetzelfde was het geval met de discipelen. Ze zochten naar
de betekenis van dit alles. Maar die kwam pas later, toen zij de opgesta-
ne Heer zagen, en Hij hen alles uitlegde. Voor de rest van het volk, kwam
die met Pinksteren, toen op één dag 3000 van hen tot geloof kwamen.

Ook was er de hoofdman. Hij dacht duidelijk wat meer na dan de man-
nen waarvoor hij verantwoordelijk was. Waarschijnlijk was hij niet be-
kend met de Joodse geschriften, maar misschien hoorde hij iets van de
wonderlijke dingen die Jezus had gedaan. Hij erkende dat Jezus een
goed man was. “Inderdaad, deze mens was rechtvaardig!” In Matteüs en
Marcus, drukt hij het wat sterker uit: “Waarlijk, dit was een Zoon Gods”.
Is deze hoofdman na Pinksteren ook in Jezus gaan geloven?

Ten slotte was er de tweede misdadiger, die met Jezus werd gekruisigd.
Zijn begrip van de situatie is werkelijk opvallend. Hij berispt de andere
misdadiger over zijn gebrek aan eerbied voor God. Hij geeft toe dat hij
zelf verdient te sterven voor zijn zonden, maar - net als de hoofdman -
erkent hij dat Jezus niets verkeerds heeft gedaan. Maar het meest op-
vallende is, dat hij echt gelooft dat Jezus de Messias is, de Koning van
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de Joden. En in dat geloof komt hij tot zijn logische conclusie. Hij kijkt
over de tegenwoordige situatie heen, en ziet de opgestane Jezus in zijn
koninkrijk: “Jezus, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk komt.” Op
dat moment lijkt deze man de enige mens op aarde te zijn, die gelooft
dat Jezus inderdaad zijn koninkrijk zal erven, en terugkomen als de Ko-
ning van de Joden. Dit betekent ook dat hij zeker gelooft dat Jezus uit de
dood zal opstaan. En zijn verzoek aan Jezus houdt in, dat hij denkt dat
hij zelf ook uit de dood zal kunnen opstaan, als Jezus dat wil. De discipe-
len waren toen echter nog blind voor deze waarheden. Toen Jezus hen
vertelde over zijn dood en opstanding, begrepen ze niet wat Hij bedoel-
de. Pas nadat Hij was opgestaan en hen alles had uitgelegd, geloofden
ze. “O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de
profeten gesproken hebben!” zei Hij toen tot hen. Maar deze misdadiger
is de enige die nu begrijpt, vóór Jezus’ opstanding. In feite was het na de
opstanding voor hem te laat, want toen was hij al dood.

Hoe kwam deze man aan zo’n begrip van het doel van God? Was hij eer-
der een discipel van Jezus? Matteüs en Marcus noemen hem een rover,
maar dit is misleidend. Barabbas wordt ook zo genoemd, maar hij was in
feite een vrijheidsstrijder, de leider van een verzetsbeweging tegen de
Romeinen. Misschien was deze man van dezelfde beweging, die zeloten
werd genoemd. Waarschijnlijk waren velen van hen Jezus gevolgd, en
waren zij het die Jezus koning wilden maken na de spijziging van de
5000: “Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld
meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij zich weder terug in het
gebergte, geheel alleen” (Joh 6:15). Maar toen Jezus vertelde over het
ware brood uit de hemel “… keerden vele van zijn discipelen terug en
gingen niet langer met Hem mede” (Joh 6:66). Misschien was deze man
één van hen. Maar nu besefte hij dat dit niet de tijd was om met geweld
een keer te brengen in het lot van Israël. Dat zou de Messias doen. Maar
eerst was er een andere vijand om te overwinnen: de zonde en de dood.

Jezus verhoorde de geloofsbelijdenis van de man en zijn verzoek om
barmhartigheid, in een vers dat voor sommigen moeilijkheden oplevert
(43). In het Grieks staan geen leestekens, en de komma kan hier even-
goed na het woord ‘heden’ staan als ervoor. En de inhoud van Jezus’
woorden vereist dat die er na staat. Want we weten waar Jezus na die
dag was: niet in het paradijs, maar in het graf: “Want gelijk Jona drie da-
gen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon
des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten” (Matt
12:40). Maar Jezus zei tegen de man: “Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult
met Mij in het paradijs zijn”.
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Het woord “paradijs” komt drie keer voor in het Nieuwe Testament. Wat
betekent het? Hier in Lucas 23 heeft het zeker iets te maken met het
koninkrijk van Jezus, want de man vroeg: “Gedenk mijner, wanneer Gij in
uw koninkrijk komt”; en Jezus antwoordde: “Gij zult met Mij in het para-
dijs zijn.” In 2 Korintiërs 12 vertelt Paulus dat iemand “weggevoerd werd
tot in de derde hemel” (2), en in een gezicht werd “weggevoerd naar het
paradijs” (4). Zag hij in dat gezicht iets van de heerlijkheid van het ko-
ninkrijk? (vergelijk Openbaring 4:1). En in Openbaring 2:7 zegt Jezus:
“Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in
het paradijs Gods is.” Nogmaals een beeld van het koninkrijk van God
en het eeuwige leven. Er is hier een verwijzing naar de hof van Eden. Het
woord ‘paradijs’ betekent eigenlijk ‘hof’, en wordt in de Griekse vertaling
van Genesis 2 gebruikt voor de hof van Eden.

Dit betekent dat het paradijs niet ergens boven ons is, maar hier op aar-
de. Het verwijst naar een tijd wanneer de aarde hersteld zal worden in
de heerlijkheid van de Schepping.

Zo hebben we, aan de hand van de reacties van de verschillende men-
sen, iets gezien van de gekruisigde Christus. Zoals Paulus zegt: “Wij pre-
diken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen
een dwaasheid” (1 Kor 1:23). De Joden zochten een Messias die hen
zou redden van de Romeinen, niet die hen van de zonde zou redden. Ze
konden een gekruisigde Messias niet begrijpen, want hun wet zei:
“Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt” (Gal 3:13). De heidenen
zochten krachtige helden en geen zwakkelingen. Dus was een gekruisig-
de Christus een aanstoot voor Joden en een dwaasheid voor heidenen,
“maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Christus, de
kracht Gods en de wijsheid Gods” (1 Kor 1:24). De kracht van God, om-
dat Hij de overwinning op de zonde en de dood betekent. En die overwin-
ning is de wijsheid van God, om de vervulling van zijn reddingsplan voor
de mens. Zoals God Paulus openbaarde: “De kracht openbaart zich
eerst ten volle in zwakheid.” Daarom zei hij: “Hij is gekruisigd uit zwak-
heid, maar Hij leeft uit de kracht Gods” (2 Kor 12:9, 13:4).

Ook in ons leven moeten we, als we echt navolgers van Christus zijn,
misschien dingen ervaren die Hij ervoer: minachting en hoon, pijn door
verwondingen. Net als Jezus zijn we onderworpen aan de gevolgen van
menselijke zwakte. Maar zoals Jezus kunnen we overwinnaars zijn; niet
door onze eigen kracht, maar door de kracht van God. Paulus zegt: “Zeer
gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van
Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden,
smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Chris-
tus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Kor 12:9-10). D.D.
(Alle Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling)

Een gekruisigde Christus (vervolg van pagina 6 en 7)

9
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Stapsgewijs volmaakt en onberispelijk worden
Paulus stelde het volmaken van onze heiligheid voor als het telkens bereiken
van een nieuw stadium, een proces van steeds verdere ontwikkeling op grond
van vertrouwen op God en inzicht in zijn openbaring: “Laten wij dan allen, die
volmaakt zijn, aldus gezind zijn. En indien u op enig punt anders gezind bent,
God zal u ook dat openbaren; maar hetgeen wij bereikt hebben, in dat spoor
dan ook verder!” (Flp 3:15,16). Ook de beproeving van het vlees helpt daarbij
volgens Jakobus: “Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in
velerlei verzoekingen valt; want u weet dat de beproefdheid van uw geloof vol-
harding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat u vol-
komen en onberispelijk bent en in niets te kort schiet” (1:2-4). Hiervoor wil God
zijn kinderen geven van de kracht die Hij ook zijn Zoon gaf, zoals Paulus zo
prachtig schreef in zijn brief aan Efeze: “… opdat Hij u geve, naar de rijkdom
van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwen-
dige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make, gewor-
teld en gegrond in de liefde. Dan zult u, samen met alle heiligen, in staat zijn te
vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle
volheid van God” (3: 16-19). Deze volheid is dezelfde als waarover Johannes
schreef: “een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van gena-
de en waarheid” (1:14).

De vervulling van Jezus bede tot God
In de Bergrede is te zien dat volmaaktheid niet zomaar een ideaalbeeld van
Paulus is, maar dat Jezus zelf die van zijn volgelingen verlangt: “Gij dan zult
volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is” (Mat 5:48). Jezus kan hier
niet de volmaaktheid in absolute zin bedoelen, want God is Geest en wij zijn
mensen van vlees en bloed, waarin natuurlijke begeerten wonen. Maar Gods
kinderen moeten zich ontwikkelen tot geestelijke mensen zodat blijkt dat hun
werkelijke Vader in de hemel woont. Wanneer zij doen wat Hij van hen vraagt
en wat zijn Zoon heeft gedaan; dan woont de Geest van God in hen, wordt zijn
volmaaktheid steeds meer in hen zichtbaar, zodat de eenheid tussen God,
Christus en zijn kinderen steeds duidelijker wordt. Dan is Jezus’ bede in de bo-
venzaal vervuld: “En de heerlijkheid, die U Mij gegeven hebt, heb ik hun gege-
ven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn: Ik in hen en U in Mij, dat zij volmaakt
zijn tot één …” (Joh. 17: 22,23). In de brief aan Efeze kunnen we in dit verband
veel leerzaams vinden. Paulus beschreef daarin Gods grote liefde en genade
ten opzichte van al zijn kinderen.

de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,
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De zinnen oefenen in het onderscheiden van goed en kwaad
Al vóór de schepping had God het plan mensen te maken. Zij zouden volmaakt
in heiligheid als Hij Zelf moeten zijn. In zijn alwetendheid zag Hij dat - ondanks
de zonde, die al bij de eerste mens zijn intrede zou doen - wat Hij schiep goed
was. Dit betekent dat de mens het in zich had de volmaaktheid te bereiken.
Alles wat gezegd wordt over de mens, blijkt echter in eerste instantie betrek-
king te hebben op een Mens in enkelvoud: Jezus. Dat is te zien in Hebreeën 2,
waar de schrijver Davids woorden in Psalm 8 aanhaalt: “Wat is de mens dat U
aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor
een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt u hem
gekroond, alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen” (2:6-8a). Maar hij
zag in dat dit doel van God nooit werd bereikt in Adam en zijn nakomelingen:
“Maar thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn …” (vers
8c). Het is immers zoals Paulus aangaf: “… allen hebben gezondigd en derven
(missen) de heerlijkheid van God …” (Rom 3:23). Maar de schrijver van de brief
aan de Hebreeën zag dat ten langen leste één Mens wel de heerlijkheid bereik-
te: “Maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (2:9). Hij leefde
“van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat” (Mat 4:4), omdat het dage-
lijks voedsel voor ons lichaam ons niet tot geestelijke mensen maakt en niet
eeuwig doet leven. Daarom is wat er staat in de brief aan de Hebreeën hoofd-
stuk 5:11-6:3 heel interessant. De schrijver noemde daar het eerste feitelijk
“onderwijs aangaande Christus, … het fundament … van bekering van dode
werken en van geloof in God … enz.” de melk die wij als zuigelingen krijgen.
Wie tot geloof en bekering zijn gekomen, hebben echter de rechte prediking
nodig: vaste spijs, zoals hij die noemde: “Want ieder, die nog van melk leeft,
heeft nog geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de
vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend
hebben in het onderscheid van goed en kwaad” (Heb 5:13,14). Dat is een ver-
wijzing naar Genesis, waar de slang tegen de vrouw zei: “God weet dat, ten da-
ge dat u van de vrucht van de boom eet, uw ogen geopend zullen worden, en u
als God zult zijn, kennende goed en kwaad” (3:5). Dit wordt later niet ontkend,
want God zei: “Zie, de mens is geworden als een van Ons door de kennis van
goed en kwaad” (3:22). Maar de natuurlijke mens kan op zich niets met het
weten van wat goed en kwaad is, want kennis als zodanig brengt hem niet tot
de volmaaktheid. Werkelijke kennis van goed en kwaad zou hij krijgen door zijn
zinnen te oefenen met Gods onderwijs, en zo een geestelijk mens te worden,
die zijn wil afstemt op die van God en niet op die van de wil van zijn vlees.
Daarom was het nodig dat een andere Mens opstond, die zich het God gelijk

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”

5. in dat spoor dan ook verder!
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zijn niet wilde toe-eigenen, maar God in alles wilde gehoorzamen. Daarom is Hij
de eerste werkelijke Mens naar Gods beeld en gelijkenis, die God had voorzien
vóór de grondlegging van de wereld, en om wie Hij de mens schiep. In zijn brief
aan Kolosse schreef Paulus: “Hij (Christus) is het beeld van de onzichtbare
God, de eerstgeborene der ganse schepping … en Hij is vóór alles en alle din-
gen hebben hun bestaan in Hem” (1:15-17).

Onder ‘alle dingen’ vallen ook Gods kinderen, want Gods raadsbesluit was dat
allen, die door geloof en gehoorzaamheid in het voetspoor van zijn Zoon zou-
den treden, aangenomen zouden worden als zonen: “Hij (God) heeft ons im-
mers in Hem (Christus) uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, opdat
wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij
ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door
Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van
zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde” (Efez 1:4-6). Zij
zijn inbegrepen in de genade die Hij zijn geliefde Zoon schonk, zoals Paulus
vervolgde door zes maal nadrukkelijk te zeggen dat alles “in Hem” (Christus) is.
Paulus schreef verder in de brief aan Kolosse: “Want het heeft de ganse vol-
heid behaagt in Hem (Christus) woning te maken” (1:19). Voor wie nu op grond
van aanneming “in Christus” is, houdt dit tevens in dat Christus “in ons” is. Zijn
volheid moet woning maken in zijn volgelingen, zodat ook in hen een heerlijk-
heid is te zien “… vol van genade en waarheid”. Dat gebeurt langs de weg van
opvoeding en onderwijs door Christus en zijn dienaren aan hen “die daarvoor
rijp zijn” (1 Kor 2:6): “… Hij (Jezus) is het ook, die is opgevaren ver boven alle
hemelen, om alles tot volheid te brengen. En Hij heeft zowel apostelen als pro-
feten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij
allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt
hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van
Christus” (Efez 4:10-13); en: “Hem (Jezus) verkondigen wij, wanneer wij ieder
mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens
in Christus volmaakt te doen zijn” (Kol 1:28).

De vrucht die Gods waarachtige kinderen opleveren
Zoals we al zagen, kon Christus alleen maar “in God” zijn en God “in Christus”,
door zich volkomen open te stellen voor Gods woord en geest, en door zijn vol-
komen onderworpenheid en gehoorzaamheid aan Hem. In zijn spreken en
doen liet Hij zien Wie zijn Vader is. Maar het was geen slaafse onderworpen-
heid, geen gedwongen gehoorzaamheid. Die kwam van binnenuit, gedreven
door de liefde voor God en mensen. Hij toonde de eigenschappen van zijn Va-
der in de hemel: goedertierenheid (verbondsliefde), trouw, genade, barmhartig-

de volmaaktheid in Christus
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heid, lankmoedigheid (geduld), vergevingsgezindheid. Daarnaast had Hij ande-
re belangrijke eigenschappen, die te maken hebben met de verhouding van de
mens tot de almachtige en volmaakte God in de hemel: nederigheid om een
leerling van God te zijn, een dienaar van Hem en andere mensen, en zacht-
moedigheid, waarin Hij niet toornig werd maar altijd het heil voor anderen
zocht. Deze eigenschappen en gezindheid van Christus vraagt God ook van zijn
kinderen. Paulus vermaande, met betrekking tot de eenheid die God, Zijn Zoon
Christus Jezus en de gelovigen moeten vormen, dat zij als individu de eigen-
schappen van Christus in hun leven moeten tonen. In die kwaliteit van waar-
achtige zonen en dochters van God, maken zij hun eigen belang onderschikt
aan dat van God, in het belang van allen die God eeuwig leven wil schenken.
Zijn oproep was dan ook: “Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons
heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende
reuk” (Efez 5:1,2). Dit levert een goede vrucht op, waaraan zij herkend kunnen
worden als zijn kinderen: “… de vrucht van het licht” die “bestaat in louter
goedheid en gerechtigheid en waarheid” (Efez 5:9). En zijn deze vruchten, die
zij op den duur moeten opleveren, nu niet precies de kenmerken van God, die
Christus Jezus, zijn geliefde Zoon, toonde in zijn leven?

Lucas vertelde over interessante dingen, die Jezus in de Bergrede sprak: over
de liefde en goedheid van God, die zichtbaar moet worden in zijn kinderen. De-
ze liefde gaat uit boven de normale liefde die wij hebben voor bepaalde men-
sen. God heeft alle mensen lief en wil dat niemand verloren gaat. Zijn liefde en
goedheid zijn universeel en zonder onderscheid. Waar ons geduld al snel op is
en onze liefde even snel bekoelt als dat zij opbloeit, kan bij God zelfs de groot-
ste zondaar op grond van berouw en bekering behouden worden: “En indien u
liefhebt, die u liefhebben, wat hebt u vóór? Immers, ook de zondaars hebben
lief, die hen liefhebben. Want indien u goed doet aan wie u goed doen, wat
hebt u vóór. Ook de zondaars doen dat … Neen, hebt uw vijanden lief, en doet
hun goed … en uw loon zal groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste
zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen” (Luc 6: 32, 33; 35).
Mogelijk dacht Jakobus later aan Jezus’ woorden in de Bergrede, toen hij
schreef: “... de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam,
vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en
ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor
hen, die vrede stichten” (Jak 3:17,18).

In het volgende artikel zullen we langs de eigenschappen van God gaan, waar-
van Hij verlangt dat die ook in zijn dienaren te vinden zijn, zoals we eerder in
deze serie artikelen hebben gedaan in het geval van Jezus. J.K.D.
(Alle Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling)

5. in dat spoor dan ook verder! (vervolg van pagina 10 en 11)



In Psalm 40 schetst David zijn relatie met God, en wijst er daarbij op dat
het God niet is te doen om offers, maar om gehoorzaamheid:

Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet.

Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik’ … Uw wil te doen, mijn God, verlang
ik, diep in mij koester ik uw wet. (Ps 40:7-9)

Offers dienden slechts om verzoening te doen wanneer het mis was ge-
gaan met het doen van Gods wil, maar de basis moet toch dat doen van
Gods wil zijn, want zulk ‘herstel’ zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Dat
‘U hebt mijn oren voor u geopend’ beschrijft die gehoorzaamheid; ook in
onze eigen taal wordt ‘luisteren’ gebruikt voor gehoorzamen. En het resul-
taat daarvan is dan: “Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij
koester ik uw wet”. Over het bijbelse gebruik van dat woord ‘openen’ valt
weinig te zeggen, want het wordt in de hele Schrift alleen hier gebruikt.
De Septuaginta, de Griekse vertaling van het OT, vertaalt het echter met
katartizō, dat de betekenis heeft van: iets met grote zorgvuldigheid ver-
vaardigen (of herstellen wanneer het beschadigd is geraakt). Dus dan vat
je het kennelijk zo op dat David hier zegt dat niet het herstel van de rela-
tie met God (d.m.v. een offer) het doel dient te zijn maar het herstel (of
eigenlijk het al bij voorbaat in goede staat brengen) van dat luisteren.

Maar er zit meer in dat ‘openen’ van zijn oren. In de Mozaïsche wet vin-
den we de volgende bepaling:

Wanneer je een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang die-
nen; in het zevende jaar mag hij als vrij man vertrekken … Mocht hij
echter te kennen geven dat hij zo aan zijn meester … gehecht is dat hij
niet als vrij man wil vertrekken, dan moet zijn meester hem naar het
heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor
met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf. (Ex 21:2-6)

We moeten het waarschijnlijk achten dat David zijn woorden zodanig
heeft gekozen dat ze een zinspeling vormen op deze bepaling uit de Wet.
Dit voorschrift is het eerste in een reeks die we vinden tussen enerzijds
de samenvatting van de Wet die wij kennen als de tien geboden (Ex 20)
en anderzijds de feitelijke verbondssluiting (Ex 24). Kennelijk zijn juist
deze voorschriften bedoeld als een weergave van de essentie van dat
verbond. Ze leggen bijvoorbeeld veel nadruk op de zorg voor de naaste.
Maar het begint dus met een voorbeeld van vrijwillige dienstbaarheid, en
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Dit is mijn lichaam

in dat voorbeeld speelt dat ‘openen’ van de oren een duidelijke, symboli-
sche rol. David heeft dat ongetwijfeld volledig begrepen en verwijst daar
naar (met een duidelijke woordspeling) in zijn psalm.

De Knecht in Jesaja

Wanneer we dan met deze eerste conclusies naar Jesaja gaan, dan lezen
we daar in de derde profetie over de komende Knecht:

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan
opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om
aandachtig te horen. God, de HEER, heeft mijn oren geopend en ik heb
geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. (Jes 50:4-5)

De NBG’51 heeft voor het eerste vers meer letterlijk: “De Here HERE

heeft mij als een leerling leren spreken … Hij wekt mij het oor, opdat ik
hore zoals leerlingen doen” (vs 4), want het Hebreeuws gebruikt hier in-
derdaad tweemaal een woord dat te maken heeft met onderwijs. Deze
passage presenteert de Knecht nadrukkelijk als een gewillig leerling, die
niet afwijkt van de weg die hem is geleerd. En ook hem wordt die uitdruk-
king ‘het oor geopend’ in de mond gelegd. En weliswaar wordt hier een
ander woord voor openen gebruikt, maar ook hij bedoelt dat luisteren in
de zin van gehoorzamen. Daarmee schetst de tekst ons dus een contrast
tussen deze speciale Knecht en het volledige volk, dat eigenlijk Gods
knecht had moeten zijn. Want van dat volk was al eerder gezegd:

Wie is er blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is
er blind als de volmaakte en blind als de knecht des HEREN [hier dus:
Gods volk]? Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedach-
tenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord. (Jes
42:19-20, NBG’51)

In dat verband is het interessant op te merken dat de rabbijnen die de
Hebreeuwse tekst in het Grieks van de Septuaginta hebben vertaald, in
hoofdstuk 50 dat woord ‘ik’ extra nadruk hebben gegeven: ik heb geen
verzet geboden (50:5), kennelijk in tegenstelling tot dat volk.

De Knecht bij Hebreeën

De Schriftgeleerde (naar we aannemen) die de brief aan de Hebreeën
heeft geschreven citeert die psalm van David waar we mee begonnen, en
past die uiteraard toe op Jezus want Hij was tenslotte die gehoorzame
Knecht. Aan de hand van diens betoog zullen we daarom nog eens wat
verder naar die psalm kijken. Hij schrijft in het Grieks en citeert daarom
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de Septuaginta. En die leest zo:
Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gege-
ven; brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd:
‘Hier ben ik … Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen’. (Heb 10:5-7)

Hier valt op dat de woorden ‘u hebt mijn oren voor u geopend’ zijn vervan-
gen door ‘u hebt mij een lichaam gegeven’. Dat is inderdaad een variant
die in veel handschriften van de Septuaginta te vinden is, al zijn er ook
die lezen ‘u hebt mij oren gegeven’. Het Griekse woord dat hier is vertaald
met ‘geven’ is eigenlijk dat woord katartizō (met grote zorgvuldigheid ver-
vaardigen) waar we het aan het begin over hadden. Lichaam i.p.v. oren
zou kunnen berusten op fout lezen van een overschrijver van de Griekse
tekst (swma i.p.v. ώtia). De Vulgaat (de Latijnse Bijbel van de kerk van de
middeleeuwen), die rond 400 is ontstaan, heeft die oren bijvoorbeeld wel.
De schrijver aan de Hebreeën heeft dat ‘lichaam’ echter kennelijk niet
onlogisch gevonden, want hij heeft niet de moeite genomen de tekst aan
de hand van het Hebreeuws, dat hij gekend moet hebben, te corrigeren.

Maar terug naar die psalm. Die heeft de structuur van een typisch He-
breeuws parallellisme, een constructie waarbij de gedachte in het eerste
deel (in de tabel die onder I) in het tweede deel (II in de tabel) wordt her-
haald, maar dan met andere woorden. Dat is duidelijk het geval met:

I. In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen
II. brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd

Maar dan mogen we ook zo’n parallel verwachten tussen de beide andere
helften:

I. (Hebr) Gij hebt mij geopende oren gegeven
I. (Grieks) Gij hebt mij een lichaam bereid
II. Toen zei ik: ‘Zie hier ben ik … om uw wil, o God, te doen’
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Psalm 40:7-9 (NBG’51) Hebreeën 10:5-7 (NBG’51)

I. In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij
geen behagen
- Gij hebt mij geopende oren gege-

ven -

I. Slachtoffer en offergave hebt Gij
niet gewild
maar Gij hebt Mij een lichaam be-
reid;

II. brandoffer en zondoffer hebt Gij
niet gevraagd

Toen zei ik: Zie, ik kom; in de boek-
rol is over mij geschreven; ik heb
lust om uw wil te doen, mijn God.

II. in brandoffers en zondoffers hebt
Gij geen welbehagen gehad.

Toen zei Ik: zie, hier ben Ik
- in de boekrol staat van Mij ge-
schreven - om uw wil, o God, te
doen.



Dit is mijn lichaam (vervolg van pagina 14 en 15)

De Nederlandse vertaling verschilt weliswaar ook in deel II enigszins,
maar dat ligt aan de vertalers; het Grieks is vrijwel identiek. Maar dan
moet dat ‘geopende oren geven’ van het Hebreeuws in elk geval parallel
zijn aan ‘zie, hier ben ik om uw wil te doen’, en volgens de vertalers van
de Septuaginta (of in elk geval volgens de schrijver aan de Hebreeën)
ook aan dat lichaam dat hem is ‘bereid’ (zorgvuldig voor hem vervaar-
digd). En dat is zo, want beiden slaan uiteraard op het volledig gehoor
geven van de leerling aan de leer en geboden van zijn meester.

Dit is mijn lichaam

Dat brengt ons dan tot de volgende conclusie. Het doel van de Wet was
de gelovige te leren wat God van hem verwachtte. En hoewel er voorzie-
ningen waren voor het geval dat mensen tekort schoten, was gehoor-
zaamheid toch het primaire doel. De ware dienaar van God kenmerkt
zich doordat hij ‘luistert’ naar het onderwijs van de Wet. En de ultieme
Dienaar, die Knecht van Jesaja, zou juist dat aspect vertegenwoordigen.
Hij zou zijn leven (zijn ‘lichaam’) vrijwillig in dienst van God stellen, zoals
die slaaf in Exodus 21, die zich vrijwillig voor altijd aan zijn meester ver-
bond. En dat brengt ons dan tot Jezus’ woorden bij de instelling van het
‘avondmaal’, die ik hier citeer in de versie van Paulus: “Dit is mijn li-
chaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken” (1 Kor
11:24). Zijn offer voor hun zonden bestond uit zijn leven. Maar niet pri-
mair als het afleggen daarvan op het kruis, maar allereerst in het volledig
toewijden daarvan aan God, voorafgaand aan dat kruis. En deelhebben
aan dat avondmaal is daarom niet in de eerste plaats het gedenken van
dat offer, maar allereerst het daarmee tot uitdrukking brengen van onze
bereidheid Hem daarin na te volgen. Zoals Hij zijn leven in dienst van
God stelde, als de ware Knecht, zo moet ook ieder die zijn volgeling wil
zijn, zijn eigen leven – volledig – in dienst van God stellen.

We moeten ons dus niet op een dwaalspoor laten brengen door platvloer-
se opvattingen als zou het gebed van een priester dat brood veranderen
in het ‘echte’ vlees van Christus, omdat het eten daarvan nodig zou zijn
om ons op magische wijze te reinigen, als een soort ritueel kannibalisme.
Voor wie de achtergronden beseft, vertegenwoordigt dat gedenken van
zijn offer in het ‘avondmaal’ een diepe symboliek, die ons wil inprenten
dat er alleen verlossing is voor wie (1) zijn oren laat openen, (2) ‘luistert’
naar Gods geboden, en dan (3) zijn leven in dienst stelt van God op de
wijze die Jezus ons heeft voorgeleefd. Weliswaar kunnen we die behou-
denis daar niet mee verdienen, maar God heeft ons laten weten dat Hij
ons die behoudenis op die voorwaarden wil schenken. R.C.R

17
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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

De apostel Paulus ontmoette tijdens zijn tweede zendingsreis – in de
stad Lystra in Klein Azië – Timoteüs, de zoon van een in Jezus gelo-
vende Joodse vrouw en een Griekse vader die waarschijnlijk het
Joodse geloof had aangenomen. Timoteüs is een Griekse naam, die
‘hij die God eert’ betekent. Hij was niet besneden, maar wel grootge-
bracht in het Joodse geloof: “je bent van kindsbeen af vertrouwd met
de heilige geschriften” (2 Tim 3:15). Paulus raakte onder de indruk
van deze gelovige jonge man, die ijverig was en goed stond aange-
schreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium (dat ongeveer 40 km
verderop lag). Hieruit blijkt dat gemeenten toen nauw contact met
elkaar hadden en samenwerkten. Op de lange zendingsreizen kon
Paulus een broeder als Timoteüs goed gebruiken, die geen moment
aarzelde om mee te gaan. Vanaf dat moment diende hij de apostel,
die zeer op hem gesteld raakte. Paulus zag zichzelf als zijn geestelij-
ke vader: “Timoteüs … die mijn geliefd kind is” (1Kor 4:17). Hij voel-
de zich verantwoordelijk, en leerde, bemoedigde en vermaande hij
hem als een vader. Voordat Timoteüs meeging besneed Paulus hem.
Dat was heel bijzonder, want er was nog maar kort daarvoor beslo-
ten dat de heidenen niet besneden hoefden te worden. Paulus was
niet opeens van zijn principe afgeweken. Het was een weloverwogen
daad om problemen met de Joden te voorkomen. Door zijn afkomst
was Timoteüs half Joods; door de besnijdenis werd hij als een echte
Jood gezien. Door zijn Griekse vader was hij bekend met de heidense
cultuur. Paulus zag daarom in hem een zeer bruikbare medewerker
voor Joden en heidenen. Timoteüs vergezelde Paulus zoveel hij kon
op zijn reizen. Maar regelmatig ging Paulus alleen verder, en liet de
zorg van een nieuwe gemeente over aan Timoteüs. Zo werd hij al
snel de vertrouwde plaatsvervanger en afgezant van Paulus. Nadat
Paulus voor de volkswoede Tessalonica had moeten ontvluchten,
was hij bezorgd of de jonge gemeente het wel zou redden: “Omdat
we het niet langer uithielden” had hij besloten “Timoteüs naar u toe
te sturen, onze broeder en Gods medewerker in de verkondiging van
het evangelie van Christus. Timoteüs moest u sterken en aanmoedi-
gen in uw geloof … maar nu is Timoteüs teruggekomen met het goe-
de bericht over uw geloof en liefde” ( 1Tes 3:1,2,6). Zo´n speciale
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missie werd opnieuw aan Timoteüs toevertrouwd toen Paulus in de
gevangenis zat, en er problemen waren in de gemeente van Filippi:
“ik hoop dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen. Er is verder nie-
mand die zich net zo oprecht als ik om u bekommer. U weet dat hij
betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn
vader, voor het evangelie heeft ingezet (Flp 2:19-22). Daarna kreeg
hij de moeilijke opdracht naar Korinte te gaan, waar grote proble-
men in de gemeente waren ontstaan. Paulus stuurde hem als zijn
afgevaardigde om orde op zaken te stellen: “Daarom ook stuur ik
Timoteüs naar u toe, die mijn geliefd kind is, trouw aan de Heer” (1
Kor 4: 17). Paulus wist dat het niet makkelijk zou zijn. Timoteüs was
nog jong, en sommigen zouden hem niet voor vol zien. Om de missie
goed te laten verlopen, stuurde Paulus de gemeente vooraf een
waarschuwing: “Zorg ervoor dat u Timoteüs niet afschrikt wanneer
hij bij u komt, want hij werkt net als ik ten dienste van de Heer. Dus
niemand mag op hem neerzien” (1 Kor 16:10,11). Uit Paulus’ beide
brieven aan Timoteüs blijkt dat hij als afgezant van Paulus te maken
kreeg met grote problemen in de gemeente van Efeze. Paulus geeft
hem liefdevol duidelijke aanwijzingen voor de leiding van een ge-
meente onder moeilijke omstandigheden. Maar ook ernstige verma-
ningen. De jonge prediker moest nog veel leren en zelfvertrouwen
krijgen: “Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je
neerkijkt. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.
Maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorde-
ringen maakt” (1 Tim 4:11-16). Ook later in de brief herhaalt Paulus
de vermaning; alsof hij bang was dat Timoteüs zijn taak niet aan
kon: “0 Timoteüs, waak over hetgeen je is toevertrouwd en mijd het
goddeloze gepraat” (1 Tim 6:20). Paulus had hem liefdevol gehol-
pen een sterke, standvastige prediker te worden, die bestand was
tegen moeilijkheden en zelfs lijden niet uit de weg ging: “Wist u dat
onze broeder Timoteüs is vrijgelaten?” (Heb 13:23). De woorden
van Paulus in 2 Tim 4:18 gelden nu ook voor Timoteüs en laten wij
hopen en bidden ook voor ons: “de Heer zal me van alle kwaad red-
den en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de
eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen”. N.D.
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Hoewel Salomo de tempel had gebouwd zoals zijn vader David die voor ogen
had gehad, zagen we toch al hoe de Schrift aangeeft dat zijn aandacht ver-
deeld was tussen de dienst aan God en zijn eigen prestige. Later zien we
hem dan ook steeds verder afdwalen. In het begin worden alle offers en alle
feesten nog nauwgezet gebracht en gehouden, maar later lezen we:

(Zijn vele) vrouwen maakten hem ontrouw: op zijn oude dag verleidden zij
hem ertoe andere goden te gaan dienen ... Salomo zocht zijn heil bij Astar-
te, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de Ammo-
nieten ... Zo liet hij op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats
maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Mo-
loch, de gruwelijke god van de Ammonieten. Voor al zijn buitenlandse vrou-
wen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij
wierook konden branden en offers konden
brengen voor hun goden. (1 Kon 11:3-8)

Dat was het begin van een eeuwenlange prak-
tijk om zowel God als de goden van de omrin-
gende volken te dienen.

Afval in het noorden

Dit is ook de reden waarom God het rijk, na
Salomo’s dood, in twee stukken scheurt. Een
deel met tien stammen in het noorden, met
Samaria als hoofdstad: dit behield de naam
Israël, maar wordt soms ook Efraïm genoemd.
En een deel met twee stammen in het zuiden,
meestal aangeduid met de naam van de
grootste daarvan, Juda. Hier bleef Jeruzalem
de hoofdstad, maar dat lag nog geen 15 kilo-
meter van de grens. Jerobeam werd de door
God aangewezen koning van het noordelijke
rijk, maar hij maakte de klassieke fout om
toch niet volledig op God te vertrouwen:

(Hij) overlegde bij zichzelf: Wanneer het volk naar Jeruzalem blijft gaan om
daar offers op te dragen in de tempel van de HEER, zullen ze zich weer
hechten aan hun heer, koning Rechabeam van Juda … (Hij) besloot hij om
twee gouden beelden te laten maken in de vorm van een stierkalf. Daarop

5. Van bedehuis tot rovershol

De woonplaats van

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen
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zei hij tegen het volk: ‘U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Jeruzalem
gegaan! Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid.’ Het ene beeld
liet hij in Betel plaatsen, en het andere in Dan. (1 Kon 12:27-29)

Zowel aan de noord- als aan de zuidgrens is daarmee een heiligdom ge-
plaatst, ter vervanging van de tempel in Jeruzalem. En van iedere volgende
koning lezen we nadrukkelijk dat hij deze situatie niet veranderde. Daarmee
lijkt het noordelijke rijk afgeschreven. Maar de getrouwen onder het volk
konden toch naar Jeruzalem blijven gaan voor de jaarlijkse feesten. Velen
verhuisden echter naar het zuiden. Van koning Asa lezen we bijvoorbeeld:

Hij ontbood heel Juda en Benjamin, en ook de mensen uit ... Efraïm en
Manasse en Simeon die als vreemdeling in zijn koninkrijk verbleven sinds
zij in groten getale uit Israël waren gekomen en zich bij hem hadden ge-
voegd toen ze merkten dat de HEER, zijn God, hem bijstond. (2 Kron 15:9)

Later, tegen het einde van het noordelijke rijk, lezen we hoe Jeruzalem sterk
was uitgebreid (“Chulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem”, 2
Kon 22:14), wat ook door de archeologie wordt bevestigd. En we komen in
de Bijbel ook namen tegen van mensen afkomstig uit de tien noordelijke
stammen die te Jeruzalem blijken te wonen.

De ontwikkelingen in het zuiden

In het zuidelijke rijk Juda blijft Jeruzalem de centrale plaats van eredienst,
maar ook daar worden de goden van de omringende volken aanbeden. Er
volgt een wisselende reeks koningen, waarvan sommige hun best doen het
volk God weer te laten dienen (zoals de bovengenoemde Asa) en andere
juist de afgodendienst aanmoedigen. “De zonen van de goddeloze Atalja
hebben … de geheiligde voorwerpen van het huis des HEREN voor de Baäls
gebruikt” (2 Kron 24:7, NBG’51). En de tempelschatten werden vaak ge-
bruikt als geschenk om buitenlandse mogendheden af te kopen: “Achaz
nam het zilver en het goud, dat zich bevond in het huis des HEREN … en hij
zond het als een geschenk aan de koning van Assur” (2 Kon 16:8, NBG’51).
Manasse, één van de laatste koningen, gaat nog verder:
Hij richtte nieuwe altaren op voor de Baäls en maakte nieuwe Asjerapalen.
Hij aanbad de hemellichamen en diende die. Hij richtte altaren op in de tem-
pel van de HEER, waarvan de HEER had gezegd: ‘In Jeruzalem zal mijn naam
voor altijd wonen’, en plaatste op de beide voorhoven van de tempel altaren
voor de hemellichamen (2 Kron 33:3-5).

Gods naam op aarde
om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)
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Daartegenover zien we koningen die God wel trouw zijn en de afgodsbeelden
vernietigen. De erg jong aangestelde koning Joas trof van de tempel bijna
een bouwval aan. Het onderhoud was verwaarloosd en grote delen waren
bouwvallig geworden. Omdat zijn opdracht aan de priesters om dit te herstel-
len geen effect heeft, besluit Joas een offerkist te laten installeren:

De hogepriester Jojada nam een kist, boorde een gat in het deksel en zette
de kist bij het altaar, rechts bij de ingang van de tempel. Daarin deden de
priesters die de ingang bewaakten al het zilver dat voor de tempel van de
HEER werd afgedragen. (2 Kon 12:10)

De tabernakel was oorspronkelijk gebouwd van vrijwillige gaven, maar voor
het onderhoud was in de Wet niets geregeld. Dit concept van een offerkist,
bestemd voor vrijwillige gaven voor het herstel en onderhoud van de tempel,
zien we later ook onder andere koningen, maar ook in het Nieuwe Testament
waar Jezus kijkt naar de rijken en de arme weduwe (Mar 12:41). Dan staat
hij echter niet meer naast het altaar, maar in de voorhof waar zowel mannen
als vrouwen mochten komen. Waarschijnlijk omdat men besefte dat het daar
meer op zou leveren. Ook toen was het geld bestemd voor een verbouwing,
waar we het in een volgende aflevering over zullen hebben. Ook de latere
Josia werd op jonge leeftijd koning. En als hij de onderhoudswerkzaamheden
weer ter hand neemt, wordt er een wetsrol gevonden. Wanneer die hem
wordt voorgelezen, beseft hij hoezeer het volk onder zijn beide voorgangers,
vooral Manasse, daarvan was afge-
weken. Daaruit blijkt dat hij daar-
vóór zelf geen wetsrol had, hoewel
de koning volgens de Wet verplicht
was een eigen exemplaar te heb-
ben. Blijkbaar was Gods woord vol-
ledig in onbruik geraakt. Voor Josia
was dit aanleiding om het Paas-
feest weer te vieren volgens de be-
doeling van de Wetgever.

Sinds de dagen van de profeet
Samuël was Pesach in Israël niet
meer op deze manier gevierd.
Geen van Israëls koningen had
Pesach gevierd zoals Josia nu
deed met de priesters en de Levie-
ten en allen die uit Juda en Israël
waren gekomen en de inwoners
van Jeruzalem. (2 Kron 35:18)

De woonplaats van Gods naam op aarde

Michelangelo:
de vondst van het wetboek
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Op weg naar het einde

Per saldo is er, bij al die goede en slechte koningen, toch een dalende lijn.
Daarbij komt nog dat hun visie op God en de tempel verandert. Zij nemen
de ideeën over van de omringende volken, en de tempel wordt van een
plaats waar het volk samenkomt om God te loven en Zijn feesten te vieren
tot een soort ‘huisvesting’ van een god, die je daar ook te eten moet geven.
“Eet ik soms het vlees van stieren of drink ik het bloed van bokken?” (Ps
50:13) verwijt God zijn volk. Dat zien we ook al bij de profeet Jesaja: “Wat
moet ik met al jullie offers? zegt de HEER. Ik heb genoeg van die schapen,
die vetgemeste kalveren; het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik
niet meer” (Jes 1:11). Ook zien we dat bij Juda ten tijde van oorlog het beeld
leeft van ‘mijn god is sterker dan jouw god’. En omdat God in Jesaja’s tijd
d.m.v. een groot wonder Jeruzalem had beschermd tegen de Assyriërs, om
Hizkia duidelijk te maken dat hij werkelijk volledig op Hem kon vertrouwen,
was bij het volk het beeld ontstaan dat zij onaantastbaar waren omdat Gods
tempel in hun midden was, die God ten koste van alles zou beschermen.
God spreekt door Jeremia om hen uit die waan te halen:

Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: ‘Dit is de tempel van de HEER! De
tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’ Als jullie je leven werkelijk
beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, vreemdelingen, wezen
en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergie-
ten en niet achter andere goden aanlopen, jullie onheil tegemoet, dan mo-
gen jullie hier blijven wonen … Jullie stelen, moorden, plegen overspel en
meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan,
die jullie eerst niet kenden. En toch durven jullie, terwijl jullie al die gruwel-
daden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan
mijn naam verbonden is, met de gedachte: Ons kan niets gebeuren! Den-
ken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie
wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER. (Jer 7:4-11)

De ironie wil dat zijn volksgenoten dit dan echter juist zien als godslastering.
Jeremia wijst hen op het voorbeeld van Silo (zie aflevering 2) dat nu werke-
lijkheid zal worden. Jeruzalem wordt na een belegering van 1½ jaar door de
Babyloniërs ingenomen en de tempel wordt verwoest. Alle schatten worden
meegenomen, het koper van de grote bronzen pilaren en andere grote stuk-
ken wordt, in stukken gebroken, mee naar Babel genomen en de tempel
gaat tenslotte in vlammen op. Het onvoorstelbare was uiteindelijk toch ge-
beurd. Maar niet dan nadat de profeet Ezechiël in een visioen had gezien
hoe Gods glorie zich verhief en de tempel in Jeruzalem verliet, om te gaan
naar de ballingen die reeds eerder waren weggevoerd naar Babel. M.H.

5. Van bedehuis tot rovershol (vervolg van pag. 20 en 21)
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De Here Jezus vroeg zijn tijdgenoten:

Zo maakte Hij duidelijk dat
en dat het belangrijk is onderscheid te maken tussen wat
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Deze woorden leiden vaak tot speculatie aangaande de behoudenis van een
ongelovige die gehuwd is met een gelovige partner, of die van hun kinderen.
Maar wat bedoelt Paulus nu echt? Ik geef eerst de volledige passage :

Heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen
te wonen, dan moet hij haar niet verstoten. En een vrouw moet, als zij een
ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die
man niet verstoten. Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de
ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kin-
deren onrein zijn, doch nu zijn zij heilig. (1 Kor 7:12-14, NBG’51)

Het onderwerp is een advies om geen scheiding van een ongelovige partner te
zoeken wanneer die instemt met het in stand houden van het huwelijk. En dat
bevat twee begrippen waar we aandacht aan zullen moeten besteden:

• Wat is precies de betekenis van dat ‘geheiligd’?
• Wat bedoelt Paulus met dat ‘onrein’ zijn (van de kinderen)?

Dat laatste geeft hij als reden voor zijn advies, dus dat moet de sleutel bevat-
ten tot zijn argument. Daarbij moeten we bedenken dat ‘rein’ en ‘onrein’ voor
de Jood termen waren met een rituele betekenis. Ze verwijzen altijd naar een
bepaling of principe van de Wet. Dus dáár zullen we ook moeten zoeken. Wan-
neer we dat dan doen, stuiten we al snel op de volgende voorschriften:

Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in
met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit
twee soorten garen. (Lev 19:19)
U mag uw wijngaard niet inzaaien met verschillende soorten zaad, want dan
zou de hele oogst – dat wat u gezaaid hebt evenals de opbrengst van de
wijngaard – niet door u gebruikt mogen worden [NBG’51: opdat niet de ge-
hele oogst … aan het heiligdom vervalt]. U mag een rund en een ezel niet
samen voor de ploeg spannen. U mag geen kleding dragen van tweeërlei
weefsel, van wol en linnen samen. (Deut 22:9-11)

De wet verbood ten strengste het combineren van ongelijke zaken: het krui-
sen van verschillende diersoorten, textiel van dierlijke en plantaardige oor-
sprong, het tegelijkertijd inzaaien van akkers met verschillende gewassoorten,

“De ongelovige man is geheiligd
en de ongelovige vrouw



‘Hebt u niet gelezen’ en ‘Staat er niet geschreven?’
het geschreven woord van God boven alles staat,
God heeft gesproken en de menselijke opvattingen daarover.
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of het naast elkaar inspannen van verschillend geaarde trekdieren. Het resul-
taat van een dergelijke vermenging, als die toch had plaatsgevonden, moest
onrein worden geacht (dat ongeoorloofde kledingstuk of dat resultaat van die
ongeoorloofde kruising) of verbeurd worden aan de tempel (de opbrengst van
die gemengd ingezaaide akker of wijngaard). De reden voor zo’n verbod kon
heel praktisch zijn (het naast elkaar inspannen van een rund en een ezel is
bijvoorbeeld heel belastend voor beide dieren, wegens hun sterk verschillen-
de loopwijze), maar de achtergrond ervan gaat veel dieper. Ze moeten leren
steeds duidelijk onderscheid te maken, en dan moet je niet zomaar op goed
geluk van alles mengen. Dat is een continue les in zuiverheid (dus: reinheid).

Uiteindelijk is de geestelijke les daarvan dat ze de hun door God gegeven
voorschriften, voor het leven en voor de eredienst, niet moeten gaan vermen-
gen met andere, menselijke gewoonten of opvattingen. Want het gaat uitein-
delijk niet om (bijv.) dieren maar om mensen. Paulus vertelt ons dat duidelijk
wanneer hij zegt: “Bekommert God zich dan om runderen? Of zegt hij dit om
ons? Om ons natuurlijk” (1 Kor 9:9). En hij past dat elders ook zo toe:

Loop niet in een en hetzelfde span [zoals dat rund en die ezel] met ongelo-
vigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat
heeft licht met duisternis te maken? (2 Kor 6:14)

Hij refereert hier aan dat verbod uit Deut 22:10, maar past dat toe op een
verbintenis tussen een gelovige en een ongelovige. Want de ene is aan God
gewijd (bijbels: ‘geheiligd’) en de andere niet. Maar wat nu wanneer iemand
tot geloof komt die al getrouwd is en de partner komt niet tot geloof? Moet hij
of zij dan van die partner scheiden. Nee, zegt Paulus, niet zolang die partner
erin toestemt dat huwelijk voort te zetten. De verbintenis hoeft in dat geval
niet te worden gezien als een ‘ongelijk span’; de ongelovige partner moet dan
worden gezien als evenzeer aan God gewijd (geheiligd) als de gelovige. En het
resultaat van die verbintenis (de kinderen) hoeven ook niet ‘onrein’ te worden
geacht of (a.h.w.) verbeurd te worden verklaard. Maar dat zegt dus alleen iets
over het al dan niet geoorloofd zijn van de bestaande situatie, en helemaal
niets over de eventuele behoudenis van de partner of de kinderen. R.C.R.

in zijn vrouw
is geheiligd in de broeder” (1 Kor 7:14, NBG’51)
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen

Onder de verschillende voorafschaduwingen van Christus neemt Jozef
een bijzondere plaats in. In geen andere voorafschaduwing zien wij zoveel
facetten uit het leven van Jezus. Zo zien we bijvoorbeeld ook twee fasen
in het leven van Jozef. Eerst een fase waarin hij door zijn broers wordt
verkocht en als gevolg daarvan als slaaf moet leven, uiteindelijk zelfs uit-
lopend op een leven in de gevangenis. En vervolgens een fase waarin hij,
als onderkoning van Egypte, een machtige positie bekleedt met zeer veel
macht en heerlijkheid. We zullen deze periodes achtereenvolgens bekij-
ken, en zien dat deze beide fases erg veel gemeen hebben met de eerste
en de tweede komst van Jezus.

Jozef en zijn lijden

Genesis 37 beschrijft zijn situatie in het huisgezin waar hij deel van uit-
maakte. We zien hier al een aantal overeenkomsten met Jezus, waarbij
we in het geval van Jezus in plaats van zijn broers zijn volksgenoten moe-
ten zien (in de Schrift ook vaak aangeduid als ‘broeders’).
• Hij was de geliefde zoon van zijn vader
• Hij werd door zijn broers gehaat vanwege deze liefde en doordat hij

aangaf over hen te zullen heersen (Jezus gaf aan de Messias te zijn, zie
ook de gelijkenis in Lucas 19:11-12)

• Hij wordt door hen uitgeleverd aan vertegenwoordigers van een vreemd
volk om hem uit hun midden te verwijderen

• Zijn broers beoogden eigenlijk zijn dood
• Hij werd verkocht voor de prijs van een slaaf (Jozef voor 20 zilverstuk-

ken, Jezus voor 30)
• Gods doel hiermee was echter om zijn broers te behouden

In verband met dat laatste lezen we:
God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op aarde
veilig te stellen; zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij
dus hierheen gestuurd maar God. (Gen 45:7)

De Schrift maakt ook bewust melding van de ‘put zonder water’ waar Jo-
zef in vastgehouden wordt terwijl de broers bedenken wat ze met hem
zullen doen. Het woord voor put (bor) duidt op een gegraven of uitgehou-
wen kuil of ‘bak’. Elders in de Schrift wordt het daarom ook vaak gebruikt
voor een graf (of ‘het’ graf). Bovendien komt de uitdrukking ‘put zonder
water’ in de Schrift maar op twee andere plaatsen voor. Eenmaal in de
lotgevallen van Jeremia, waar we later in deze serie naar zullen kijken, en
eenmaal als een omschrijving van de opstanding, waarover God zegt “Ik

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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in ”

2. Jozef

zal de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water” (Zach 9:11). We
kunnen hier dus een duidelijk beeld in zien van de dood.

We lezen niets over verzet van Jozef tegen zijn slavenbestaan. Hij doet
integendeel juist zijn uiterste best voor zijn meester. Hij wordt ons be-
schreven als iemand die vrijwillig de status van ‘knecht’ (slaaf) aan-
neemt. Hij is verantwoordelijk voor alles in het huis van zijn meester,
maar hij vergrijpt zich niet aan het enige dat hem niet toekomt (diens
vrouw). Daarin verschilt hij duidelijk van Adam voor wie de verleiding om
‘als God’ te zijn een te grote verzoeking bleek. Zo ontstaat een beeld van
zondeloosheid, hoewel Jozef dat in werkelijkheid niet geweest zal zijn. De
Schrift schetst het echter zo om een vergelijking te maken met Jezus.
Jozef belandt in de gevangenis, tweemaal aangeduid met datzelfde
woord bor als hierboven voor die put (dat elders dus ook graf betekent),
hier vertaald als ‘kerker’. Een beeld van sterven voor zonden die hij zelf
niet begaan heeft, ter wille van de zonden van anderen.

We zien hoe Jozef geruime tijd in de gevangenis zit. Als overgang naar
zijn eerherstel lezen we vervolgens over de schenker en de bakker van
de farao, en hun dromen. Jozef legt hun dromen uit: de één zal weer wor-
den aangenomen en de ander terechtgesteld. Daarbij valt op dat Jozef in
zijn uitleg in beide gevallen de term ‘verhogen’ gebruikt, de schenker
wordt verhoogd in aanzien, tot zijn oorspronkelijke functie bij de farao,
terwijl de bakker verhoogd wordt in de zin van opgehangen, aan een
paal. In het NT zien we dat Jezus dezelfde dubbele betekenis gebruikt als
hij zegt dat de Zoon des mensen ‘verhoogd’ moet worden, en daarmee
zowel over zijn dood aan het kruis spreekt, als over zijn verhoging tot
Gods rechterhand. En ook Hij was (aan het kruis) samen met twee mis-
dadigers waarvan we mogen aannemen dat de een bij de opstanding
aangenomen zal worden en de ander afgewezen, terwijl Jozef hier als het
ware een vonnis uitspreekt over deze twee mensen die ‘opstaan’ uit de
gevangenis - de dood: de één zal leven, de ander sterven. Opnieuw een
duidelijk beeld van Jezus.

De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel
geheel aan de Zoon toevertrouwd... Wees hierover niet verwonderd, er
komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen en uit hun
graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven,
wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden. (Joh
5:22,28,29)

in de boekrol staat van mij geschreven”
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Voorafschaduwingen van Christus

Jozef en zijn regering

Ook Jozef zelf wordt tenslotte uit de gevangenis gehaald, wanneer de fa-
rao een droom heeft gehad waarvan hij de uitleg wil weten. Jozef geeft
echter niet slechts de uitleg, maar tevens advies hoe de farao moet han-
delen. Later zal de psalmist over Jozef schrijven:

Ze klonken zijn voeten in ketenen, sloten zijn hals in ringen van ijzer,
totdat zijn voorspelling uitkwam en het woord van de HEER hem vrij-
sprak. De koning beval hem los te laten, de heerser der volken liet hem
vrij. Hij stelde hem aan als heer van zijn huis, als beheerder van heel
zijn bezit, om zijn prinsen aan banden te leggen en zijn oudsten wijsheid
te leren. (Ps 105:18-22)

Is dat niet zondermeer vergelijkbaar met Paulus’ woorden over het ko-
ningschap van Jezus?

Want (Jezus) moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten
heeft gelegd’... Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk uitgezonderd
degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan
hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die
alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal re-
geren. (1 Kor 15:25-28)

Jozef is daardoor in staat om zijn broers van de dood te redden. Dat zegt
hij ook in zoveel woorden, maar het gaat een stap verder. Hij is in staat
‘de gehele wereld’ te redden van de hongerdood: “De hongersnood in
Egypte werd steeds erger, en ook uit alle andere landen [NBG’51: ‘de ge-
hele wereld’] kwamen de mensen naar Egypte om bij Jozef graan te ko-
pen; zo erg was de hongersnood overal” (Gen 41:57). Jozef is in staat om
het volk van Egypte te redden, maar daar staat tegenover dat zij in dienst
van de farao komen; al hun eigen bezittingen geven zij op in ruil voor
eten. Maar dan geeft hij ook ‘het brood des levens’. De overeenkomst
met Jezus, die ons brengt tot het dienen van God, zal duidelijk zijn.

Genesis wijdt een aantal hoofdstukken aan de verschillende ontmoetin-
gen tussen Jozef en zijn broers waarbij hij zich uiteindelijk aan hen be-
kendmaakt. Dan is er een groot geween, waarvan ons verteld wordt dat
het hoorbaar is in het hele land Egypte. Dit is vergelijkbaar met het weer-
zien van Jezus en het volk dat Hem verworpen heeft.

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen
met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij
wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weekla-
gen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als
het verdriet om een oudste zoon. Op die dag zal men in Jeruzalem zo
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2. Jozef (vervolg van pagina 26 en 27)

luid weeklagen als er in de vlakte van Megiddo wordt geweeklaagd om
Hadad-Rimmon. (Zach 12:10-11)

Waarom deze voorafschaduwing?

Een voorafschaduwing moet ons iets leren anders stond hij niet in de
Schrift . In het geval van Jozef kunnen we wellicht drie redenen zien.
• Het was een belangrijke hulp voor Jezus
• Het is een bevestiging van andere profetie
• Het is ook een les voor ons.
Jezus wist wat hem te wachten stond. Dat wist hij uit de Schrift. We we-
ten dat omdat hij zijn discipelen terechtwijst dat zij dat niet uit de Schrift
begrepen hebben. Jezus haalde zijn begrip uit de profetieën, maar ook
uit voorafschaduwingen zoals Jozef. Jezus las van alle ellende die Jozef
door moest maken, maar ook hoe hij rotsvast op God bleef vertrouwen,
om uiteindelijk verhoogd te worden tot onderkoning van Egypte:

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en
voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het
verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het
kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon
van God. (Heb 12:2)

Vervolgens is het ook een bevestiging van andere profetie. We zien de
overeenkomsten tussen het leven van Jozef en de eerste komst van Je-
zus. En dat moet ons de zekerheid geven dat ook wat nu nog niet vervuld
is net zo werkelijkheid zal worden. Bijvoorbeeld het weer aannemen van
het volk Israël in de eindtijd. Maar ook een opstanding - een verhoging
uit de dood - gevolgd door een oordeel met aanneming of verwerping. En
ook de werkelijkheid van het koninkrijk, niet als iets vaags en geestelijks,
maar een onderkoning die heerst ‘naar het recht’, zoals ook de hele we-
reld tot Jozef kwam. Velen nemen niet al zulke profetieën letterlijk, maar
het voorbeeld van Jozef laat zien dat wij daar rotsvast op kunnen bou-
wen. Tenslotte is het ook een les voor ons. We zien Christus wellicht als
een onhaalbaar ideaal om werkelijk in alles na te volgen. Maar dat bete-
kent niet dat we de lat mogen verlagen tot ons eigen niveau. We zien
namelijk ook mensen zoals Jozef die veel mee moeten maken. Maar we
zien hoe hij in alles op God blijft vertrouwen, en ook hoe hij God voortdu-
rend trouw blijft. God leidt ook dan zijn leven. Hij heeft vrede met alles
wat hem overkomt omdat hij heeft leren beseffen dat het blijkbaar nut
heeft. Hij wil zich later niet wreken op zijn broers want hij ziet dat God
een bedoeling met hem had. Hij is een voorbeeld voor ons: als Jozef dit
kon, dan hebben wij geen enkel excuus. M.H.
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het Geschreven

Het Hebreeuws mashach heeft de grondbete-
kenis van ‘bestrijken’, gewoonlijk met olie,
maar ook wel van het bepleisteren van de mu-
ren van een paleis (Jer 22:14). In Jesaja wordt
het gebruikt voor het gevechtsklaar maken
van schilden (Jes 21:5), waarvan de leren be-
dekking met olie soepel gehouden moest wor-
den, en bij Amos van olie voor cosmetisch ge-
bruik (Am 6:6). In de Wet vinden we het soms
(bijv. Ex 29) i.v.m. ‘koeken’ die vóór het bak-
proces met olie moesten zijn ‘bestreken’.
Maar we vinden het in de Wet toch vooral als
‘zalven’, het uitgieten van heilige zalfolie over
een voorwerp of een persoon, om dat of die te
‘wijden’ voor een rituele functie. In Exodus 40
krijgt Mozes opdracht om de verschillende
onderdelen van de zojuist gereed gekomen
tabernakel in te wijden door ze te zalven. Zulk
‘toewijden’ van iets aan de dienst voor God

heet in de Bijbel: heiligen. Door die zalving worden het aan God geheiligde
voorwerpen, die niet langer behandeld mogen worden als zaken voor alge-
meen gebruik. Op overeenkomende wijze worden dan ook de priesters aange-
steld in hun functie. In het bijzonder Aäron, de hogepriester, moet zo worden
aangesteld: “Trek Aäron de heilige kleding aan en zalf hem; zo heilig je hem
om mij als priester te dienen” (Ex 40:13). Maar ook: “Ontbied zijn zonen, trek

Woord
Gebruik en verklaring

De zalving met de Geest
In het OT werden de koning en de hogepriester in hun functie aangesteld door ze te
zalven. Maar in welke zin is Jezus nu eigenlijk gezalfd? De apostel Petrus geeft hierop
het antwoord in zijn toespraak tot Cornelius en de zijnen, wanneer hij zegt: u weet …
“van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft ge-
zalfd” (Hand 10:38, NBG’51). Het slaat dus op Zijn doop met de Heilige Geest. En die
doop had een doel. In de synagoge te Nazaret leest Hij eerst uit Jesaja “De Geest van
de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te
brengen heeft hij mij gezonden” en zegt dan dat deze woorden in Hem vervuld zijn
(Luc 4:18,21). Maar ook zijn discipelen zouden met die Heilige Geest gedoopt wor-
den (Hand 1:5), en niet alleen de twaalf, maar allen die het geloof aanvaarden (zie
bijv. Hand 5:32, 8:15, 10:44-48). En ook in hun geval was het doel daarvan uiteraard
het prediken van het evangelie: “Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de
heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen” (Hand 5:32).

Het woord in het Hebreeuws
en het Grieks
Het Hebreeuws voor zalven is
mashach, dat de grondbeteke-
nis heeft van bestrijken of in-
smeren. In de eredienst gaat
het dan het ‘wijden’ aanduiden
van voorwerpen of personen.
Daarvan afgeleid is het woord
mashiach, gezalfde, dat wij
kennen als ‘Messias’. Het duidt
in wezen een voor zijn taak
‘gewijde’ functionaris aan.
Het Grieks vertaalt mashach
met chriō, en mashiach met
christos, dat wij kennen als
‘Christus’. In het NT zijn die
woorden echter steeds volledig
‘geladen’ met hun Hebreeuwse
betekenis.



van een sleutelwoord in de grondtekst

hun de tunieken aan en zalf hen zoals je hun vader gezalfd hebt … Door deze
zalving wordt hun voor altijd, voor alle komende generaties, het priesterschap
verleend” (vs 15). Toch krijg je hier, vooral door dat ‘voor altijd’, de indruk dat
het niet zozeer die zonen zelf zijn die hier worden gewijd als wel het ambt dat
zij bekleden. Nog versterkt door de nadruk die er ligt op het feit dat het ook (of
vooral) de priesterkleren zijn die worden gewijd. Wanneer een van hen zijn va-
der opvolgt als hogepriester, vergt dat daarom een nieuwe zalving wanneer hij
voor het eerst die kleding van de hogepriester draagt (Ex 29:29).

Als het volk, na de richter Samuël, voor het eerst een koning krijgt, wordt ook
die d.m.v. zalving in zijn functie aangesteld. In de historische boeken betekent
‘tot koning zalven’ zoveel als: tot koning kronen. En de term ‘gezalfde’ wordt
vervolgens een vaste term voor de koning. Wanneer God de onbetrouwbare
priesters van Samuëls jeugd hun vonnis aanzegt, lezen we zelfs: “Als priester
zal ik iemand aanstellen die mij trouw is … en hij zal degene die op mijn aanwij-
zing gezalfd wordt getrouw ter zijde staan” (1 Sam 2:35). Die ‘gezalfde’ kan
daarin niet de hogepriester zijn, en moet dus wel de (dan nog toekomstige) ko-
ning aanduiden. David noemt de eerste koning, Saul, dan ook consequent ‘de
gezalfde des HEREN’, en weigert om die reden hem kwaad te doen, hoewel Saul
op zijn beurt hem wel naar het leven staat, en hijzelf dan al is gezalfd als Sauls
opvolger. Saul is echter een door God aangestelde functionaris, en wat hij ver-
keerd doet zal God hem vergelden, dat is niet aan David. Uiteindelijk wordt de
term mashiach (messias), gezalfde, echter
de standaard aanduiding voor de beloofde
en verwachte ‘zoon van David’, die alles
weer zal herstellen. Dat brengt ons dan bij
het NT, waarvan de boodschap is dat Jezus
van Nazaret die gezalfde, die christos, is
waar zij op wachtten. In de evangeliën is het
woord daarom nog steeds een functieom-
schrijving. Pas bij Paulus wordt het de stan-
daard aanduiding van Jezus, maar we doen
er goed aan te bedenken dat het ook dan
nog steeds geen naam is maar een aandui-
ding van de hoogste gezagsdrager na God.
Zoals bij ons ‘de koningin’ weliswaar alleen
maar kan slaan op Beatrix, maar haar toch
niet aanduidt als persoon, maar in haar
functie als vorstin. R.C.R.
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Messias, gezalfde

Het woord in de Concordantie
Mashach komt in het OT bijna
70x voor, vrijwel uitsluitend in de
Wet en in de historische boeken.
Mashiach vinden we bijna 40x,
voornamelijk in de historische
boeken (20x), en vervolgens in
Psalmen (10x). In de Wet speelt
het nog nauwelijks een rol.
In het NT vinden we chriō slechts
5x, maar christos bijna 600x! In
bijna ¾ van de gevallen betreft
dat de brieven van Paulus, voor
wie het de standaard aanduiding
is van Jezus. In de evangeliën
speelt het nog geen grote rol, en
dan meestal nog als omschrijving
van Zijn functie: de christus.
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5. De volken van de zee

er waren er die de zee bevoeren

Deel van het
reliëf in de
graftombe van
Farao Ramses
III dat de zee-
slag uitbeeldt
tegen het ‘volk
van de zee’.

In de tijd van het boek Richteren kende de wereld rond Israël twee groot-
machten: Egypte in het zuiden en Assyrië in Mesopotamië (tussen Eufraat
en Tigris), vanuit Israël aangeduid als ‘in het noorden’, omdat je eerst naar
het noorden moest om er te kunnen komen. In Klein-Azië zaten nog steeds
de oude Hetieten en in de kuststrook, tussen die wereldmachten in, zat een
aantal kleinere rijkjes, waaronder uiteraard ook Israël. Verder naar het wes-
ten woonden in het huidige Griekenland en op Kreta de Mycenen, terwijl er
op de Noord-Afrikaanse kust nog Lybiërs woonden (in de Bijbel: Puteeërs).
Tussen ruwweg 1250 en 1150 v. Chr. werd deze indeling echter grondig
verstoord doordat er een grote volksverhuizing op gang kwam.

De volksverhuizing van rond 1200 v.Chr.

Waarschijnlijk gedwongen door een klimaatverandering die hun akkers
deed verdrogen, drongen barbaarse stammen vanuit het noorden o.a. door
naar het gebied van het huidige Griekenland en van daaruit vervolgens ook
naar Klein-Azië. Daar verdreven zij de aldaar aanwezige bevolking en vernie-
tigden hun beschaving. Die bevolking vluchtte voor een deel naar het wes-
ten, richting het huidige Italië, en voor een ander deel naar het oosten. Van
hen die naar het oosten vluchtten, vluchtte de bevolking van Klein-Azië in de
richting van het vruchtbare Tweestromenland (Mesopotamië), of nog verder
naar het oosten. De Mycenen zochten hun heil dichter bij huis op de eilan-
den: de kleinere eilanden in de Egeïsche zee, maar ook Kreta en Cyprus.
Daarmee verdreven zij echter op hun beurt weer de daar reeds aanwezige
bevolking. Die kustbewoners vluchtten deels eveneens westwaarts, maar
voor een ander deel zuidwaarts naar Egypte, ofwel via de zee, maar ook wel
over land, langs de kust. Hun precieze herkomst is niet echt bekend, maar
in de Egyptische annalen staan ze bekend als het ‘volk van de zee’.
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schepen en zeevaart in de bijbel

Van hen die de Middellandse zee overstaken, landde een deel ten westen
van Egypte, en trachtte vervolgens, in een alliantie met de Lybiërs, zich
meester te maken van het Egyptische rijk. Ten tijde van Farao Merneptah
(ca. 1200 v. Chr.) heeft er een veldslag plaatsgevonden tussen Egypte en
een dergelijke invasiemacht. Dit wordt gemeld op de zgn. stèle van Mer-
neptah, die ook melding maakt van problemen met volken in de oostelijke
kuststrook, waaronder Israël. Een halve eeuw later, ten tijde van Farao
Ramses III (in de tijd van Richteren), was er een invasiepoging direct vanuit
zee, die resulteerde in een grote zeeslag. Hoewel Egypte niet zo’n zeevaren-
de natie was, lukte het de Egyptenaren de aanval af te slaan, waarna de
aanvallers hun heil zouden hebben gezocht in die kuststrook langs de oost-
zijde van de Middellandse Zee, waar ook de groepen zich vestigden die
over land kwamen, of al waren gekomen. Vanuit Israël gezien ging dat o.a.
om de kustvlakte, ten westen van het gebergte van Judea en Efraïm, en
historici zien ze als de Filistijnen uit de tijd van de latere richteren en de
koningen. Dat zou dan dus een totaal ander volk zijn dan de bewoners van
de kustvlakte in de tijd van de aartsvaders, en ook nog in de tijd van de in-

slagen

De grote volksverhuizing van 1250-1150 v. Chr.
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5. De volken van de zee

tocht. De zeeslag

Het plaatje op blz. 32 toont een ‘uitsnede’ uit een groot reliëf van deze zee-
slag, in de graftempel van Ramses III. Dit gedeelte toont twee schepen: links
een Egyptisch schip en rechts een schip van de aanvallers. De scheepshis-
toricus Landström schat ze op ca. 24 meter lengte. In tegenstelling tot het
andere schip wordt het Egyptische schip geroeid. Het toont nog steeds de
kenmerkende ‘banaanvorm’ die oorspronkelijk stamt van de papyrusboot,
maar Landström wijst vooral op de overeenkomsten. Blijkbaar hebben de
Egyptenaren intussen veel geleerd van de zeevolken die ze hier bestrijden.
En hun schepen vertonen veel details die van belang zijn voor een oorlogs-
schip, zoals de hoge boorden die de roeiers moeten beschermen, en het
uitkijkpunt bovenin de mast. Ook bezitten de Egyptische schepen een ver-
sterkte, uitstekende boeg, die bedoeld kan zijn als een ramsteven, hoewel
het reliëf geen beelden toont van zulk gebruik. Maar in elk geval was Ram-
ses voldoende voorbereid op een zeegevecht als dit, en bezat hij een soort
eigen marine als deel van zijn defensiebeleid. Het zal ons niet verbazen te
zien dat de lichamen van gesneuvelde aanvallers overal overboord vallen en
in het water liggen (de lichamen bovenin het plaatje zijn afkomstig van de
daarboven afgebeelde rij schepen), terwijl de Egyptenaren schijnbaar geen
verliezen lijden. Beide partijen zijn overigens duidelijk kenbaar aan hun
haardracht en hoofdtooi. De Egyptenaren zijn kenbaar aan hun ‘ponykapsel’
of een hoofdbedekking in dezelfde stijl. Bij de aanvallers zien we een enkele
keer een helm met twee horens, maar meestal een soort hoofdband met
iets dat op veren lijkt. Zo’n hoofdtooi vinden we altijd afgebeeld op plaatjes
van Filistijnen, maar let op: al zulke plaatjes zijn altijd afkomstig van juist dit
reliëf, dus dat bewijst niets! Na Ramses III is het echter grotendeels gedaan
met de Egyptische zeevaart; het rijk raakt in verval en beperkt zich tot rivier-
vaart op de Nijl. Foenicië is het land dat zich zou ontwikkelen tot de voor-
naamste zeevarende natie van de oudheid. R.C.R

er waren er die de zee bevoeren

De Filistijnen en het volk van de zee
Ik ben in dit artikel uitgegaan van de ‘officiële’ chronologie voor Egypte. Maar de
koppeling van de Egyptische kalender met de Assyrische rust op een zeer smalle
basis, en wordt door sommigen, op goede gronden, volledig onjuist geacht. Dan
hebben de Farao’s Merneptah en Ramses III, maar liefst 3 ½ eeuw later geleefd.
En dan heeft deze zeeslag plaatsgevonden in de tijd dat in Israël en Juda een eind
werd gemaakt aan het geslacht van Achab door Jehu (in Israël) en de hogepriester
Jojada (in Juda). De datering van die volksverhuizing staat vast, maar die aanval-
len op Egypte zouden daar dan hooguit een zeer laat gevolg van kunnen zijn, en
de Filistijnen kunnen dan geen nazaten zijn van deze ‘volken van de zee!
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Planeet aarde

Onze aarde bezit een aantal unieke kenmerken die haar geschikt maken
voor het leven zoals wij dat kennen. Haar baan om de zon ligt op een af-
stand die voor gematigde temperaturen op haar oppervlak zorgt, waar-
door het voor leven onmisbare water in vloeibare vorm kan ontstaan.

De zon schijnt een bijzonder rustige ster te zijn, zonder de enorme, le-
vensbedreigende vlammen, die op andere sterren van gelijke grootte en
helderheid waarneembaar zijn. De aarde bevindt zich ook op een ideale

plek in de Melkweg: niet te dichtbij het centrum
daarvan, waar het stralingsniveau te hoog voor leven
zou zijn.

Een ander astronomische kenmerk is de reuzenpla-
neet Jupiter, die op de juiste afstand staat om een
beschermend schild voor de aarde te vormen tegen
asteroïden en kometen. De aarde zelf heeft een zo-
danige grootte dat zij een ideaal zwaartekrachtni-
veau heeft, waardoor de dampkring niet verdampt in
de ruimte en levende wezens zich vrijelijk over haar
oppervlak kunnen bewegen.

Ook de maan speelt een belangrijke rol, omdat zij als satelliet ten opzich-
te van de omvang van de aarde buitengewoon groot is. Het gevolg hier-
van is dat de as van de aarde in haar huidige constant schuine stand van
23,5 graden blijft staan. En dit garandeert dat de seizoenen regelmatig
en op hun tijd terugkeren, zoals God bepaald heeft: “Zolang de aarde
bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er
koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een
einde aan” (Genesis 8:22). Sterker nog: deze schuine stand, gepaard
aan de gematigde snelheid van het omwentelen van de aarde - één maal
in 24 uur - een mechanisme verschaft om de temperatuur hier te egalise-
ren en stabiliseren. En als gevolg hiervan komt er een maximale opper-
vlakte vrij om het leven te doen gedijen.

Als wij hier bij stilstaan, begrijpen wij waarom de psalmist zo versteld
stond van Gods scheppingswerken: “Hij bepaalt het getal van de sterren,
hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig, zijn
inzicht is niet te meten” (Psalm 147:4-5). C.T.

Met toestemming overgenomen uit Glad Tidings
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Fundamenten

29. De betrouwbaarheid van de Schriften (1)

De Bijbel is een boek dat veel discussie oproept. De wetenschappelijk inge-
stelde mens wil bewijzen hebben voordat hij iets aanneemt. Wat in de Bijbel
staat is voor hem niet te bewijzen, en wordt daarom veelal verwezen naar
het rijk van de fantasie, of gezien als de godsbeleving van bepaalde mensen
in een bepaalde tijd.

Eén van de redenen waarom velen de Bijbel niet of als slechts beperkt be-
trouwbaar beschouwen, is dat zij menen dat wat in het Oude Testament
staat eeuwenlang mondeling werd overgeleverd en grotendeels in de balling-
schap (vanaf de zevende eeuw voor Chr.) op schrift gesteld. Delen van het
Nieuwe Testament zouden pas na de tijd van de apostelen zijn geschreven.
Tegenwoordig komt daar het idee bij dat ‘de kerk’ bewust bepaalde geschrif-
ten uit de Bijbel zou hebben gelaten, omdat die niet goed uitkwamen.

Ook onder vele zich christen noemende mensen neemt de Bijbelkritiek he-
laas steeds meer toe. Dat is te zien in uitspraken als: dat je de Bijbel toch
niet letterlijk kunt nemen, dat de boodschap in de Bijbel voor velerlei uitleg
open staat, dat sinds de komst van Christus het Oude Testament heeft afge-
daan, dat de openbaring nog steeds voortschrijdt en Jezus en de apostelen
ook niet alles wisten, dat Paulus Jezus’ leer heeft verdraaid, dat uit de kruisi-
ging van Jezus blijkt dat Hij zich heeft vergist, enz.

De vraag die wij ons (en hen) kunnen stellen is: Wat is het voor een geloof,
waarin het boek waarop het is gebaseerd wordt gereduceerd tot van geen of
slechts beperkte waarde? Waarin alles ter discussie wordt gesteld dat essen-
tieel is voor dat geloof; bijvoorbeeld de wonderen, vooral de opstanding van
Jezus? Waarvan ieder voor zich mag bepalen welke en hoeveel betekenis het
voor zijn of haar geloof heeft? Welke zekerheid geeft een geloof, dat voor de
één een heel andere hoop biedt dan voor de ander? Hoe kunnen wij elkaar
hoop en troost bieden als we de boodschap allemaal anders interpreteren?
Is het niet verwonderlijk dat er, door al die verschillende opvattingen, zoveel
verdeeldheid is onder christenen?

Paulus leerde de gelovigen in de eerste eeuw iets geheel anders, namelijk:
… te wandelen waardig aan de roeping, waarmee u geroepen bent, met alle
nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid (geduld), en elkander in
liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door
de band van de vrede: één lichaam (de gemeente van Christus) en één Geest,
gelijk u ook geroepen bent in de ene hoop van uw roeping, één Here, één ge-
loof, één doop, één God en Vader van allen … (Efeziërs 4:1-6)



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

van het Geloof

Zijn redenering was dus dat er maar één God is en één Here (Jezus Christus),
en dat er daarom ook maar één geloof en één hoop kan zijn. En die hadden
Jezus en de apostelen hen verkondigd. Waarom zou dit voor hen gelden, en
niet voor anderen? In de eerste eeuw, in de tweede eeuw, in onze tijd? Is
God veranderd? Hebben wij een andere Christus dan zij?

De schrijver van de brief aan de Hebreeën gaf aan wat geloof nu eigenlijk is,
en liet direct daarop het voorbeeld bij uitstek volgen:

Het geloof nu is de zekerheid (vaste grond) van de dingen, die men hoopt, en
het bewijs van (overtuiging aangaande) de dingen, die men niet ziet … Door het
geloof verstaan we (zien we in, erkennen we) dat de wereld door het woord van
God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waar-
neembare. (Hebreeën 11:1,3)

Woorden zijn onzichtbaar, maar omdat God niet zomaar spreekt, is het resul-
taat van zijn woord doorslaggevend, het bewijs dat Hij gesproken heeft. De
zichtbare levensvormen zijn het bewijs dat God inderdaad gesproken heeft:
‘Laat ons … maken’.

Alle andere aankondigingen van gebeurtenissen in de toekomst (veelal profe-
tie genoemd) kunnen op hun betrouwbaarheid getoetst worden door te on-
derzoeken of dat woord is uitgekomen of niet.

We stellen ons nu de vraag: Is het waar wat velen beweren, dat de Bijbel gro-
tendeels op mondelinge overlevering berust, die pas op een later moment is
opgeschreven? Met andere woorden: is niet veel van de oorspronkelijke
boodschap verloren gegaan? Laten wij het antwoord in de Bijbel zoeken.

Er is directe en indirecte informatie in de Bijbel, dat de inhoud al vanaf een
zeer vroeg moment op Schrift werd gesteld. Dat hoeft geen verwondering te
wekken, want er zijn grote hoeveelheden kleitabletten in Syrië gevonden, die
bewijzen dat er al in en vóór de tijd van Abraham werd geschreven.

Algemeen worden de eerste vijf boeken van de Bijbel beschouwd als van Mo-
zes. Hij had leren schrijven in Egypte en kreeg de opdracht van God: Schrijf
dit ter gedachtenis in een boek (Exodus 17:14). Dat dit niet alleen gold voor
de overwinning op de Amelekieten, is te zien in het boek Deuteronomium:

Indien u niet naarstig onderhoudt al de woorden van de wet, die in dit boek
geschreven zijn … (28:58)
… wanneer u naar de stem van de HERE uw God luistert door zijn geboden en
inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan … (30:10)
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29. De betrouwbaarheid van de Schriften (1) (vervolg van pagina 37)
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Dus er is geen sprake van optekenen in later tijd. Maar het boek Genesis
dan? De daarin vertelde geschiedenissen speelden zich toch (zeer) lang voor
Mozes af? Hoe kon Mozes, als hij de auteur is, daar van op de hoogte zijn?

We moeten hier een redelijke optie bekijken. De korte herhalingen, die we
met name in Genesis regelmatig zien, werden vaak toegepast op kleitablet-
ten. Omdat daar niet zoveel op kan staan, begon men vaak met het einde
van het vorige kleitablet, zodat men wist op welk tablet het volgde. Mozes
kan dus kleitabletten ter beschikking hebben gehad, waarmee hij het boek
Genesis tot een lopend geheel heeft geschreven. Daarnaast is het redelijk te
veronderstellen dat hij, wanneer God hem opdracht gaf dat boek te schrij-
ven, Hij hem dan ook vertelde wat hij moest schrijven. Let daarbij eens op de
geslachtsregisters vanaf Genesis 4. Hoe kan iemand na zo lange tijd, laat
staan wanneer dit pas in de zevende eeuw voor Chr. was geschreven, door
mondelinge overlevering weten wie wanneer geleefd heeft? Dus òf Mozes
heeft ze door een openbaring van God opgetekend, òf met behulp van kleita-
bletten opgetekend, òf ze zijn ontsproten aan zijn fantasie. Meer mogelijkhe-
den zijn er niet. Wanneer we van de eerste twee mogelijkheden uitgaan, is
het boek Genesis betrouwbaar, evenals de daaropvolgende vier boeken.
Want het zou ongerijmd zijn die wel betrouwbaar te achten en Genesis niet.

Maar zijn die boeken dan bewaard gebleven? Kennelijk werden ze zeer zorg-
vuldig bewaard door de priesters. Mozes zei dat de koning, die zij in de toe-
komst zouden hebben, na zijn troonsbestijging een afschrift zou moeten la-
ten maken van:

…deze wet, welke bij de levitische priesters berust. Dat zal hij bij zich hebben
en daarin lezen gedurende heel zijn leven om te leren de HERE, zijn God, te
vrezen … (Deuteronomium 17:18,19)

Het bewijs dat dit gebeurde zien we bij David. In vele psalmen zei hij dat hij
Gods wet liefhad en die dag en nacht overdacht. Door één van die psalmen
hebben we ook een rode draad in de Bijbel, die de betrouwbaarheid van het
Oude en Nieuwe Testament bevestigt. In Psalm 8 overdacht David de schep-
ping van de mens, waarvan hij las in Genesis 1. Zijn overpeinzing was: hoe is
het mogelijk dat de oneindig grote en machtige God de mens een zo hoge en
heerlijke bestemming in het vooruitzicht heeft gesteld? De schrijver van de
brief aan de Hebreeën gebruikte deze psalm in hoofdstuk 2, om te laten zien
dat Gods doel met de schepping van mensen alleen bereikt is in Christus
Jezus. Deze twee, door Gods Geest geleide mensen, geloofden dus wat de
Schriften hen vertelden. (wordt vervolgd) J.K.D.

(Alle Bijbelpassages uit de NBG’51 vertaling)
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psalm 85begrijpend zingen

Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o HERE

Wij hebben alweer te maken met een psalm “van de Korachieten”. Honderden
jaren na de tijd van David en Salomo zorgden deze trouwe Levieten nog steeds
voor muziek en zang in de tempel. Maar wanneer precies werd deze psalm ge-
schreven? Sommigen menen dat vers 2 op de terugkeer uit Babel in de tijd van
Ezra slaat: “Gij hebt een keer gebracht in het lot van Jakob”. Maar de aanwij-
zing “Voor de koorleider”, bewijst dat deze psalm moet stammen uit de tijd dat
het volk in het land woonde en de tempeldiensten nog werden gehouden.
Dat zou goed passen in de regeringsperiode van Hizkia. In zijn tijd heeft God
inderdaad “een keer gebracht in het lot van Jakob”. Enkele jaren nadat Sanhe-
rib, de koning van Assur, de tien noordelijke stammen van Israël in balling-
schap had weggevoerd, trok hij op tegen Juda en bedreigde Jeruzalem. Hizkia
bad echter om Gods hulp, zijn gebed werd verhoord, en “de Engel des HEREN

sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man” (2 Koningen
19:35). Juda zou later wèl in ballingschap worden weggevoerd, maar voorlopig
was dat gevaar over, en de Psalmist spreekt de dankbaarheid van het volk uit
in de woorden van vers 2: “Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o HERE”.
Maar als dat zo is, waarom bidt de Psalmist in de verzen 5 t/m 9 dan opnieuw
om Gods hulp: “Herstel ons, o God van ons heil, doe teniet uw afkeer van
ons! ... O HERE, toon ons uw goedertierenheid”? Wij hoeven slechts in 2 Kronie-
ken te kijken om het antwoord te vinden. Toen Hizkia aan de macht kwam, hei-
ligde hij de priesters, reinigde de tempel, en herstelde offers en feesten (hfdst
29). Toch bleef het volk apathisch, en de koning heeft een dringend beroep op
hen moeten doen: “Weest thans niet hardnekkig ... komt tot zijn heiligdom ...
dient de HERE, uw God, opdat zijn brandende toorn zich van u afkere ... Hij zal
het aangezicht niet van u afwenden, indien gij tot Hem wederkeert” (30:8,9).
Het gevaar voor Gods volk kwam nu niet van buitenaf, maar van binnenuit.
De Psalmist pleit dat God Zijn brandende toorn van Zijn volk zal afwenden, hen
heil zal schenken, hen zal doen herleven (vs.5-8). Maar het hing van hen af:
“Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen” (v.10). Als zìj aan Hizkia’s op-
roep gehoor gaven, zou men opnieuw kunnen zeggen: “Goedertierenheid en
trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar, trouw spruit
voort uit de aarde, en gerechtigheid ziet neder van de hemel.” (v.11,12). Ook
wij vertrouwen dat de HERE ons altijd “het goede zal geven” (v.13). 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

Het Verbond (dat ‘contract’) dat God bij de Sinaï met Zijn volk had gesloten,
was het begin geweest van een relatie die berustte op het wederzijds in acht
nemen van de ‘termen’ van dat contract; en voor het volk stonden die verwoord
in de daar gegeven Wet. Maar het eerstvolgende dat we lezen na de feitelijke
verbondssluiting (in Ex 24) en Mozes’ verblijf op de berg (Ex 25-31) is de zonde
met het gouden kalf (Ex 32), door het volk bedreven tijdens Mozes’ afwezig-
heid. Strikt genomen zou dat Verbond daarmee al ten einde zijn gekomen nog
voor het goed en wel was begonnen. Maar Mozes pleit voor het volk en God
vergeeft hun zonde. Dit ‘incident’ leert ons dat voor de mens de lat zo hoog ligt,
dat het hem in de praktijk eigenlijk niet lukt voortdurend de eisen van de Wet
te voldoen. Bijna 1500 jaar later constateert Paulus dan ook dat de Wet niet in
staat is mensen te redden (Rom 3:19-20). Niet omdat de Wet tekort zou schie-
ten, maar omdat de mens telkens weer tekort schiet. Kort daarna lezen we
daarom van iets heel belangrijks: Mozes vraagt God om Zijn heerlijkheid te mo-
gen zien en God antwoordt daarop door hem ‘voorbij te gaan’ en daarbij Zijn
naam uit te roepen. Daarbij moeten we bedenken dat het begrip ‘naam’ in het
OT heel sterk is verbonden met iemands karakter. Met andere woorden: God
laat hier luid en duidelijk weten ‘wie Hij is’, wat Zijn karakter is, en hoe Hij met
de mens omgaat. Die geopenbaarde ‘naam’ blijkt dan te zijn:

JHWH ! JHWH ! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waar-
achtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en
zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. (Ex 34:6-7)

De term JHWH, gewoonlijk weergegeven als HERE of HEER (in kleine hoofdlet-
ters), en vermoedelijk uitgesproken als Jahweh (volgens anderen Jehovah) noe-
men we Zijn ‘verbondsnaam’, omdat het de uitdrukking is van die kanten van
Zijn karakter die juist in dat Verbond bij uitstek tot uitdrukking komen. En die
vinden we dan in de beschrijvingen:
• liefdevol en genadig, (NBG’51: barmhartig en genadig)
• geduldig (NBG’51: lankmoedig)
• trouw en waarachtig (NBG’51: groot van goedertierenheid en trouw)
en verder uitgewerkt in:
• die duizenden geslachten zijn liefde bewijst (NBG’51: die goedertierenheid

bestendigt aan duizenden)
• die schuld, misdaad en zonde (NBG’51: ongerechtigheid, overtreding en

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

en beloften

zonde) vergeeft,
• maar niet alles ongestraft laat (NBG’51: de schuldige zeker niet voor on-

schuldig houdt)
Hier komen enkele reeksen Hebreeuwse begrippen langs, die onze eigen taal
zeer moeilijk van elkaar kan onderscheiden, zoals dan ook blijkt uit de uiteenlo-
pende weergave in verschillende vertalingen. Sommige daarvan hebben we al
eens besproken in de rubriek: Het geschreven woord”, maar voor nu gaat het
alleen om hun gebruik. God verklaart met deze woorden dat Hij bereid is ook
zonde waarvoor de Wet geen oplossing bood, te vergeven, zij het op voorwaar-
den (Hij ‘houdt de schuldige’ zeker niet zonder meer ‘voor onschuldig’).

Het ‘aanroepen’ van de naam

Bij Gods karaktereigenschappen zijn vooral de woorden barmhartig (NBV: lief-
devol) en genadig van belang, en daarnaast nog het woord goedertierenheid
(NBV: trouw). Vooral de eerste twee daarvan (in het Hebreeuws rachum en
channun) komen in het OT maar 13 maal voor, en gewoonlijk in combinatie. Ze
beschrijven in alle gevallen het karakter van God en in de helft daarvan betreft
het een volledige aanhaling van deze verzen uit Exodus. De derde (chesed) is
een zeer veel voorkomend woord omdat het ook heel vaak mensen beschrijft in
de omgang met hun naasten. Aan de menselijke kant gaat het in deze verzen
om de woorden ongerechtigheid, overtreding en zonde (NBV: schuld misdaad
en zonde), in het Hebreeuws avon, pesha en chattath. Ze komen afzonderlijk
ca. 100-300 maal voor, maar in combinatie slechts ca. 20 maal, en in de helft
daarvan alle drie tegelijk. Juist die gevallen zijn hier voor ons van belang.

Wanneer David zijn misstap heeft begaan met Batseba, de vrouw van Uria, is
het hem pijnlijk duidelijk dat de Wet daar geen oplossing voor biedt; want de
Wet kende geen verzoeningsprocedure voor opzettelijk begane zonde. In uiter-
ste wanhoop doet hij dan een beroep op Gods geopenbaarde naam. We vinden
dat terug in een tweetal psalmen. Daarvan nemen we aan dat de eerste – dat
beroep op Gods naam – direct na het voorval is geschreven:

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn pesha uit naar
uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn avon, reinig mij van mijn
chattath. Want ik ken mijn pesha, mijn chattath staat bestendig voor mij. (Ps
51:3-5, NBG’51)
De wat meer beschouwende tweede zal, hoewel eerder in Psalmen geplaatst,
van later datum zijn, wanneer hij die vergiffenis inderdaad heeft ontvangen.
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verbonden en beloften vervolg van pagina 40 en 41

Welzalig hij, wiens pesha vergeven, wiens chattath bedekt is; welzalig de
mens, wie de HERE de avon niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.
Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de
ganse dag ... Mijn chattath maakte ik U bekend, en mijn avon verheelde ik
niet; ik zei: Ik zal de HERE mijn pesha belijden, en Gij vergaaft de schuld mij-
ner chattath. (Ps 32:1-5, NBG’51)

In beide psalmen gebruikt hij dus duidelijk Gods woorden uit Exodus 34.

Op weg naar het Nieuwe Verbond

Zulk gebruik vinden we ook nog elders in de psalmen, evenals bij de profeten
Joël (2:13) en Jona (in 4:2, als verwijt!). Maar ik wil hier alleen nog even kort
kijken naar Jesaja. In de beschrijving van zijn roepingsvisioen lezen we:

Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met
onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft’ …
Toen nam een van de serafs met een tang een gloeiende kool van het altaar
… Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Nu zijn je lippen gereinigd. Je
avon is geweken, je chattath zijn tenietgedaan.’ (Jes 6:5-7)

Daarop biedt hij zich aan als boodschapper voor God, en de kern van zijn bood-
schap wordt uiteindelijk de profetie van de lijdende Knecht, die het verzoe-
ningsoffer zal zijn voor onze schuld:

Om onze pesha werd hij doorboord, om onze avon gebroken. Voor ons welzijn
werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing ... de avon van ons
allen liet de HEER op hem neerkomen … om de pesha van mijn volk werd hij
geslagen … Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun
avon op zich. (Jes 53:5-11)

Hier bij Jesaja is dat een beschrijving van zijn missie. Maar bij Daniël vinden we
aankondiging van zijn feitelijke optreden:

Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de
pesha een einde komt en de chattath zijn afgesloten, voordat het avon is ver-
zoend [niet ‘vergolden’ natuurlijk, zoals de NBV ten onrechte vertaalt] en eeu-
wige gerechtigheid is gebracht … Na de tweeënzestig weken zal een gezalfde
worden vermoord, zonder dat iemand het voor hem opneemt. Het volk van
een toekomstige vorst [dat blijken later de Romeinen te zijn] zal verderf bren-
gen over de stad en het heiligdom … (De gezalfde) zal een sterk bondgenoot-
schap sluiten met velen, één week lang. (Dan 9:24-27)

En bijna als terloops wordt er aan toegevoegd dat Hij (die gezalfde) ‘In de helft
van de week het slachtoffer en spijsoffer zal doen ophouden’ (vs 27), een dui-
delijke toespeling op het einde van het Oude Verbond dat, met zijn dieroffers,
uiteindelijk toch niet kon redden. Dat roept natuurlijk de vraag op wat daar dan
voor in de plaats komt. Daarover gaat het de volgende keer. R.C.R.
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Jeruzalem is de enige stad ter wereld die God ‘Mijn stad’ heeft genoemd
“Jeruzalem, de stad die de HEER uit alle steden van Israëls stammen
had uitgekozen om er zijn naam te laten wonen” (1 Kon 14:21).

In de begintijd van Davids regering heette de stad nog Jebus,
en haar inwoners Jebusieten. Dit was een Kanaänitisch volk,
dat nooit volledig was verslagen in de tijd van Jozua en de
Richters. Jebus was een sterke vesting, gelegen op de ooste-
lijke Ofel, die veel groter was dan de westelijke waar het hui-
dige Jeruzalem op is gebouwd. De Ofel was een vruchtbare
groene heuvel, vol druivenranken, die later Sion werd ge-
noemd. De stad lag heel strategisch in het hart van het Jude-
se bergland, en was door haar ligging moeilijk te veroveren.
Vandaar dat de Jebusieten zeiden: ‘U komt er niet in! Sterker
nog: de lammen en de blinden zullen u verjagen! David komt

er niet in!’ (2 Sam 5:8). David wist de vesting toch te veroveren, door de
watertoevoer af te snijden en via de waterschacht naar binnen te gaan.
De oude ‘stad van David’ op de oostelijke heuvel, waar David ook zijn
paleis bouwde, was maar klein. Hier ligt het tegenwoordige Joodse kwar-
tier, dat zich vreemd genoeg buiten de zuidelijke muren van het huidige
Jeruzalem bevindt. David breidde de stad al snel uit naar de westelijke
heuvel, waar Salomo zijn paleis en de tempel bouwde.
De laatste jaren zijn grote vondsten gedaan. De waterschacht en funda-
menten van het paleis van David zijn blootgelegd, en nu te bezichtigen.
In januari 2010 is een deel van de muur van het paleis van Salomo ont-
dekt. Eerder waren er al stukken muur en een hoektoren van een poort-
gebouw van de tempel van Salomo gevonden. De opgravingen laten
zien dat het paleis en de tempel dicht (te dicht) bij elkaar stonden: “Ze
plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn
deurpost, alleen een muur stond er tussen ons in” (Ezech 43:8).
De plaats waar de tempel werd gebouwd, wordt in 2 Kronieken aange-
duid als “de berg Moria, waar zijn vader David een verschijning had ge-
had, en de dorsvloer van de Jebusiet Ornan (Arauna)” (3:1; zie 2 Sam
24). Ofel is dus de berg Moria, waar Abraham Isaak moest offeren. Ken-
nelijk zag David als profeet, dat de plaats waar God zijn naam wilde la-
ten wonen, dezelfde was als die Abraham genoemd had: “De HEER zal
erin voorzien” (Gen 22:14). H.d.B./N.D.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Jeruzalem

Jeruzalem
•
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De wederkomst van Christus Jezus

Toen de discipelen voor de laatste maal met Jezus op de Olijfberg stonden,
werd Hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. Bij monde van enkele en-
gelen deed God de belofte dat Jezus zou terugkeren naar de aarde. Dit had
geen nieuws voor hen moeten zijn; want een dag voor zijn kruisdood had
Jezus gezegd dat Hij naar de Vader zou gaan. Nu was dit voor hen concreet
geworden: zij hadden Hem daadwerkelijk zien gaan. Vanaf dat moment
werd voor hen even concreet wat Hij in zijn gesprekken met hen steeds
weer had gezegd over ‘de komst van de Zoon des mensen’. Omdat Hij toen
bij hen was, konden zij zich daar niets bij voorstellen. Nu wel.

Deze komst van Christus Jezus uit de hemel behoort, met zijn verzoenend
offer en opstanding tot eeuwig leven, tot de kernboodschap van de aposte-
len. Zij hadden de waarschuwing van Jezus ter harte genomen, dat zij altijd
waakzaam moesten zijn; bereid om hun Heer te ontmoeten.

Sinds zijn hemelvaart zijn bijna 2000 jaar voorbijgegaan. De eerste christe-
nen stonden bekend als ‘mensen die hun Heer uit de hemel verwachten’.
Maar in de loop van de tijd is voor velen de verwachting van zijn komst vol-
ledig naar de achtergrond verdrongen. En dit was kennelijk de reden waar-
om Jezus had gewaarschuwd, dat wie opgaat in de dagelijkse dingen, en
zich niet bewust is van zijn terugkeer, door zijn komst overvallen kan wor-
den, zoals de mensen in de tijd van Noach door de zondvloed.

De tekenen van de tijden wijzen er op dat de komst van Christus Jezus uit
de hemel dichterbij is gekomen dan ooit. Reden genoeg om de Schriften
nog eens te raadplegen, en te bekijken wat dit voor uzelf en de wereld om
ons heen zal betekenen. Het boekje De wederkomst van Christus Jezus is
bedoeld als een wegwijzer daarin. Wij hopen en bidden daarom dat dit u op
weg zal helpen; want uiteindelijk zullen wij, die bekend zijn met het evange-
lie, die reis ‘door de lucht’ maken naar de Heer, om voor Hem rekenschap
af te leggen over ons leven. Wij hopen en bidden dat wij dat niet in vreze en
beven hoeven te doen, maar met vreugde mogen doen; om daarna de uit-
nodiging van de Heer te horen: “Gaat in tot het feest van uw Heer”.
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