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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Onlangs verscheen een boek van een hervormd predikant
over Jezus, getiteld Engel naast God. Is of was Jezus een Engel?
Een belangrijk bewijs vinden wie menen dat Jezus Engel is, in Mal 3:1:
“… de Here, die u zoekt, namelijk de engel van het verbond, die u begeert.” Hiermee verband leggend met de Engel van Gods aangezicht, die
Israël door de woestijn leidde. Maar wij vragen: waar lezen wij in het OT
of NT over zoeken en begeren van deze Engel? Waren de Israëlieten niet
veeleer bevreesd voor hem, en vroegen zij niet Mozes om tussen hun en
de Engel te staan? Wel lezen we over de verwachting van de Messias, de
aan David beloofde Zoon die eeuwig Koning zou zijn. En velen die iets
waren gaan inzien, spraken Jezus aan met ‘zoon van David’. De discipelen zagen in dat het verder ging dan dat, omdat God van die zoon had
gezegd dat Hij hem tot Vader zou zijn en hij Hem tot Zoon. Zij noemden
Hem daarom de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hoe kan Hij
dan ‘engel van het verbond’ worden genoemd? Voor het antwoord moeten we eerst de vertaling ontdoen van ‘ruis’. Het met engel vertaalde Hebreeuwse woord malak, betekent bode. Wie een woord van de Here moet
overbrengen is zijn bode; of hij nu uit de hemel komt of mens is. In Jesaja
staan enkele knechtprofetieën, die in het NT worden toegepast op Jezus
Christus (zie onze uitgave De Knecht in Jesaja). In Jes 42:19 wordt deze
knecht de ‘bode’ genoemd die God zendt. Dit is hetzelfde woord malak
als in Mal 3:1. Wij vragen: waarom deze inconsequentie bij de vertaling,
als de Messias, die de Knecht van de HERE is, een mens is? Waarom zou
Hij dan in Maleachi engel zijn? Bode zou de consequente vertaling zijn.
En het NT? Matteüs en Lucas vermeldden geslachtsregisters van Jezus.
Als we alleen dat van Matteüs hadden, zou iemand er met enige redenatie in kunnen slagen een tot mens getransformeerde Engel - mocht die
bestaan - in de lijn van Abraham en David te passen. Maar onze vraag is
dan wel: waarom zo’n lange lijst mensen, als de uitleg volstaat dat een
Engel kwam in Maria, uit de lijn van Eva, via Abraham en David? Het geslachtsregister van Lucas maakt zulk redeneren echter onmogelijk. Zijn
doel was te verklaren hoe Jezus van Nazaret de Zoon van God kon zijn.
Hij toonde dat ook Adam de zoon van God was (3:38). Want hij had,
evenals Jezus, geen menselijke vader! Kan het eenvoudiger en doeltreffender? Daarom is onze vraag: als Adam, de mens, zoon van God was,
waarom moet Jezus dan Engel zijn om zo genoemd te kunnen worden?
Een tweede, veel belangrijkere, dringt zich direct daarna op: als Jezus
Engel zou zijn (geweest) hoe kan Hij dan de vervulling zijn van de beloften aan Eva, Abraham en David, aangaande een lijfelijke nakomeling? En
vervolgens: welk deel heeft Hij dan aan ons mensen? Engelen en mensen zijn verschillende wezens, voor verschillende doeleinden geschapen.
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Bijbels antwoord op uw vraag

Jezus sprak nooit over zichzelf als Engel, maar als ‘Zoon des mensen’. De
benaming komt uit Dan 7:13, 14, waar ‘iemand gelijk een mensenzoon’
het eeuwige koningschap over de aarde ontvangt. Dit is niemand anders
dan de zoon van David, de Messias. Voor een engel komt in dit boek
(3:25,28) de benaming ‘zoon van de goden’ voor. ‘Zoon des mensen’ had
in Jezus’ tijd de betekenis van ’mens bij uitnemendheid’, ‘De Mens’.
Geen sprake van een Engel. Toen Paulus schreef over Jezus’ middelaarschap, toonde hij dat een bepaalde mens, geen Engel, de andere mensen vertegenwoordigt voor Gods troon: “Want er is één God en ook één
middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5).
De schrijver van de Hebreeënbrief richtte zich tot Joden, die hij de unieke
positie van Jezus wilde uitleggen. De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan Jezus en engelen. Hij stelde dat de woorden van David in Ps 2:7
en Ps 110:4 geen betrekking hebben op een engel (Heb 1:5 en 13).
Mocht iemand aanvoeren (wat gebeurt!) dat dit juist het bewijs is dat Jezus Engel was (op de vraag: ‘tot wie’ komt als antwoord: ‘nou, die’), dan
vragen wij: Over wie had de schrijver het dan in hoofdstuk 2? Als Jezus
Engel was, welk verband is er dan met Davids overdenking in Ps 8 van
Gods doel met de schepping van mensen: “Met heerlijkheid en eer hebt
U hem gekroond” (2:7)? Is zijn redenering niet juist dat in de mensheid
Gods hoge doel nog niet zichtbaar is (vs 8), behalve in Christus Jezus?
“Maar wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (vs 9). Hoe kan
zijn doel met de schepping van mensen zijn bereikt als Jezus Engel was?
De schrijver aan de Hebreeën vertelde vervolgens dat Jezus niet de enige
Zoon in heerlijkheid blijft, maar dat vele zonen tot heerlijkheid zullen worden gebracht (2:10). In het boek Openbaring is de bevestigende belofte
aan alle gelovigen, dezelfde die David ontving aangaande zijn grote Zoon:
“Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij
zal Mij een zoon zijn” (21:7; vgl 2 Sam 7:14). Paulus schreef veel over
deze zonen; vooral in de Romeinenbrief. Over het onderscheid tussen ’de
mensen’ en ’de zonen van God’ (de tweedeling in Gen 3:15, zichtbaar in
de geslachtsregisters 4:17-22 en 5:1-32): “… allen die door de Geest van
God geleid worden zijn zonen van God” (8:14; vgl Gal 4:4-7); in dezelfde
geest als de Hebreeënbrief: “… de heerlijkheid die over ons geopenbaard
zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het
openbaar worden van de zonen van God” (8:18,19); over de unieke positie van Israël: “… hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid en
de verbonden …” (9:4); en over het volk dat God roept uit de heidenen,
dat zij ook zullen genoemd worden: “zonen van de levende God” (9:26).
Wilt u meer weten over engelen? Lees dan onze uitgave Engelen en andere hemelse wezens.
J.K.D.
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Overdenking
In zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan,

hebt gij het Mij gedaan

(Mat 25:40, NBG’51)
We zijn tegenwoordig erg druk met het terugdringen van CO2-emissies.
Landen hebben zich verplicht die te verminderen. Maar als je een verminderingsproject in een ander land betaalt, krijg je daarvoor een
‘credit’, een soort tegoedbon, waarmee je de ‘opbrengst’ daarvan mag
aftrekken van je eigen verplichting. En veel christenen handelen tegenwoordig alsof ze menen dat er ook credits, zulke tegoedbonnen, bestaan
waarmee je korting krijgt op je verplichtingen tegenover God.
Het doen van Gods wil
Fundamentalistisch denkende christenen lijken soms te denken: wanneer ik mijn buurman dwing zich aan Gods regels te houden, heb ik wat
wisselgeld voor mijn eigen tekortkomingen. Maar er is maar één mens
die we zinvol kunnen dwingen om God te dienen, en die mens zijn we
zelf. God wil uit vrije wil gediend worden, en je kunt een ander nu eenmaal niet ‘dwingen’ iets ‘uit vrije wil’ te doen! Anderen zoeken naar een
extra bonus in het zelf stipt houden van allerlei regels, hoewel Paulus
aan de gemeente te Rome schrijft dat daaruit ‘geen vlees voor God gerechtvaardigd zal worden’ (Rom 3:20, NBG’51). Weer anderen zoeken
het in verdienstelijke activiteiten, zoals het spreken in tongen, hoewel
Paulus aan de gemeente te Korinte schrijft dat, al zou hij alle ‘tongen’
van mensen en zelfs engelen spreken, maar het hem zou ontbreken aan
de liefde, hij ‘niet meer zou zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal’ (1 Kor 13:1). Nog weer anderen bestuderen met grote ijver de
‘tekenen der tijden’, om te kunnen weten wanneer Christus’ wederkomst
zal plaatsvinden. Want als je dat kunt uitrekenen, kun je ervoor zorgen
op het juiste moment vooraan te staan. Hoewel Jezus zelf had gezegd:
Wees [voortdurend!] als knechten die hun heer opwachten … zodat ze
direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt … Gelukkig degenen
die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het
aanbreken van de dag … jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. (Luc 12:36-40)
Bij zijn komst zullen er velen zijn die menen voldoende credits te hebben
gespaard voor toelating, maar die toch niet zullen worden toegelaten:
Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet
in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” En dan
zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend.” (Mat 7:22-23)
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Credits
Hij zegt niet : ja. Ik ken jullie, maar je hebt niet voldoende credits verzameld; Hij zegt: ik heb jullie nooit gekend! Zo bezien moet het dus wel erg
moeilijk zijn om er toch in te komen, een tamelijk hopeloos streven zelfs.
Maar is dat zo? Dat citaat hierboven begint eigenlijk met: “Niet iedereen
die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader”. Het gaat
niet om het verdienen van speciale credits, maar om het doen van Gods
wil. Zelf, want anderen dat laten doen brengt voor ons geen winst.
De twee geboden
Dan is de van belang zijnde vraag dus: wat houdt dat in, dat ‘Gods wil
doen’? Marcus vertelt ons dat een wetgeleerde die vraag beantwoordt
met “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf
(Marc 12:30). Bij Matteüs lezen we dat Jezus daarover zegt: “Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat” (Mat 22:40). Maar onmiddellijk daarvóór lezen we dat Hij als zijn
eigen samenvatting had gegeven:
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (vs 37-39)
Dat tweede gebod is niet aanvullend, dat is – zegt Jezus – een uitwerking van het eerste. God Zelf heeft onze hulp niet werkelijk nodig; de
enige manier waarop we werkelijk Zijn wil kunnen doen, is daarom door
‘Zijn gezicht’ te tonen aan onze medemens. Je kunt het eerste gebod
alleen maar vervullen door dat tweede in acht te nemen.
‘Gods gezicht’ tonen aan anderen betekent: Zijn barmhartigheid tonen.
Want juist op dit punt geeft Jezus ons de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan (Luc 10:25-37). We lezen eerst hoe een wetgeleerde tot Jezus komt met de vraag hoe hij het eeuwige leven kan beërven, en als
antwoord houdt Jezus hem dan deze twee geboden voor. De wetgeleerde wilde daarop weten wie dan precies zijn naaste was. Dat was destijds
een discussiepunt: was dat iedereen, of alleen maar je volksgenoot. En
als antwoord dáárop krijgt hij dan die gelijkenis geserveerd. In Lucas 18
vinden we iets dergelijks: dezelfde vraag en in feite hetzelfde eerste antwoord. Wellicht gaat het om dezelfde vragensteller, maar wil Lucas hier
ingaan op een ander aspect van hun discussie; de identiteit van de vragensteller is daarvoor niet van belang. Diens reactie is nu “Aan dat alles
heb ik me sinds mijn jeugd gehouden” (vs 21). Waarop Jezus’ tegenreactie is: “Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de
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Overdenking
opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten.
Kom daarna terug en volg mij!” (vs 22). Dit blijkt echter het breekpunt te
zijn. Hier ging Jezus over van de theorie op de praktijk, en die praktijk
zou pijn doen, want de jongeman die de vraag stelde ‘was zeer rijk’.
Naastenliefde
Deze jongeman was van goede wil en Jezus vatte sympathie voor hem
op (Marc 10:21), maar hij zat teveel vast aan zijn bezit. In Lucas 19 lezen we van Zacheüs die spontaan aanbiedt de helft van zijn bezittingen
weg te zullen geven aan de armen. En dan zegt Jezus niet: kom kom,
Zacheüs, dat is niet genoeg; de andere helft ook nog. Zacheüs hechtte
niet aan zijn bezit, nu hij van Jezus’ had gehoord dat aan zijn huis
‘redding ten deel was gevallen’. Die jongeman hechtte (toen!) wel aan
zijn bezit, en dat moest hij eerst beseffen. Als Jezus hem had verteld dat
hij de helft had moeten weggeven, had hij het wellicht nog gedaan, als
koopprijs van het eeuwige leven. Want dat was zijn vraag geweest: wat
moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?” Hij vroeg eigenlijk hoe hij de nodige credits kon verdienen. Maar eeuwig leven is
niet te koop, en credits bestaan niet. Dus zelfs al had hij alles weggegeven, had dat hem nog geen eeuwig leven opgeleverd. Veel later zou iemand (die jongeman van toen?) schrijven: “Al verkocht ik (al) mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven …– had ik de liefde
niet, het zou mij niet baten” (1 Kor 13:3). Die liefde, daar gaat het om.
Liefde voor God en (als consequentie daarvan) liefde voor je naaste.
Let er echter op dat het tweede gebod wel een uitwerking is van het eerste, maar niet de vervanging daarvan. Er kan geen liefde voor God zijn,
die zich niet uit in zorg voor de naaste. Maar er bestaat wel degelijk onbaatzuchtige naastenliefde die toch niet voortkomt uit liefde voor God.
Er bestaat geen oprecht christendom zonder naastenliefde, zoals Jakobus ons vertelt: “Als (geloof) zich niet daadwerkelijk bewijst, is het
dood” (Jak 2:17). Hij zegt niet dat zulk geloof tekortschiet; nee, het is
dood, het bestaat helemaal niet! Maar er bestaat wel degelijk humanisme zonder God. Naastenliefde, hoe onbaatzuchtig ook, is daarom op
zichzelf niet voldoende. Wat van ons wordt gevraagd is de ‘gezindheid’
van Christus, die de rol van een dienaar (slaaf) op zich heeft genomen,
om ons te redden (Flp 2:5-8). Alleen wie bereid is Hem daarin na te volgen, toont die liefde voor het doen van Gods wil die van ons wordt gevraagd. Wanneer Paulus de gemeente te Korinte aanspoort het inzamelen van geld voor de armen te Jeruzalem, dat in het slop was geraakt,
weer op te pakken, zegt hij iets heel vreemds: “Want niet om anderen
verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt …” (2 Kor 8:13,

6

Credits (vervolg van pagina 5)
NBG’51). Hoezo niet? En waarom dan wel? De vertalers van de NBV zijn
hier duidelijk niet uitgekomen, en vertalen “Het is niet de bedoeling dat
u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt”, alsof Paulus zegt
‘wel helpen, graag, maar als je het niet kunt missen hoeft het niet. Dat
zou echter volkomen in strijd zijn met zijn voorafgaande verhaal over de
gemeenten in Macedonië, die het absoluut niet konden missen, maar
hem toch dringend hadden gevraagd mee te mogen doen (8:1-6). Hij
vertelt Korinte dat dan zij, die er nota bene mee begonnen waren, het nu
niet kunnen maken met lege handen te staan als er straks Macedoniërs
met hem meekomen. Wat Paulus hier wel zegt, is dat hun broeders en
zusters in Jeruzalem heus niet van honger zullen omkomen wanneer zij
in Korinte tekort schieten in hun taak. Dat laat God echt niet gebeuren.
Maar die Korintiërs zullen daarvoor van God de rekening gepresenteerd
krijgen, omdat ze tekort zijn geschoten in hun taak. Zij zouden hun geloof niet ‘daadwerkelijk hebben getoond’, en dan is dat geloof dood.
Kinderen van het Koninkrijk
In de beeldtaal waarmee Jezus in Matteüs het oordeel beschrijft, zegt Hij
tot hen die dan aangenomen zullen worden:
Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven
mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat
gevangen en jullie kwamen naar mij toe. (Mat 25:34-36)
En dan lezen we: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor
een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben
jullie voor mij gedaan” (vs 40). Hij spreekt niet van anderen tot iets dwingen, maar over het vervullen van hun noden. Want dat is het waarop je
wordt beoordeeld. Medebroeders wijzen op hun eventuele tekortkomingen heeft alleen nut als het zodanig liefdevol gebeurt dat ze tot inkeer
komen. Buitenstaanders dwingen zich aan regels te houden, zal ze niet
tot geloof brengen, maar ze eerder daarvan afkerig maken. Nauwgezet
voorschriften in acht nemen is alleen van nut als het is gericht op de
opbouw van discipline voor je dienst aan God (“niet mijn wil, maar de
Uwe”), niet op het verwerven van vermeende credits. Zang, dans, spreken in tongen, heeft weinig nut als het anderen niet tot geloof brengt, of
hun geloof opbouwt en versterkt. Zelfs alles wat je bezit weggeven aan
de armen zal je niet in het Koninkrijk brengen, tenzij het wordt gedaan
vanuit een werkelijke oprechte naastenliefde, in navolging van die gezindheid van Christus. Maar wanneer we die gezindheid hebben (en tonen!) zal ‘niets ons kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom 8:39).
R.C.R.
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de volmaaktheid in Christus
“U dan zult volmaakt zijn,
De nieuwe, geestelijke, schepping
Johannes stelt, in zijn evangelie en eerste brief, tegenover de natuurlijke
schepping een nieuwe, geestelijke, schepping. De eerste woorden zijn in beide
gevallen ‘in het begin’. In het evangelie wordt hier de natuurlijke schepping
mee bedoeld, waar echter de geestelijke schepping al in besloten is. Dat is te
zien in het feit dat het woord waarmee God de duisternis van de aarde verdreef
en alle levensvormen schiep, ook het woord is dat licht en leven in de duisternis van de wereld brengt. Jezus is de vervulling, de werkelijkheid van dat woord
(Joh 1:1-18). Die werkelijkheid en die geestelijke schepping is het thema van
zijn eerste brief, en heeft een duidelijke herinnering aan wat in de hof gebeurde. Nu is er ‘in het begin’ Christus Jezus; en met Hem begint het werkelijke, het
geestelijke, het eeuwige, het volmaakte leven: “Hetgeen was van het begin,
hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze (eigen)
ogen, hetgeen … onze handen getast hebben van het levende woord – het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u
het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – …” (1 Joh
1:1,2). Dan beschrijft hij een omkering van wat in de hof van Eden gebeurde;
daar stapte de mens, door te zondigen tegen Gods gebod, van het licht in de
duisternis: “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij
zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen,
dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen,
gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van
Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet … dit schrijf ik u,
opdat u niet tot zonde komt …” (1:5b-2:6); “En nu … blijft in Hem, opdat wij, als
Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. Als u weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan
ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. Ziet welk
een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen van God genoemd worden … en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar wij) weten, dat,
als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen … u weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet
gezien en heeft Hem niet gekend” (2:28-3:6); “… want Hij, die uit God geboren
werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten, dat wij uit
God zijn en de gehele wereld in het boze ligt. Doch wij weten, dat de Zoon van
God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen;
en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus …” (5:18-20).
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8. de nieuwe mens
gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”
Verwekking tot nieuw leven en wedergeboorte
Jezus zei dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen binnengaan; met andere woorden: de natuurlijke mens kan niet zonder verandering van zijn huidige
staat eeuwig leven. Dat geeft God ook duidelijk aan als Hij de mens uit de hof
verbant: “Zie de mens is geworden als een van Ons door de kennis van goed en
kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de levensboom
nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven” (Gen 3:22). Want zou dat
niet het ergste zijn: voor eeuwig te moeten zwoegen in het zweet van ons aanschijn, zonder ooit als de elohim te worden, naar Gods beeld en gelijkenis?
Maar wanneer Jezus zegt dat vlees en bloed het Koninkrijk niet kunnen binnengaan, geeft Hij tegelijkertijd aan hoe wij dan wèl eeuwig leven kunnen ontvangen. De wedergeboorte noemt Hij dat: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt … uit water en Geest (dus niet uit het stof van
de aarde), kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees
geboren is, is vlees, wat uit de Geest geboren is, is geest” (Joh 3:5,6). Het vlees
duidt onze huidige bestaanswijze aan, op natuurlijke wijze verwekt door een
aardse vader. Door geloof in Christus en verwekking door de heilige Geest kunnen wij volmaakte zonen van God worden, zoals Johannes schrijft: “… allen die
Hem (Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed,
noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn” (Joh 1:12,13). Jezus is niet geboren uit de wil van het vlees van een
man, maar door verwekking uit de heilige Geest. Paulus schrijft in zijn brief aan
Efeze over hun geestelijke verwekking en wedergeboorte: “… u hebt Christus
leren kennen. U toch hebt van Hem gehoord en bent in Hem onderwezen … dat
u, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die naar het verderf
gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat u verjongd wordt door de geest van
uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen
is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efez 4:20-24). En in zijn eerste
brief aan Korinte: “Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt
niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens
(Adam) is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens (Jezus) is uit de hemel. Gelijk
de stoffelijke (Adam) is, zijn ook de stoffelijken (zijn natuurlijke nakomelingen),
en zoals de hemelse (Jezus) is, zijn ook de hemelsen (degenen die door de
Geest verwekt zijn tot kinderen van God). En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor
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de volmaaktheid in Christus
15:44b-49). Dit gaat over de verandering bij Christus’ komst, wat Paulus
noemt: “het openbaar worden van de zonen van God” (Rom 8:19).
Geestelijke groei door standvastigheid in de beproeving
Die zonen van God zijn echter al eerder verwekt door de prediking en de werking van Gods heilige Geest in ons aardse lichaam. Wat op die manier verwekt
is, moet eerst volgroeien totdat uiteindelijk een nieuwe, geestelijke mens wordt
voortgebracht. Opvallend is dat Jezus na zijn doop eerst beproefd wordt; niet in
een prachtige hof zoals de eerste mens, maar in de woestijn, de plaats van dorens en distels die de aarde zou voortbrengen na de intrede van zonde. Zijn
beproevingen zijn terug te voeren naar Genesis: in de eerste plaats het voedsel
dat de mens nodig heeft om het natuurlijk lichaam in stand te houden, en
waarvoor hij – uit angst voor de dood – zoveel inspanning moet doen; ten tweede de engelen aan wie de mensen gelijk zouden moeten worden, en die hen
hadden kunnen afhouden van hun zonde; en tenslotte het doel waarvoor God
de mens geschapen had: te heersen over zijn schepping. Deze beproevingen
wijzen echter ook vooruit naar zijn overwinning op het vlees en de begeerten
die daarin wonen, en de heerlijkheid daarna: “Niet mijn wil geschiede, maar de
Uwe”. Die wil vond Hij in het woord dat God had bekendgemaakt, en daaruit
wist Hij dan ook de juiste antwoorden te vinden: “Er staat geschreven …”. Zo
werd Hij openbaar als de Zoon van God: “Deze is mijn Zoon, de geliefde
…” (Mat 3:17) en “Mijn Zoon bent U, Ik heb U heden verwekt” (Heb 1:5; 5:5).
Hij had een lichaam van vlees en bloed, maar Hij wist dat dit voor het eeuwig
leven niet van nut was, behalve dat Hij daarin de begeerten moest overwinnen
en de zonde geen gelegenheid mocht geven teneinde dat leven te kunnen ontvangen. Zo zei Hij: “Mijn spijs is de wil te doen van Degene, die Mij gezonden
heeft, en zijn werk te volbrengen” (Joh 4:34). Voor zijn volgelingen zou hetzelfde moeten gelden: “De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen
nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven” (Joh 6:63).
Zoals het voedsel ons lichaam in stand houdt, moet de geestelijke mens gevoed worden met geestelijk voedsel: “Er staat geschreven: Niet alleen van
brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond van God uitgaat” (Mat 4:4); “Werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft
tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal” (Joh 6:27).
Jezus de oorsprong van het nieuwe leven
Het gehele evangelie naar Johannes staat in het teken van de nieuwe, hemelse, geestelijke mens. Christus Jezus is daar de eerste van; en zoals God de oorsprong was van het leven voor Adam en Eva, zo is Jezus de oorsprong van ons
nieuwe geestelijke leven (Joh 5:26). Alleen wie door Hem tot God gaat heeft
eeuwig leven (6:54). Zo stelt Hij Zich voor als het water en levensbrood, dat de
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8. de nieuwe mens (vervolg van pagina 9)
geestelijke mens moet voeden: “Ik ben het levensbrood; wie tot Mij komt, zal
nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Joh
6:35). Op deze wijze maakt Hij een contrast tussen het manna, dat de Israëlieten in de woestijn van God ontvingen om in leven te blijven, maar dat hen geen
eeuwig leven bracht, immers vroeg of laat stierven zij allen (6:48-50): “Ik ben
van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die
Mij gezonden heeft. En dit is de wil van Hem … dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan … Want dit is de wil van mijn Vader, dat een
ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik
zal hem opwekken op de jongste dag” (Joh 6:38-40). Dan gaat Hij over van het
brood dat het lichaam in stand houdt, naar het vlees dat in de dienst van God
moet staan, en niet van de daarin wonende begeerten; en opgegeven moet
worden als een rein en heilig offer, dat leven brengt. De dierenoffers had God
gegeven om de mens die had gezondigd met Hem te verzoenen, maar zij konden hem geen eeuwig leven schenken, want vroeg of laat stierf hij toch: “… Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook
hij, die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel neergedaald is;
niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal
in eeuwigheid leven” (Joh 6:52-58).
De levendmakende Geest
Interessant is dat het eeuwige leven soms, met een herinnering aan het leven
in de hof (Gen 2:8-14), wordt aangeduid als het eten van het levensgeboomte,
dat groeit langs een beek met levend water. Sterker nog: Jezus wijst op Zichzelf
zeggende: “Gelijk de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. En Johannes voegt daaraan toe: “Dit zei Hij van de Geest, welke zij die tot geloof kwamen ontvangen zouden …” (Joh 7:38,39). Jesaja
schreef: “… De Here zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en
uw gebeente krachtig maken; dan zult u zijn als een besproeide hof en als een
bron waarvan het water niet teleurstelt” (Jes 58:11). Zo is de geestelijke, volmaakte mens als een stroom van levend water, een levensboom, die vruchten
voortbrengt voor anderen (Ps 1:3; Ezech 47:1 ev; Joh 7:37,38; Op 22:1,2). In
eerste instantie is hier Christus mee bedoeld, want Paulus noemt Hem “… de
laatste Adam, een levendmakende geest” (1 Kor 15:45). Maar vervolgens ook
allen die door zijn Geest nieuwe mensen worden, en in Hem de volmaaktheid
bereiken: “Want het voegde Hem (God), om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van
hun behoudenis door lijden heen zou volmaken” (Heb 2:10). Vanaf zijn opstanding tot eeuwig leven en verhoging tot Gods rechterhand worden zijn volgelingen door de Geest “vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt” (Efez 1:23).
Lees verder eens de woorden van Paulus in Romeinen 8:8-17.
J.K.D.

11

de

Taal van de Bijbel
Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten,
indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken; want dan

hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd,

en de HERE zal het u vergelden. (Spr 25:21-22, NBG’51)
De vorige keer hadden we het over vuur; we zagen toen dat dat vaak te
maken heeft met zuivering (‘loutering’), maar ook met oordeel en vernietiging. Nu willen we daar nog eens wat verder naar kijken, maar dan vanuit
het perspectief van de brandstof: kolen. Als vertaling is dat woord eigenlijk wat misleidend; je denkt dan al snel aan steenkool. Maar eigenlijk
kennen we twee soorten kool: steenkool en houtskool. En in de Bijbel zal
in de meeste gevallen houtskool zijn bedoeld, misschien zelfs wel in alle
gevallen. Houtskool geeft, net als steenkool, een intensere hitte dan gewoon brandhout. Het Hebreeuws kent twee woorden die hier van belang
zijn: gacheleth, dat meestal duidt op brandend houtskool, en pecham,
dat ook koud houtskool kan aanduiden. Pecham komt maar driemaal
voor; het betekent eigenlijk iets dat zwart is. In Spreuken lezen we:
Pecham laat gloeien, hout doet vlammen, (zo laat) een ruziemaker een
woordenstrijd ontbranden. (Spr 26:21)
Die pecham (‘kolen’) staat hier dus in een direct parallellisme met hout.
Wanneer je dat op het vuur gooit, vlamt dat op. In de beide andere gevallen heeft het te maken met een smidsvuur dat gewoonlijk ook met houtskool zou worden gestookt.
De NBG’51 vertaalt dit vers als: “Zoals de kolen (pecham) de gloed
(gacheleth) … doen opvlammen …”. Dat brengt ons meteen bij het andere
woord. Zoals gezegd duidt dat gewoonlijk op brandende kolen en daarom
wordt het soms ook vertaald met iets als vuurgloed. Ook dit woord komt
in een huis-tuin-en-keuken betekenis voor. Bijvoorbeeld bij die man die de
ene helft van een boomstam gebruikt als brandstof voor zijn vuur, en van
de andere helft een ‘god’ maakt waarvoor hij zich neerbuigt:
Het dringt niet tot hen door, ze missen de kennis en het inzicht om te
bedenken: Met de ene helft heb ik een vuur gestookt, op de gloeiende
houtskool (gacheleth) heb ik brood gebakken en vlees geroosterd om te
eten. Van wat overbleef heb ik een gruwelijk beeld gemaakt. Ik buig me
dus neer voor een blok hout. (Jes 44:19)
Of in het beeld over Gods oordeel over Jeruzalem, dat Ezechiël zijn volk
moet voorhouden:
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Vurige kolen
Zorg voor veel brandhout, steek het vuur aan, laat het vlees verbranden, het vocht verkoken en de botten verkolen. Laat de pot leeg op het
gacheleth staan, zodat hij heet wordt en het koper gaat gloeien, om alle
onreinheid in de pot te laten wegsmelten en het vuil te laten verdwijnen. (Ezech 24:10-11)
God als een verterend vuur
Maar de mens moet altijd voorzichtig zijn met vuur, om te voorkomen dat
hij zich brandt. En daarom wordt Gods heiligheid vaak afgebeeld als een
‘verterend vuur’ (zie bijv. Ex 24:17). Vuur is hier het Hebreeuwse woord
esh, dat honderden malen voorkomt in het NT. In Psalm 18 koppelt David dat esh echter met gacheleth, wanneer hij God - in uiterst beeldende
taal - beschrijft als een machtig held die hem te hulp komt:
In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp.
In zijn paleis hoorde hij mijn stem … hij vlamde van woede, rook steeg
op uit zijn neus, verterend vuur (gacheleth) kwam uit zijn mond, hij
spuwde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde af (Ps 18:7-10)
Voor de volgende verzen moet ik uitwijken naar de NBG’51, om het
woordgebruik wat duidelijker te laten zien:
Van de glans voor Hem verdwenen zijn wolken, hagel en vurige kolen
(gacheleth). De Here deed de donder in de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem; hagel en vurige kolen. (vs 13-14)
Dat woord gacheleth probeert hier het felste vuur aan te duiden, dat de
mens niet zou kunnen verdragen.
Soms vinden we in de Schrift het vuur van het altaar gebruikt als een
beeld van dat ‘vurige’ aspect van God. Over de gang van zaken op de
‘grote verzoendag’ lezen we in de Wet:
(De hogepriester moet) … een vuurbak vullen met gloeiende houtskool
(gacheleth) van het altaar dat bij de ingang van de ontmoetingstent
staat. Hij moet twee handen fijngestampt geurig reukwerk nemen en
dat alles naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Daar
moet hij het reukwerk ten overstaan van de HEER op het vuur leggen
opdat de wolk van het reukwerk de verzoeningsplaat op de ark met de
verbondstekst aan het oog onttrekt, anders sterft hij. (Lev 16:12-13)
Dat reukwerk staat symbool voor de gebeden van de gelovigen (Op 5:8,
gebaseerd op Ps 141:2). En die combinatie met het houtskool van het
altaar symboliseert de enig mogelijke vorm van ontmoeting tussen de
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heilige God en de zondige mens: die via gebed. Elke andere wijze van ontmoeten zou resulteren in vernietiging door het vuur van Gods heiligheid
(Ex 33:20). De schrijver aan de Hebreeën zegt daarom: “Laten we daarom
… God zo dienen dat hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag,
(want) onze God is een verterend vuur!” (Heb 12:28-29). En in die zin
wordt dat beeld van gloeiende (‘vurige’) kolen ook een beeld van oordeel:
vuur uit de hemel resulteert soms in de vernietiging van mensen die zich
die heiligheid onvoldoende bewust waren (Lev 10:2). En in het verlengde
daarvan vinden we het dus ook van oordeel. Wanneer David, een psalm
eerder, opnieuw roept om Gods hulp tegen zijn vijanden, zegt hij:
Ik roep tot de HEER: ‘U bent mijn God, luister, HEER, naar mijn smeekgebed. …. HEER, geef de schurken niet wat zij begeren, doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij. Dat het hoofd van mijn belagers wordt
getroffen door de vloek van hun lippen. Dat vurige kolen (gacheleth) op
hen neerstorten, dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. (Ps 140:7-11)
Anthrax
De Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) gebruikt voor de vertaling van gacheleth het Griekse woord anthrax. Dat is eigenlijk een wat
merkwaardig woord, want het duidt ook een van de edelstenen aan in het
borstschild van de hogepriester (al weten we eigenlijk niet goed welke
edelsteen dat dan precies is). Misschien vanwege de fonkelende glans
ervan (de vakman spreekt van het ‘vuur’ van een steen). En in onze moderne taal is het de aanduiding van de ziekte miltvuur! Maar in elk geval
moeten we bij het gebruik van anthrax in het NT wel meteen die OTbetekenis in gedachte hebben. Het woord komt in het NT echter maar
éénmaal voor, en het verwante anthrakia nog eens tweemaal. Dat laatste
is beide malen vertaald met vuur (NBV) of kolenvuur (NBG’51). De eerste
keer is het de aanduiding van het vuur in de hof van Annas, waar Petrus
zich staat te warmen wanneer hij probeert het proces tegen Jezus te volgen (Joh 18:18). En de tweede keer beschrijft het het vuur dat Jezus klaar
heeft, wanneer Hij na zijn opstanding verschijnt aan zijn discipelen in Galilea (Joh 21:9). We herkennen in dat woord overigens ons woord anthraciet (dat we vroeger stookten in onze kolenkachels).
Laat de ‘wraak’ aan God
Die ene keer dat we anthrax tegenkomen in het NT betreft een aanhaling
van de Schriftgeleerde Paulus in zijn brief aan de Romeinen (Rom 12:20).
En wat hij daar aanhaalt is die tekst boven dit artikel. David riep in Psalm
140 om Gods vergelding over zijn vijanden, maar hij was dan ook de door
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Vurige kolen (vervolg van pagina 13)
God aangestelde gezalfde. Voor alle andere mensen geldt dat zij bereid
moeten zijn om geduldig te verdragen wat God over hen brengt:
Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben
en je vijand haten.” En (eigenlijk: maar) ik zeg jullie: heb je vijanden lief
en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen
van je Vader in de hemel. (Mat 5:43-45)
Wanneer Johannes en Jakobus Jezus vragen of ze ‘vuur uit de hemel’
moeten laten neerdalen voor de smaad die Hem is aangedaan, wijst Hij
hen ‘streng terecht’ (Luc 9:54-55). De ultieme wraak op je vijand die je
moet willen hebben, is dat hij tot inzicht komt en zich bekeert. Maar dat
was niet pas zo sinds Jezus’ bergrede, dat was ook vroeger al zo. In
Spreuken schrijft Salomo die vermaning die klinkt als een verwijzing naar
Psalm 140. Wanneer je Gods oordeel wilt afroepen over je vijand, bidt
dan niet om vuur uit de hemel. Nee de ‘vurige kolen’ die je op hen wilt
doen neerstorten moeten worden uitgelokt door goed te doen, door je
vijand te eten te geven wanneer hij honger heeft en hem te drinken te
geven wanneer hij dorst heeft, want juist zó moet je die vurige kolen op
zijn hoofd stapelen. En de HEER zal het je vergelden.
En dat is dus ook de leer die Paulus zijn lezers aanreikt in zijn brief aan
de gemeente te Rome:
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het
goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om
met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij
dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan [zó] stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Rom 12:17-21)
Wanneer Jezus zegt dat je je vijand lief moet hebben, bedoelt Hij niet dat
je hem aardig moet vinden. In de taal van de Bijbel is liefhebben niet een
abstract gevoel, maar een praktische manier van doen. Iemand liefhebben is: bezig zijn voor hem, hem helpen waar dat nodig is. Wie zegt zijn
broeder lief te hebben, zegt Jakobus, moet zorgen dat hij die te hulp
komt wanneer hij hulp nodig heeft (Jak 2:15-16). Wie zijn vijand lief
heeft, moet dus ook niet vragen om zijn uitroeiing maar alles wat in zijn
vermogen ligt doen voor diens mogelijke behoudenis. En alleen als dat
geen effect heeft zal God (maar ook alleen Hij) hem oordelen, dat is niet
aan ons. Wij hebben dan onze plicht gedaan en God zal ons dat vergelden; dat hoeft niet van die vijand te komen
R.C.R
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Toen Elia voor de derde keer voor koning Achab verscheen, was dat om
Gods vonnis uit te spreken over hem en zijn huis vanwege de moord op
Naboth. Die had een wijngaard naast het koninklijk paleis. Achab wilde
die graag kopen of ruilen voor een ander. Zijn aanbod was heel royaal,
maar in strijd met Gods wet, die stelt dat het hele land van God is. En
als Eigenaar had Hij het Zelf verdeeld onder de families van Israël. Zij
waren rentmeesters van hun erfdeel, dat niet op een andere familie
mocht overgaan (Lev 25:23). Naboth diende God met heel zijn hart, en
ging niet op het aanbod in. Hoewel Achab heel boos en teleurgesteld
was, ging hij er niet tegen in; want hij wist dat Naboth gelijk had. Maar
Izebel had een andere opvatting over het recht van een koning, en had
geen boodschap aan de God van Israël. In naam van Achab schreef zij
een brief aan de oudsten en edelen van Jizreël, waarin zij hun gebood
een vasten uit te roepen alsof er een grote zonde was gedaan. Dan zouden twee valse getuigen Naboth van godslastering en verraad moeten
beschuldigen. De oudsten en edelen uit angst, en de valse getuigen
voor de beloning, deden zij dit. Naboth werd daarop met zijn gezin ter
dood veroordeeld en gestenigd. Toen Achab naar de wijngaard ging om
die in bezit te nemen, ontmoette hij daar de door God gezonden profeet
Elia. Achab, die heel goed wist waarom Elia daar was, reageerde geërgerd: “Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden” (1 Kon 21:20).
Om zijn laffe daad hoorde hij het doodvonnis over hem en zijn huis uitspreken. Dit vonnis werd uitgevoerd door Jehu, kort nadat deze door
Elisa tot koning was gezalfd (2 Kon 9:26-36;10:17).
Ahazia, Achabs zoon, was sterk beïnvloed door zijn moeder. Toen hij
ernstig ziek was zond hij boden om de god Baäl-Zebub (‘heer van het
leven’) te raadplegen. Elia ging hen tegemoet met een boodschap van
de HEER: “U gaat Baäl-Zebub, de god van Ekron, raadplegen, alsof Israël
zelf geen God heeft. Daarom – zegt de HEER – zul je niet meer van je
ziekbed opstaan, maar sterven” (2 Kon 1:3,4). Ahazia minachtte de
woorden van Elia, en stuurde een bevelhebber met 50 man om hem te
halen. Ze zagen Elia rustig zitten op een berg. De bevelhebber zei:
“Godsman, de koning beveelt u naar beneden te komen” (vs 9). Niet uit
wraak, of om zich zelf te verdedigen, maar in de naam van de God van
Israël, antwoordde hij: “Als ik een godsman ben, laat er dan vuur uit de
hemel komen om u en uw vijftig mannen te verteren. Hierop kwam er
vuur uit de hemel dat de bevelhebber en zijn mannen verteerde” (vs

K e n n i s m a k i n g
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Elia (3)
10). Evenals op de Karmel werd de afgoderij en opstand tegen God
bestraft met alles verterend vuur. Overigens vroegen Johannes en Jacobus later naar aanleiding hiervan aan Jezus, of zij zouden vragen of
God vuur van de hemel wilde laten komen om de Samaritanen, die Jezus niet wilden ontvangen, te vernietigen (Luc 9:51-56). Een tweede
bevelhebber overkwam hetzelfde. De derde toonde eerbied voor Elia:
hij beval niet, maar smeekte om zijn leven, in erkenning van de grootheid van de God van Elia. “Toen zei de engel van de HEER tegen Elia:
“Ga met hem mee, je hebt van de koning niets te vrezen” (vs 15). Ahazia hoorde nog eens het zelfde vonnis, en overleed korte tijd daarna.
Elia’s werk was nu bijna ten einde. Hij maakte nog een lange reis door
het land. Ondanks dat Elia er driemaal bij Elisa op aandrong niet met
hem mee te gaan, verklaarde deze even zo vaak hem niet in de steek
En van zijn heer was, en wilde
te zullen laten. Hij wist dat dit de laatste reis
tot het einde bij hem blijven. We lezen drie keer: “Zo gingen ze samen
verder” (2 Kon 2:3-6). Elia en Elisa hadden een hechte band, die leek
op een vader en zoon relatie. Elia wilde hem daarom niet zomaar achterlaten, en vroeg of hij nog iets voor hem kon doen. Elisa vroeg het
voor een oudste zoon gebruikelijke: ‘een dubbel deel’: “Laat mij dubbel
in uw geest delen” (vs 9). Elia wist dat alleen de HEER dat kon geven:
“Je vraagt iets heel moeilijks … Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden” (vs 10). Elisa zag vurige wagens en
paarden, die scheiding tussen hen beiden maakte, en wist dat dit het
teken was dat hij voortaan de profeet van de HEER was.
Waar bracht de HEER Elia heen? Volgens velen naar de hemel. Maar
Jezus zei dat niemand is opgevaren naar de hemel dan alleen Hijzelf
(Joh 3:13). Ook andere profeten, die alles hadden gezien, gingen er niet
van uit dat Elia naar de hemel was gegaan, maar ergens in de buurt
was. Zij probeerden hem zelfs te vinden (2 Kon 2:16-18). Waar was hij
dan? Evenals Filippus (Hand 8:29,30) werd hij naar een andere plek op
aarde gebracht. Het bewijs dat hij nog op aarde was, is dat er ten minste 6 jaar later een brief van Elia werd bezorgd bij koning Joram van
Juda, die getrouwd was met een dochter van Achab (2 Kron 21:12).
Elia’s taak was geweest het volk terug te brengen tot de ware God. Op
dezelfde wijze trad Johannes de Doper later in zijn voetsporen. Want de
Here Jezus zei dat de woorden van Mal 4:5 in hem in vervulling waren
gegaan (Mar 9:11-13; Mat 11:14).
N.D.
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De woonplaats van
“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen

8. Geen steen op de andere gelaten
Vorige keer zagen we hoe de discipelen Jezus’ aandacht vestigden op de
prachtige gebouwen van de tempel. Maar het antwoord van Jezus is niet wat
zij verwachtten. “Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen
steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken” (Luc 21:6).
Daarop volgt een profetie over ondermeer de verwoesting van Jeruzalem. In
het bijzonder worden de discipelen gewaarschuwd: “Wanneer jullie zien dat
Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van
de stad nabij is. Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad
gaan, want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan” (Luc 21:20-22).
De opstand
Een kleine 40 jaar later was het zover. Het begon in Judea steeds meer te
smeulen, waar zwakke Romeinse stadhouders ook nog het hunne aan bijdroegen. De onvrede werd gevoed door het steeds verder vernederen van
Joden, door verschillende conflicten - ondermeer over het gedrag van nietJoden - en door de gehate belastingen (geïnd door de ‘tollenaars’). Tenslotte
kwam het tot regelrechte opstand. Vanuit Syrië trok een legioen naar Jeruzalem, maar het werd in de val gelokt en verslagen, tot schrik van Rome. Keizer Nero zond Vespasianus met een legermacht van ongeveer 60.000 man,
om de opstand neer te slaan. In de zomer van 67 na
Chr. was het hele noorden, het gebied van Galilea,
alweer in handen van de Romeinen. Achttien maanden later waren er nog 4 vestingen over, waaronder
Jeruzalem. De Joden gingen over tot wat nu een guerrillaoorlog heet. Er is zelfs een verslag dat zij met
schepen de levensader van Rome, de graanschepen
uit Egypte, aanvielen. Wellicht zou het echter
Eén uit een serie Romeinse snel zijn afgelopen als keizer Nero zich in 68
munten om de overwinning te niet van het leven had beroofd. Het zou ‘het
vieren: “Judea Capta”, Judea jaar van de vier keizers’ worden; zijn opvolger
veroverd. Hier op de voorkant werd door een rivaal gedood, en er brak een
een treurende vrouw, op de
kleine burgeroorlog uit. De zeer populaire
achterkant staat keizer VespaVespasianus werd door zijn soldaten uitgenianus afgebeeld.
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Gods naam op aarde
om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

roepen tot keizer en vertrok spoorslags
naar Rome. Uiteindelijk werd hij in 69 na
Chr. keizer. Dat alles gaf de Joden even
rust, en dat is de periode die Jezus aangekondigd had, waarin ieder die zijn woord
geloofde uit de stad moest vluchten. Die
tijd is inderdaad gebruikt door Christenen
om de stad en ook Judea te ontvluchten,
terwijl Zeloten (Joodse vrijheidsstrijders)
juist de stad introkken. Wellicht zouden de
gevolgen minder verschrikkelijk geweest
zijn als de Joden die korte rustperiode ook
had gebruikt voor bevoorrading van de
stad en vooral om de onderlinge ruzies bij
te leggen. In de praktijk waren ze echter
ernstig verdeeld, wat zelfs resulteerde in
onderlinge moorden.
In 70 na Christus gaat het leger, van inmiddels 80.000 man, weer verder, nu onder leiding van Vespasianus’ zoon
Titus, terwijl zijn vader in Rome de nieuwe keizer is. Het komt tot een beleg
van Jeruzalem. Dat begon tijdens het Paasfeest, toen de stad vol pelgrims
was, en het zou vijf maanden duren. De stad werd geteisterd door voedselgebrek. Hier kwam nog bij dat een deel van de graanopslag bewust verbrand werd, al is het niet duidelijk of dit gedaan werd door ruziënde Joodse
groeperingen of om het volk te dwingen om te vechten. Uiteindelijk zouden
meer mensen omkomen door de honger dan door de hand van de Romeinen. De muur aan de noordkant (de enige kant zonder een natuurlijke steile
helling) werd tenslotte geslecht, en de stad werd bijna huis voor huis veroverd, waarbij de Romeinen de huizen in brand staken en velen doodden.
Opgravingen tonen iets van wat er gebeurd is, waaronder een verbrand huis
waarbij zelfs de roetdeeltjes bewaard zijn gebleven, met de resten van een
jonge vrouw die probeerde te vluchten. Het is een indrukwekkend beeld van
de gruwelijke situatie waar de stad in terecht gekomen was, en die Jezus
had aangekondigd. Uiteindelijk werd op 6 augustus het morgen- en avondoffer gestaakt. Dat was het definitieve einde van het Oude Verbond.
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De woonplaats van Gods

naam op aarde

De tempel verwoest
Wat zich in de tempel zelf precies heeft afgespeeld is onduidelijk. De tempel
was op zich een bolwerk, door zijn hoge muren. Het was bijna het laatste
deel van de stad dat viel. Het wrange is dat de Joodse vrijheidsstrijders
(Zeloten) meenden dat God hun de overwinning zou schenken omdat zij
Gods volk waren, en Hij Zijn tempel nooit prijs zou geven aan een heidens
volk. Zij hadden voorbeelden om dat te steunen (zoals onder Hizkia en onder
de Maccabeeën) maar aan de andere kant waren er ook de lessen uit bijvoorbeeld Jeremia, dat het God niet ging om een gebouw, maar om een leven naar Zijn wil. De verdedigers moesten door hun ordinaire machtsstrijd
eerder gezien worden als ontwijders van de tempel dan als een volk van
God. Paulus’ woorden over Jezus’ wederkomst, in zijn brief aan de Tessalonisenzen, slaan waarschijnlijk daarop: “Laat niemand u misleiden, op welke
wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid
zich openbaren, de zoon des verderfs” (2 Tes 2:3 NBG’51; de NBV legt hier
een interpretatie van de vertalers in). Het woord afval, elders vertaald als
ontrouw, betekent ook opstand.

De huidige

klaagmuur

In dit model van Jeruzalem en de tempel geeft het gemarkeerde deel de omtrek
aan van de huidige Klaagmuur. Dat de onderkant daarvan nu op straatniveau ligt,
toont hoezeer het dal in 70 na Chr. is volgestort met al het puin van de tempel.
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8. Geen steen op de andere gelaten (vervolg van pagina 19)

Detail van de binnenkant van de triomfboog van Titus te Rome.
Dit toont de veroverde tempelschatten, o.a. de ‘zevenarmige’
kandelaar en de zilveren trompetten (Num 10:1-10).

De tempel is afgebrand. Dat lijkt echter niet de bedoeling te zijn geweest
van aanvallers of verdedigers. Het is uit de verslagen ook niet duidelijk welke partij de brand heeft aangestoken. Feit is wel dat de tempel verwoest
werd, maar niet voordat Romeinse soldaten zich toegang hadden verschaft
om die te plunderen. Volgens de overlevering waren zij stomverbaasd om in
het allerheiligste een lege ruimte te vinden. De ark was immers al 6 eeuwen
eerder verloren gegaan bij de verwoesting door Nebukadnezar. Wel werd
ondermeer de kandelaar uit het heilige meegenomen. Na deze plundering
werden de stenen van de ruïne over de rand van het tempelplein gegooid,
om te voorkomen dat die opnieuw als bolwerk gebruikt kon worden. Bij moderne opgravingen zijn vele pilaren en stenen met opschriften teruggevonden in de dalen rond het plein. De profetie dat geen steen op de andere gelaten zou worden is daarmee volledig werkelijkheid geworden. Soms hoor je
dat de westelijke muur, bekend als de Klaagmuur, nog een overgebleven
deel van de tempel is, maar dat is op zich onjuist; het is een deel van de
steunmuren van het plein, en bijna de gehele steunmuur is tegenwoordig
nog steeds intact. De tempel zelf is echter volledig verwoest, en het levende
deel van de bevolking werd weggevoerd als slaven. Dat was allemaal van
tevoren voorzegd. We lezen dat in de verzen die volgen op die waar we mee
begonnen: “De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl
Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen…” maar zo zou het niet eindigen, en dit vers besluit met de woorden “… tot de tijd van de heidenen voorbij is” (Luc 21:24). Daarna zou er weer herstel zijn.
M.H.
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen
“Toen zei Ik : zie, hier ben
Ik,
Veel mensen menen dat er in Israël regelmatig wonderen werden gedaan
door profeten en anderen. In de praktijk blijkt echter dat wonderen in feite maar zeer sporadisch voorkwamen, en dan geconcentreerd in korte
periodes. Zo’n periode was er onder Elia en Elisa. Koning David was een
man naar Gods hart, maar al onder zijn zoon Salomo begon het mis te
gaan met de pure toewijding aan God. Onder koning Achab van het noordelijke rijk Israël, acht koningen later, is het volk al gewend om de afgoden van de omringende volken te dienen en is er nog nauwelijks achting
voor de God van Israël. In die tussentijd lezen we echter niets over profeten of wonderen. Maar dan lezen we plotseling hoe Elia bij de koning verschijnt en aankondigt: “Zo waar de HEER leeft, de God van Israël, in wiens
dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen
tenzij ik het zeg” (1 Kon 17:1). Gezien het feit dat er al zo lang geen profeten waren opgetreden, en gezien de zeer ongebruikelijke boodschap, kun
je je best voorstellen dat Achab gedacht zal hebben dat het wel los zou
lopen. Pas als er jaren van droogte, en dus hongersnood, volgen laat
Achab overal naar Elia zoeken. Het resultaat van dit alles, en van de gebeurtenissen op de berg Karmel, is een zeer sterke aanmoediging voor de
gelovigen die er in Israël nog overgebleven zijn. Er volgde een sterke opleving van het geloof, die nog jarenlang merkbaar zou blijven.
De ‘tweede’ Elia
We zien dan ook dat het Oude Testament eindigt met een profetie over
iemand die hetzelfde zal doen als Elia: “Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia …
Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen” (Mal 3:23-24, NBG51 4:5-6). Deze woorden zien we toegepast op Johannes de Doper die, na
eeuwen zonder profeet, evenzo een oproep doet aan het volk om zich te
bekeren. De engel die aan zijn vader zijn geboorte aankondigt, verwijst
naar deze woorden uit Maleachi: “Als bode zal hij voor God uit gaan met
de geest en de kracht van Elia … om zondaars tot rechtvaardigheid te
brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer” (Luc 1:17).
Ook Jezus bevestigt aan zijn discipelen dat Johannes de Doper inderdaad
die beloofde Elia is; uiteraard niet dezelfde persoon, maar iemand met
dezelfde opdracht om het volk tot bekering op te roepen. Op hun vraag
zegt Hij: “Maar ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen
niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de
Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden” (Mat 17:12).
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5. Elisa
in ”de boekrol staat van mij geschreven”
Er zijn duidelijk overeenkomsten tussen Elia en Johannes. Elia leefde
teruggetrokken van de wereld om hem heen, en predikte van het oordeel
dat komen zou. Johannes groeide op in de woestijn, en Jezus beschrijft
hem als iemand die “niet at en dronk”, waarmee hij bedoelde dat hij teruggetrokken leefde en niet, zoals Jezus zelf, bij feesten aanwezig was.
Net als Elia verscheen Johannes met een boodschap over het naderend
oordeel en een oproep tot bekering voordat het te laat zou zijn. Elia was
eigenlijk de eenling die opriep tot bekering, waarmee hij best succesvol
was, terwijl Elisa blijkbaar leiding gaf aan ‘de profeten’. We zien ook hoe
zowel Elia als Johannes zelfs de koning aansprak op zijn gedrag, en hoe
er achter beide slappe koningen sterke vrouwen stonden die hen op het
verkeerde pad brachten. In het Oude Testament is Elia (God is JHWH)
echter duidelijk verbonden met Elisa (God is redder), de man die hem op
zal volgen en die zijn mantel - dus zijn gezag - overneemt. En zoals Elia in
zekere zin een voorafschaduwing is van Johannes de Doper, zo wordt
ook Elisa daarom vaak genoemd als een voorafschaduwing van Jezus.
Elisa en Christus
In het eerste optreden van Elisa zien wij hem opkomend uit de Jordaan,
door de hand van Elia met zijn geest vervuld, om vervolgens zijn taak aan
te vangen; en de vergelijking met de doop van Jezus door de hand van
Johannes dringt zich op. We zien ook de vele wonderen die Elisa verricht
heeft; dat zijn er meer dan alle andere profeten in het Oude Testament
samen. Bovendien zijn sommige wonderen heel opvallend:
• Naäman moet nederigheid leren en zich in de Jordaan onderdompelen
om van zijn melaatsheid te worden gereinigd. Zonder dit hier verder uit
te werken zouden we moeten overwegen dat melaatsheid in de Schrift
vaak een beeld is van de zonde.
• De koning van Aram wil weten hoe de Israëlieten altijd van zijn plannen
op de hoogte zijn. Hij wil weten wie de verrader is, en krijgt te horen
“Niemand, mijn heer en koning, maar de profeet Elisa in Israël weet de
koning van Israël zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt” (2
Kon 6:12). Dat doet denken aan Jezus die ‘wist wat in een mens was’.
• De vermenigvuldiging van de gerstebroden vertoont opvallend veel
overeenkomsten met de wonderbare spijzigingen in het Nieuwe Testament: “Hij bracht twintig gerstebroden mee … Elisa droeg zijn bediende
op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei
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Voorafschaduwingen van Christus
Elisa nogmaals: Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan
hebben … Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over” (2 Kon 4:42-44).
• We zien ook hoe Elisa over sommige mensen een oordeel uitspreekt en
hoe dat vervolgens in vervulling gaat door een wonder. We zien mensen
bijvoorbeeld blind of melaats worden. Waar sommigen echter problemen mee hebben, is dat hij een aantal jongeren vervloekt die hem uitschelden, waarna er twee beren tevoorschijn komen die tweeënveertig
jongens verscheuren. Toch zijn er voldoende overeenkomsten met het
oordeel van Jezus, waarvan hij in een gelijkenis zegt: “En die vijanden
van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en
dood ze voor mijn ogen” (Luc 19:27). Over Elisa had God immers gezegd: “Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door
Elisa” (1 Kon 19:17).
• Daartegenover wekt Elisa een jongen op uit de dood, op basis van het
geloof van zijn moeder. Daarin zien we verscheidene overeenkomsten
met de dochter van Jaïrus.
• We zien ook hoe Elisa (in 2 Kon :11) weent over wat zijn volk aangedaan zal worden door Gods oordeel: steden verbrand, mannen door het
zwaard gedood en zuigelingen verpletterd. Dat doet denken aan Jezus
die weent als Hij Jeruzalem ziet en profeteert hoe Jeruzalem verwoest
zal worden. Hij zegt in dat verband “zij zullen u en uw kinderen vertreden” (Luc 19:41-44). Dat woord ‘vertreden’ komt in het Nieuwe Testament uitsluitend hier voor, maar het is (in de Griekse vertaling van het
Oude Testament) hetzelfde woord dat Elisa gebruikt bij deze gebeurtenis als hij beschrijft hoe de zuigelingen “verpletterd” zullen worden.
• Zelfs na zijn dood brengen zijn beenderen een man tot leven. Dat doet
toch sterk denken aan de Verlosser wiens dood ons leven is geworden.
Zonder alles uitputtend te behandelen, zijn dit toch een aantal voorbeelden met opvallende overeenkomsten tussen Elisa (God redt) en Jezus
(JHWH redt). Elisa is in het Oude Testament de persoon die de meeste
wonderen verricht, en we zien teveel overeenkomsten (niet uitsluitend in
de wonderen) met Degene die in het Nieuwe Testament de meeste wonderen verricht om dat te kunnen beschouwen als louter toeval.
Wat leert dit ons dan?
Het is vrij gebruikelijk om in de Bijbel types of voorafschaduwingen van
Christus aan te wijzen; en ook Elisa wordt daarbij vaak genoemd. Zulke
overeenkomsten zien is echter één ding, maar begrijpen waarom de Bijbel ze ons geeft is een tweede. En in deze serie artikelen proberen we
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5. Elisa (vervolg van pagina 23)
daarom ook steeds dat laatste duidelijk te maken. In het geval van Elisa
zijn er wellicht een tweetal verschillende zaken die ons helpen ons begrip
van de Evangeliën te vergroten.
Ten eerste is er de werkelijkheid van doop en oordeel. In Naäman zien
we werkelijk wat de doop voor een mens betekent. We zien een man die
uiterlijk ziek is, een ziekte waarvan hij niet kan genezen en waaraan hij,
normaal gesproken, uiteindelijk zou sterven. We zien hoe hij, als belangrijk man, een eenvoudige opdracht krijgt, om zich onder het oog van zijn
knechten te baden in de Jordaan, als een betoon van geloof in de woorden van Elisa. Hij weigert aanvankelijk om zo iets simpels te doen, maar
als zijn knechten hem toch weten te overtuigen wordt hij volledig genezen: “Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij
was weer rein” (2 Kon 5:14). We zien hier duidelijk een beeld van
‘opnieuw geboren worden’. Toch menen velen in deze tijd dat een letterlijke doop, als een openbaar getuigenis van geloof, niet echt nodig is. En
ook daarbij zien we vaak hoe menselijke trots de eigenlijke drijfveer is
om op zoek te gaan naar argumenten waarom het niet echt nodig zou
zijn. We zien in Elisa ook de werkelijkheid van een oordeel over degenen
die hem niet serieus nemen. Vele Christenen maken een onderscheid
tussen de God van het Oude Testament en die van het Nieuwe. In het
Oude Testament zou er de dood zijn voor degenen die niet luisteren of
ook maar (naar ons idee) de kleinste fout begaan. Maar in het Nieuwe
Testament zouden we de God van liefde vinden. De serieuze lezer van de
Bijbel beseft echter dat het Oude Testament net zoveel bevat over Gods
genade, en dat anderzijds oordeel over hen die hun geloof niet serieus
genoeg nemen evenzeer een thema is in het Nieuwe Testament.
Het tweede punt is hoe Jezus wellicht naar Elisa verwijst als hij spreekt
over discipelschap. Iemand vraagt aan Jezus om eerst afscheid te mogen
nemen van zijn ouders, en Jezus’ antwoord lijkt wat vreemd: “Wie de
hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor
het koninkrijk van God” (Luc 9:62). Elisa vroeg hetzelfde toen hij geroepen werd door Elia. Hij was op dat moment aan het ploegen. En vervolgens lezen we: “Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees
op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij
met Elia mee als zijn dienaar” (1 Kon 19:21). Hij zette daarmee een radicale streep onder zijn verleden, als in de uitdrukking ‘al je schepen achter je verbranden’; dat was precies de toewijding die Elia (en ook Jezus)
zocht: het jezelf onmogelijk maken om terug te keren, en met volledige
toewijding een dienaar worden.
M.H.
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het

geschreven Woord
Gebruik en verklaring

In onze eigen cultuur is een erfenis iets wat je
ontvangt wanneer je ouders overlijden. Je hebt
Het Hebreeuwse woord is daar niet voor gewerkt, het valt je toe. Toch benachalah, erfdeel, van schouwen veel erfgenamen het als iets waar ze
nachal, (be)erven. De basis- recht op hebben, en waar soms bitter om gestrebetekenis is deel of aandeel, den wordt; vooral wanneer er in het testament
en dan ook bezit. Maar in de iemand anders, wellicht zelfs een buitenstaanBijbel heeft het toch vooral
der, blijkt te zijn aangewezen als erfgenaam.
de betekenis van een aandeel in het gemeenschappe- Maar soms ook al wanneer papa ‘hun’ erfenis
lijk bezit dat iemand in be- lijkt te willen opmaken in een poging zichzelf nog
heer krijgt, maar dat eigen- een aangename oude dag te bezorgen. In de
Schrift is een erfenis echter niet iets dat je bezit,
lijk niet zijn eigendom is.
Het overeenkomende Griek- maar iets wat je verondersteld wordt te beheren
se woord is kleronomia, en door te geven aan de volgende generatie.
waarin we toch primair de OT
Dat wordt begrijpelijk wanneer we bedenken dat
betekenis moeten lezen. Het
is afgeleid van klèroō, door het erfdeel aanvankelijk vooral (of uitsluitend) te
maken had met grondbezit. Dat grondbezit was
loting toewijzen.
bij de intocht door loting toegewezen aan de verschillende stammen, en vervolgens aan de families binnen die stammen.
Maar ze kregen het niet in eigendom; ze moesten het beheren, maar hadden
het eigenlijk niet tot blijvend bezit. Want het land behoorde aan God en zij
mochten het slechts gebruiken. De wet bepaalde dat als iemand het door
schulden had moeten verkopen, hij (of een naaste verwant: de losser) altijd
het recht had dat weer terug te kopen, en uiterlijk in het jubeljaar moest het
altijd weer terug komen aan de oorspronkelijke familie (Lev 25:23-28). Wat
verkocht werd was niet het land zelf, maar het gebruik daarvan, of – zoals de
Het woord in het Grieks
en Hebreeuws

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
In het OT wordt na de intocht in het land aan elk van de stammen een stamgebied
toegewezen als ‘erfdeel’. En vervolgens aan alle families een eigen erfdeel. Het land
is ze door God gegeven; God bepaalt wie er een deel krijgt, en welk deel. Dat beeld
vinden we terug in het NT, waar God bepaalt wie er wel en wie niet een ‘erfdeel’ krijgt
in het nieuwe Koninkrijk. De jonge schriftgeleerde doelt daarop wanneer hij vraagt
wat hij moet doen om ‘het eeuwige leven te beërven’ (Luc 10:25; 18:18). In zijn prediking heeft Jezus duidelijk gemaakt dat de zachtmoedigen die erfenis zullen ontvangen (Mat 5:5). Hij citeert daar Psalm 37 (vs 11), waar ze de ootmoedigen worden genoemd. Die Psalm vertelt ons ook wie zij zijn (zie daarvoor ook “Hoe leest u …” in nr.
1 van 2010). Paulus vertelt ons in zijn brieven wie dat niet zullen beërven: de onrechtvaardigen (1 Kor 6:9-10. Gal 5:21).

26

erfdeel
van een sleutelwoord in de grondtekst
Wet het uitdrukte – het ‘aantal oogsten’ (Lev 25:15-16). Het woord erfdeel
duidt dan ook aanvankelijk het door God aan hen toegewezen gebied aan. En
de stam Dan misgaat zich duidelijk wanneer zij het toegewezen erfdeel opgeven en op zoek gaan naar een ander (Richt 18). Dat, en de ‘schanddaad’ van
de stam Benjamin, karakteriseert duidelijk de afval in de tijd der Richteren,
waar dat boek mee besluit. Als brug naar het NT vinden we echter reeds de
bepaling in de Wet dat de stam Levi geen ‘bezit of erfdeel’ (eigen land) ontvangt, want “de HERE is zijn erfdeel” (Deut 18:1-2, NBG’51).
In de Septuaginta (de Griekse vertaling van het OT) vinden we ‘erfdeel’ daarom
vertaald met klèronomia, dat uiteindelijk is afgeleid van klèroō, door loting toewijzen, en nomos, wet. De boodschap van het NT is dat ook in het komende
Koninkrijk niemand werkelijk recht heeft op een woongebied daar, “want ook
als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit” (Luc 12:15,
NBG’51). Alleen Christus is de wettige ‘erfgenaam’. Dit wordt zo aangeduid in
de gelijkenis van de pachters van de wijngaard (Marc 12:1-12). Maar vervolgens wordt ieder die ‘van Christus is’ toch beschouwd als ‘mede-erfgenaam’
met Hem (Gal 3:29, en voor de term ‘mede-erfgenaam’ Rom 8:17, NBG’51).
Maar waar een wereldse erfenis automatisch volgt uit het feit dan men afstamt
van de erflater, geldt dat beslist niet voor deze erfenis; als voorbeeld noemt het
NT Ismaël (Gal 4:30) en Esau (Heb 12:17). En dat geldt onverminderd voor de
christen die zich de ‘erfenis’ niet waardig beHet woord in de Concordantie
toont (Heb 6:12). Misschien zien we juist dat
Nachalah komt in het OT ruim
aangeduid in het feit dat in de symbolische 220x voor en nachal nog eens
opsomming der stammen van het komende zo’n 60x. We vinden het vooral in
Koninkrijk, in Op 7:1-8, de stam Dan ont- Numeri bij de voorschriften over
breekt. Dat beërven van wat God heeft be- de verdeling van het land en in
loofd is daarom de aanduiding van de hoop Jozua waar dit wordt uitgevoerd.
die de ware christen heeft in dit leven (Mat Verder nog veel in Deuteronomi25:34. Op 21:7), waarvoor hij bereid moet um, waar het vooral gaat over het
zijn zelfs zijn huidige bezit op te geven (Mat feit dat de Levieten geen land als
19:29). Omgekeerd blijken ook de heidenen erfdeel ontvangen, want God is
(niet-Joden) mede-erfgenamen te kunnen zijn hun ‘erfdeel’. Samen is dit de
helft van alle voorkomen.
van dat komende Koninkrijk (Efez 3:6, NBG- De drie Griekse woorden (erfenis,
51). De uitdrukking erfgenaam wordt dan ten- erfgenaam, beërven) komen in
slotte een aanduiding voor de gelovigen in het NT ruim 40x voor, waarvan de
het algemeen: zij die “het heil zullen beër- helft in de brieven van Paulus en
ven” (Heb 1:14, NBG’51).
R.C.R. nog eens ¼ in de overige brieven.
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er waren er die de zee bevoeren
8. De weg van een schip in volle zee
Deze drie dingen zijn mij te wonderlijk, ja, vier begrijp ik niet: de
weg van de adelaar langs de hemel en de weg van de slang op de
rots, de weg van een schip in volle zee en de weg van een man bij
een jonge vrouw. (Spr 30:18-19, NBG’51) .
De eerste zeegaande schepen scharrelden alleen maar bij daglicht wat
langs de kust. Want hoe vind je je weg wanneer je alleen nog maar water
ziet? Of (bij nacht) zelfs dat niet? Echte scheepvaart vereist navigatie, en
daar is de mens, anders dan trekvogels en bepaalde vissoorten, niet van
nature mee uitgerust. De eerste serieuze scheepvaart op de Middellandse
Zee wordt toegeschreven aan de Minoïsche beschaving van Kreta. Maar
daar weten we erg weinig van. Vanaf ca. 1500 v. Chr. zijn de Foeniciërs de
zeevaarders. Ze vervoerden per karavaan aangevoerde handelswaar verder
westwaarts en brachten daar andere producten voor mee terug. Geleidelijkaan verzamelden ze nautische kennis en waagden ze korte oversteken
naar eilanden en eilandgroepen. Ook de oversteek langs de golf van Syrte
zal hoog op hun agenda hebben gestaan, wegens de vele ondiepten daar,
met hun gevaar van stranden toen de schepen groter werden en meer diepgang kregen (vgl. Hand 27:17). Maar toen hun kennis toenam, waagden ze
steeds grotere oversteken, al was het maar ter verkorting van de reisduur.
Steeds verder
Op strategische plaatsen stichtten ze ook handelsposten die later uitgroeiden tot grote steden. De verste waren Tingis (Tanger) op de Afrikaanse kust
en Gades (Cadiz) op de Spaanse kust, beiden net buiten de straat van Gibraltar. Na ca. 500 v. Chr. werd de hegemonie op zee zelfs geleidelijk overgenomen door de vroegere handelspost Karthago, totdat dat in 146 v. Chr.
werd verwoest door de Romeinen. De Egyptische farao Neko (610-595 v.
Chr., zie 2 Kon 23:29,33-35) probeerde de Middellandse Zee te verbinden
met de Rode Zee, door het graven van een kanaal, maar heeft dat tijdens
zijn leven niet kunnen voltooien. Volgens de Griekse geschiedschrijver Herodotos heeft hij ook de Foeniciërs opdracht gegeven vanuit de Rode Zee
langs de kust rond Afrika te varen, wat ook gelukt zou zijn. Herodotos (ca.
485-425 v. Chr.) twijfelde zelf echter aan dat verhaal, ook al omdat ze beweerden op het zuidelijkste deel van hun reis de zon in het noorden te hebben gezien. Voor ons is dat echter juist een aanwijzing dat ze inderdaad ten
zuiden van de evenaar zijn geweest! Na 500 v. Chr. zijn, door een man uit
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schepen en zeevaart in de bijbel
De eerste korte en langere ‘oversteken’ die de Foeniciërs zullen
hebben gemaakt. Op den duur zullen ze hebben geleerd op de Middellandse Zee steeds meer weg van
de kust te varen.

Langs de noordkust van
Afrika en in zuid-Spanje
bevonden zich handelsposten.

Karthago, vanuit Tingis tochten ondernomen langs de westkust van Afrika,
mogelijk tot aan Kameroen (in de ‘oksel’ van de westkust). Gades was tot
die tijd zo’n beetje het ‘eind’ van de wereld. Velen zien het daarom als het
in de Bijbel genoemde Tarsis. Ezechiël 27:12 vertelt ons dat ze daar o.a. tin
haalden. Sommigen menen echter dat ze dat tin moeten hebben gehaald
uit Cornwall, de zuidwest punt van Engeland. Dat lijkt (vroeg in de 6e eeuw
v. Chr.!) echter nogal een ambitieuze onderneming, zelfs voor Foeniciërs.
Navigatie op volle zee
Terug naar Salomo’s probleem: hoe vind je je weg op volle zee? Dat vereist
allereerst bruikbare kennis van ‘de kaart’. Je moet globaal weten hoe de
wereld (in dit geval die van het Middellandse Zee bekken) er uit ziet. Anders
gezegd: je moet weten waar je heen wilt en hoe je het herkent wanneer je
wat uit de koers bent geraakt. Daarvoor moet je ook kennis hebben van de
zeestromingen in elk seizoen. Maar dat zouden ze in de loop der tijd best
wel hebben geleerd. Weet je eenmaal globaal hoe je moet varen, dan is het
nog maar een kwestie van herkennen waar je uitkomt. Daarbij kan ook het
‘dieplood’ nog goede diensten bewijzen. Als je de waterdiepten kent vertelt
het je al veel (waar je wel en waar je niet kunt zijn). Maar wanneer je ook
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er waren er die de zee bevoeren
8. De weg van een schip in volle zee
wat van de grond mee naar boven kunt halen heeft de ervaren zeeman nog
een extra aanwijzing, wanneer de grondsoort tenminste in voldoende mate
plaatsafhankelijk is. Dat kan bijvoorbeeld door de onderkant van het lood in
te smeren met wat vet, waar het bodemmateriaal dan aan blijft plakken (dat
deden ze in de eerste helft van de vorige eeuw nog net zo!). Dat alles betekent dat navigatie dus vooral een kwestie is van ‘koers houden’.
Overdag kun je aan de plaats van de zon zien in welke richting je gaat, wanneer je tenminste globaal weet hoe laat het is. ’s Nachts kun je je oriënteren
op de sterren. Dat vereist kennis van de astronomie. Astronomie was iets
dat al op Kreta veel aandacht kreeg, maar waar ook in Mesopotamië
(Babylonië) veel aan werd gedaan. De achtergrond daarvan was in de eerste
plaats het feit dat men in de sterren en planeten een godenwereld meende
te zien. Afwijkende en opvallende astronomische verschijnselen werden ook
vaak gezien als voortekenen, en de wens om de toekomst te kennen (“het
staat in de sterren geschreven”) speelde een duidelijke rol. De Bijbel beschrijft de hemellichamen juist duidelijk als deel van Gods schepping en iets
dat aan Hem ondergeschikt is (bijv. Job 38:31-33). De Schrift noemt in Job,
Jesaja en Amos: Orion (soms ook vertaald als ‘sterrenbeeld’), de Pleiaden
(of het Zevengesternte) en de (grote) Beer. Die laatste zal ook in de scheepvaart een rol hebben gespeeld omdat hij de zeevaarder in staat stelt de
poolster en dus het noorden te vinden. Die astronomische kennis kwam dus
ook goed van pas bij de scheepvaart op open water.
In dat verband is het interessant om even stil te staan bij het ‘mechanisme
van Antikythera’. Dat is een uurwerkachtig mechanisme met tandwielen, dat
in 1901 is opgedoken uit een scheepswrak in de Middellandse Zee bij het
Griekse eiland Antikythera. Veel van het mechanisme is door corrosie verloren gegaan, maar bestudering heeft toch kunnen aantonen dat je er allerlei
gecompliceerde astronomische berekeningen mee kon maken. Met andere
woorden: het is een handbediende ‘analoge computer’, waarmee je dingen
kon berekenen die verband hielden met de standen van zon, maan en enkele planeten, alsmede de tijdstippen van opkomen en ondergaan van een
aantal zeer heldere sterren. Je moest dan eerst de datum invoeren en dan
kon je, door te draaien aan die tandwielen, de berekening maken. Men gaat
er van uit dat dit instrument werd gebruikt voor de navigatie op zee. Het instrument was (als instrument) weliswaar zijn tijd ver vooruit, en het schip
waar het uit opgedoken is stamt weliswaar uit een relatief late tijd (ca. 14080 v. Chr.), maar het illustreert toch duidelijk het gebruik van astronomische
kennis voor de navigatie. En daarmee hebben we dus toch het antwoord op
Salomo’s raadsel.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

De koekoek

De roep van de koekoek in het voorjaar is voor ons mensen een welkom
geluid. Minder welkom is die voor een aantal andere vogels, die grote
kans lopen straks de ongevraagde pleegouders van de koekoek te zullen
worden. De koekoek is een zogenaamde broedparasiet, die haar eieren
legt in de nesten van andere soorten vogels. En dat gaat niet een, twee,
drie. Vrouwtje koekoek houdt geschikte nesten goed in de gaten, en
wacht totdat de uitgekozen ouders de juiste fase hebben bereikt. Dan, in
een mum van tijd, neemt zij één van de eieren van de gastouders en vervangt het door één van haar eigen eieren. Merkwaardig is hoe zeer haar
ei op dat andere lijkt, zowel qua kleur als patronen. Uit onderzoek blijkt
dat elk koekoekvrouwtje bijna altijd dezelfde soort gastfamilie kiest.
Het koekoekkuiken speelt ook een rol. Dat is
van een langere voorarm en een langere,
scherpere eitand voorzien dan andere vogels
van gelijke grootte. Die zijn nodig om uit het ei
te komen, want dat van een koekoek heeft een
heel sterke schil. Daarna werkt de jonge koekoek met zijn poten alle andere eieren uit het
nest. Normaliter zouden vogelouders hun voedingstempo aan het aantal wijd opengesperde
snavels aanpassen; maar het koekoeksjong
weet de gastouders zo in te palmen, dat zij dezelfde hoeveelheid voedsel
aan hem geven als anders aan hun gehele kroost! Dat doet hij met een
enorme wijd opengesperde bek, en een steeds sneller en krachtiger bedelroep. Dit blijkt onweerstaanbaar te zijn voor de gastouders.
Maar de wonderen zijn nog niet ten einde. Koekoekouders doen zelf
niets aan het grootbrengen van hun kroost, en kunnen al in juli naar Afrika terugkeren. De jonge koekoek kan dat niet, want hij moet eerst genoeg vetreserves opbouwen voordat hij zo’n lange vlucht naar het zuiden
kan ondernemen. Hij gaat dan één á twee maanden later, en is dan volledig afhankelijk van een ingegeven instinct om zijn winterverblijf te bereiken. De vogeltrek is een wonder op zich, maar dat van een koekoeksjong
– zonder enige begeleiding van zijn ouders – is nog wonderlijker. In alle
fases van zijn ontwikkeling zien wij de hand van zijn Schepper, die alles
goed heeft gemaakt.
C.T
(Dank aan David Burges en Testimony; foto: Royal Society for the Protection of Birds)

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamenten
32. De gemeente van Christus (1)
Velen menen dat de kerk is ontstaan vanuit de behoefte van een groep volgelingen van Jezus, om na zijn kruisdood de gedachte aan Hem levend te
houden. Door een aantal mythen om Hem te creëren zouden zij Hem dan tot
de bijzondere figuur hebben gemaakt zoals wij Hem nu kennen.
De kerk, of liever gemeente, is echter een instelling van God; geen idee van
mensen. Al tijdens zijn predikingswerk kondigde Jezus aan dat Hij een gemeente zou bouwen op de belijdenis dat Hij de Christus, de Zoon van God is:
Hij (Jezus) zei tot hen: … Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God! Jezus antwoordde en zei: … op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen … (Mat 16:1518).
Dat met ‘petra’ niet Petrus wordt bedoeld, is niet alleen taalkundig te bewijzen, maar ook uit het verband en de latere prediking door de apostelen. Zo
besluit Johannes zijn evangelie met de woorden:
… deze (tekenen) zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de Christus, de
Zoon van God, en opdat u, gelovende, het leven hebt in zijn naam (Joh
20:30,31).
De prediking in Jeruzalem begint dan ook met het tot geloof brengen van de
toehoorders, dat God Hem (Jezus) èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft
(Hand 2:36).
Het woord dat Jezus gebruikte voor ‘gemeente’ wordt in het Grieks weergegeven met ‘ekklesia’. Het had in Griekenland de betekenis van een vergadering
van burgers die worden bijeengeroepen naar een openbare plaats voor een
vergadering om zaken te overleggen. Een voorbeeld hiervan is wat in de stad
Efeze gebeurde, toen Paulus daar predikte en er een ‘volksvergadering’ –
ekklesia – werd gehouden om te bepalen wat er moest gebeuren om het gevaar van de nieuwe sekte een halt toe te roepen:
Nu riep de een dit, de ander dat, want de volksvergadering was verward en de
meesten wisten niet eens, waartoe zij samengekomen waren (Hand 19:32).
Dit houdt dus in dat er geen sprake was van een officieel samenroepen,
maar van een ‘wilde’ bijeenkomst, een ‘samenscholing’ (zie vers 40).
Het woord ‘ekklesia’ is dus zeer geschikt om aan te geven waar het om gaat
als God zijn volk toespreekt. De vergadering van de Israëlieten voor de berg
om de woorden van God te horen is een typisch voorbeeld:
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich
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van het

Geloof

Gelooft u het getuigenis van God, zijn Zoon en zijn dienaren?
op onder aan de berg (Ex 19:17).
In Numeri 10 wordt de wijze waarop het volk of alleen de oudsten worden
opgeroepen te verschijnen voor de tent van samenkomst:
Maak u twee zilveren trompetten … om u te dienen tot het samenroepen van
de vergadering … Geeft men op beide een stoot, dan zal de gehele vergadering
zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent van samenkomst. Geeft men op
één een stoot, dan zullen de vorsten, de stamhoofden van Israël, zich tot u verzamelen (Num 10:2-4).
In vers 7 wordt deze vergadering ‘gemeente’ genoemd. Beide woorden komen ook wel in één vers voor, bijvoorbeeld in Numeri 14:5 de gehele gemeente van de vergadering van de Israëlieten.
Het opvallende is dat in de Griekse Vertaling van het Oude Testament (de
Septuaginta), pas vanaf Richteren het woord ‘ekklesia’ wordt gebruikt. Maar
het is duidelijk dat het in alle gevallen om hetzelfde gaat. In Richteren 20,
bijvoorbeeld, komt de vergadering samen voor een belangrijke bespreking:
… kwam de vergadering als één man samen bij de HERE te Mispa. En de hoofden van het gehele volk, van alle stammen van Israël, namen de leiding over
de gemeente (ekklesia) van het volk van God … (Richt 20:1,2; zie ook 21:5).
Door het gehele Oude testament heen zien we dat met de gemeente het voor
een vergadering samengekomen volk Israël, of de vertegenwoordigers daarvan, wordt bedoeld.
Wat Jezus zegt is daarom nogal controversieel. Want er was immers al een
ekklesia! Hij zegt echter dat Hij zijn ekklesia zal vormen. Mensen tot zich zal
samenroepen. Hij regelde zelfs al tijdens zijn predikingswerk hoe een en ander georganiseerd moet worden; bijvoorbeeld in het geval iemand zodanig
zondigt dat maatregelen nodig zijn:
Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen … Indien hij
niet luistert, neem dan nog een of twee getuigen met u mee, opdat op de verklaring van twee of drie elke zaak vaststa; Indien hij naar hen niet luistert, zeg
het dan aan de gemeente (ekklesia). Indien hij naar de gemeente niet luistert
… (Mat 18:15-17).
De Nieuwtestamentische gemeente kwam inderdaad tot stand door het werk
van Christus. Lukas schreef eerst zijn evangelie over:
… al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij aan zijn apostelen, die Hij had uitgekozen, door de heilige
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Fundamenten van het Geloof
32. De gemeente van Christus (1) (vervolg van pagina 33)
Geest zijn bevelen had gegeven … (Hand 1:1,2).
En wat waren zijn bevelen?
Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden … (Mar 16:15,16).
… u zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot
het uiterste van de aarde (Hand 1:8; Luc 24:47,48).
Op de Pinksterdag zegt Petrus dat zij getuigen zijn van Jezus opstanding en
hemelvaart. Uit hun getuigenis van wat zij hebben gehoord en gezien, en uit
de woorden van de profeten, wordt bewezen dat Jezus de Christus is, de
Zoon van God.
Het gevolg van dit getuigenis is, dat 3000 mensen in Jeruzalem tot dat geloof komen en zich laten dopen.
Volgens Handelingen 2:44 werden zij bijeenvergaderd. Dat betekent dat zij
overgingen tot de gemeente van Christus. De reden hiervoor was, dat de gemeente van God (het volk Israël) ongehoorzaam was; zich niet neerlegde bij
het besluit van God Jezus van Nazaret aan te wijzen als zijn Zoon, zijn Geliefde. De prediking tot Israël, de Joden, hield (onder andere) de oproep in uit
hun vergadering, gemeente, te gaan, en toe te treden tot de ware gemeente
van God. Vanaf Handelingen 5:11 komen we dan ook vele malen dat woord
‘ekklesia’, ‘gemeente’, tegen als er gesproken wordt over degenen die toetraden tot hen die geloofden dat Jezus de Messias is, en bijeenkwamen in zijn
naam, om van Hem, door de mond van zijn vertegenwoordigers, te horen wat
Hij hun te zeggen heeft: Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam,
daar ben ik in hun midden (Mat 18:20).
Uit wat Lucas in Handelingen vertelt wordt duidelijk dat er van het begin af
een bepaalde organisatie van de gemeente plaatsvindt. Zoals de gemeente
van het volk Israël oversten, oudsten, had, krijgt ook de gemeente die:
En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen
zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden (Hand
14:23).
Wat is dan de bedoeling van de gemeente? Velerlei! Maar er zijn twee hoofdkenmerken:
1.
Een gemeenschap van mensen die met elkaar verbonden zijn in Christus Jezus;
2.
Een gemeenschap die gezamenlijk ergens voor staat, en dat bewaakt,
beschermt en uitdraagt.

34

begrijpend

Psalm 100

zingen

Juicht de HERE, gij ganse aarde
Psalm 100 is één van de meest bekende – en gezongen – psalmen. De woorden wekken vreugde in ons op, en herinneren ons aan Gods goedertierenheid
en trouw (vers 5). Wij zingen zo’n loflied met blijdschap, en vergeten de ellende
en boosheid van de wereld om ons heen. Psalm 100 behoort tot een heel andere wereld; een wereld waar men erkent “dat de HERE God is; Hij heeft ons
gemaakt, en Hem behoren wij toe” (vers 3).
Psalm 100 vormt de afsluiting van de reeks psalmen, 92 t/m 99, die – zoals
we in de vorige twee artikelen al hebben gezien – wijzen naar de rust van Gods
Koninkrijk, wanneer alle mensen Hem in vrede zullen dienen. Vooral deze
psalm maakt duidelijk, dat Gods doel de hele wereld en alle natiën insluit:
“Juicht de HERE, gij ganse aarde”.
Er zijn vele overeenkomsten te vinden tussen Psalm 100 en de voorafgaande
psalmen. Kijk, bijvoorbeeld, eens naar Psalm 95, waar gelijke taal te vinden is:
“Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen ... Want Hij is onze God, en
wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand” (95:2,7; vgl. 100:2,3).
Het is interessant de psalmen 92 t/m 100 te vergelijken met psalmen aan het
begin van het boek. Psalm 2 bijvoorbeeld heeft een heel andere toon:
“Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der
aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen den
HERE en zijn gezalfde” (2:1,2). Ook in de eindtijd komt er een opstand tegen
God en Zijn Zoon, de Here Jezus Christus: “Eerst moet de afval komen en de
mens der wetteloosheid zich openbaren ... die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet ... die de Here Jezus zal doden door de adem zijns
monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt” (2 Tessalonicenzen 2:3-8).
Men verwerpt nu al de godsdienst; men gelooft niet meer in God; zelfs vele
christenen geloven niet in de terugkeer van Christus naar de aarde. Voor degenen echter die wel geloven, staat de belofte vast: God gaat een vrederijk oprichten op aarde, waar Zijn Zoon zal regeren, en waar de gelovigen uit alle natiën en alle tijden, die op deze dingen hebben gewacht, tot in de eeuwigheid de
HERE met vreugde zullen dienen. “Gaat met een loflied zijn poorten binnen ...
looft Hem, prijst zijn naam” (vers 4).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Leven in de verwachting van
2.
In het vorige artikel kregen we een loflied van koning David onder ogen:
Geprezen bent U, HERE ... van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van U ... is de
grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij … U bent
als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van U, en U
heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en U hebt het in uw
macht een ieder groot en sterk te maken (1 Kron 29:10-12).
Hierin komen vier belangrijke punten naar voren:
1. God is de hoogste macht van de kosmos, het alles (als hoofd boven
alles verheven);
2. Hij voert heerschappij over alles wat in de hemel en op de aarde is
(van U is de heerschappij; U heerst over alles);
3. Hij bepaalt daarom wie macht heeft op aarde (U hebt het in uw
macht om …);
4. Dit geldt van eeuwigheid tot eeuwigheid, van altijd tot altijd.
Wat is hiervan de reden? Met welk recht kan God die macht en heerschappij over het alles claimen? Laten we bij het begin beginnen.
In onze tijd nemen de meeste mensen aan wat de wetenschap beweert,
namelijk dat er een volledig natuurlijke verklaring is voor het ontstaan van
het heelal en het leven op aarde. Waarmee zij willen zeggen dat zij
‘bewezen’ achten dat daarvoor geen God nodig is. Veel wetenschappers
huldigen de opvatting dat het opgeven van hun geloof in de evolutie impliceert dat zij dan genoodzaakt zijn te erkennen dat er een God moet bestaan; en dat is voor hen onbestaanbaar, iets dat zij nooit zullen accepteren. De evolutiebiologie heeft dan ook vaak een sterk atheïstische ondertoon (Richard Dawkins zegt dat evolutie: 'made it possible to be an intellectually satisfied atheist’; wat hij zelf dan ook is), en staat soms zelfs vijandig
tegenover religie (dezelfde Richard Dawkins in The God Delusion). Nu valt
inderdaad niet te ontkennen dat, wanneer geen God de hand had in het
ontstaan van het heelal en het leven, alle religies op aarde zinloos zijn, ook
het Jodendom en het Christendom. Aan wie ondanks ongeloof in de schepping als het begin van alles toch zegt te geloven in God, stellen wij de
vraag: Wie is Hij dan? Een Wezen dat Zich op een zeker moment met de
gang van de ‘natuurlijke zaken’ is gaan bemoeien? Is de consequentie
daarvan niet dat Hij geen macht had ‘van het begin af’, maar die op een
zeker moment claimde? En als dat zo is, kan Hij die alleen behouden zo
lang er geen sterkere God opstaat dan Hij.
In de geschriften waarin Joden en Christenen zeggen te geloven, wordt
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“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten

het Koninkrijk van

God

Ik ben de HERE en er is geen ander
echter expliciet gesteld dat er slechts één God is, Die er staat op maakt
alles te hebben gemaakt, en Die daarop zijn recht laat gelden:
Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God … Want zo
zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft … Ik ben de HERE en er is geen
ander … er is geen God behalve Ik (Jes 45:5,18,21; zie ook Deut 4:39).
Wie zegt in de God van de Bijbel, de HERE van Israël, de Vader van Christus Jezus, te geloven, ontkomt er niet aan te erkennen dat Hij de Schepper is van ‘het alles’, en verantwoordelijk voor het leven op aarde. Concreet betekent dit, dat wie niet gelooft dat de boodschap van Genesis 1-3
over wat in het begin gebeurde, is bekendgemaakt door dezelfde God als
die zegt de Vader van Jezus van Nazaret te zijn, evengoed de gehele Bijbel
kan verwerpen. Want daarin zet de Schepper God uiteen hoe Hij werkt en
wat Hij bewerkt om zijn doel met de schepping te verwezenlijken. In de
loop van deze artikelserie zullen we dit duidelijk aantonen, aan de hand
van wat de Bijbel ons verteld over het koningschap van God.
De eerste keer dat God Koning wordt genoemd is in Numeri 23 vers 21:
De HERE, zijn God, is met hem (Jakob, Israël), en gejubel over de Koning is
bij hem. Toen deze woorden werden uitgesproken, zwierf Israël door de
woestijn op weg naar het hun beloofde land Kanaän. Er is hier dus geen
sprake van een menselijke koning. De woorden vormen een zekere parallel: De HERE zijn God = de Koning. Door de mond en pen van de profeten
Jesaja en Jeremia legt deze God het verband tussen het ontstaan van het
volk Israel en zijn schepping van ‘het alles’:
Denk hieraan Jakob; Israël … Ik heb u geformeerd … Zo zegt de HERE,
uw Verlosser, en uw Formeerder van de moederschoot aan: Ik ben de
HERE, die alles gemaakt heb … (Jes 44:21-24).
… de HERE, de Heilige van Israël, en zijn Formeerder … Ik ben het, die de
aarde gemaakt en de mensen daarop geschapen heb … (Jes 45:11,12).
Hij maakt de aarde door zijn kracht, bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand … Hij is de Formeerder
van alles en Israël is de stam van zijn erfenis ... (Jer 51:15,19).
Om te begrijpen waarom Hij de Koning van Israël is, gaan we naar Genesis 1 en 2 waar wordt gesproken over het scheppen van de hemel en de
aarde, en het formeren van het leven daarop. De boodschap is dat het
Wezen dat God wordt genoemd, de Initiatiefnemer en Uitvoerder is van
een plan. Hij treedt op als Heerser, die een bevel geeft dat ten uitvoer
wordt gebracht: En God zei … En God maakte… En God noemde ... En

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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God zag … En God zegende … (Gen 1:6,7, 21,22).
David zegt later in Psalm 33:6-9:
Door het woord van de HERE zijn de hemelen gemaakt … de ganse aarde
vreze voor de HERE, al de bewoners van de wereld moeten voor Hem
ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond
er.
‘Want’ is redengevend: alle mensen moeten ontzag voor God hebben en
Hem erkennen als hun Gebieder, omdat zij door Hem zijn gemaakt, en
daarom zijn eigendom zijn. Zo is het ook in onze menselijke maatschappij:
wie iets heeft gecreëerd is eigenaar van zijn of haar creatie. De schepper
kan daarvan afstand doen door afstand te doen van het ‘çreatief eigendom’. Maar God heeft gezegd dat daar wat Hem betreft geen sprake van
kan zijn: geen mens of door mensen bedachte god zal strijken met de eer
voor wat Hij heeft bedacht en gedaan:
In ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch mijn lof aan de gesneden beelden (Jes 42:8).
De consequentie hiervan is ook dat God het recht heeft te maken wat Hij
wil, en dat het dus niet past dat de mens zijn ontevredenheid over het resultaat tegenover Hem uitspreekt:
Ik de HEER, heb dit alles geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt
met Hem door Wie hij gevormd is … Zegt klei soms tegen wie hem vormt:
‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ … Dit zegt de HEER ... die Israël
gevormd heeft: Wilden jullie Mij ondervragen … of Mij iets voorschrijven
omtrent het werk van mijn handen? Ik ben het die de aarde maakte en
de mens op de aarde schiep … (Jes 45:8,9,11,12 NBV).
Paulus gebruikte later deze woorden in de brief aan de Romeinen, om duidelijk te maken dat de Schepper vrij is te kiezen wie Hij wel of niet behoudt
en wie hij wel of niet in zijn Koninkrijk kan gebruiken:
U zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij (God) dan nog aan te merken?
Want wie weerstaat zijn wil? Maar u, o mens! wie bent u, dat u God zou
tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen:
Waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker niet de vrije
beschikking over het leem om … (Rom 9:19-21).
Uit dit alles blijkt dat Hij als de Schepper, de Formeerder, soeverein is over
wat Hij maakt, en dat Hij niet afgebracht kan worden van wat Hij Zich vóór
de grondlegging van de wereld heeft voorgenomen. Dat heeft ook de grote
koning Nebukadnezar van Babel moeten erkennen:
Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig
Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn
koningschap van geslacht tot geslacht … Hij doet naar zijn wil met het
heer van de hemel en de bewoners van de aarde: en niemand is er, die
38
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dit is het

Land

Het Ben Hinnom dal
Jeruzalem wordt omgeven door bergen (Ps 125:2) en dalen. Als we in
westelijke richting lopen, vanaf de stad van David naar de bovenstad,
betekent dat behoorlijk dalen en klimmen naar het stadsdal, dat in de
eerste eeuw Tyropeon dal heette. Vervolgens komen we
aan het begin van het Ben Hinnom dal, dat in zuidoostelijke
richting, in een boog rond de stad, loopt en uitmond in het
oostelijk gelegen Kedrondal. Waar dankt dit dal, dat nu WaJeruzalem
di al-Rababi wordt genoemd, zijn bekendheid aan?
•
De naam betekent ‘zoon van Hinnom’. We weten niet wie
dat was, maar in Jozua 18:16 wordt het dal al aangeduid
als de grens tussen de stammen Benjamin en Juda.
Het dal heeft in de Bijbel een negatieve klank. Koning
Achaz (2 Kon 16:3), en later zijn kleinzoon Manasse (2 Kon
21:6) lieten hier hun kinderen door het vuur gaan als offers
aan de Moloch, één van de afgoden van de Kanaänieten (zie ook Ps
106:34-38). Josia, de kleinzoon van Manasse, brak de offerhoogte Tofet
weer af, en riep het volk op met deze praktijken te stoppen (2 Kron 34).
De profeet Jeremia sprak enkele malen over wat daar gebeurde: “De
Judeeërs hebben immers gedaan wat slecht is in mijn ogen, spreekt de
HEER. Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is, met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd, en in het Hinnomdal de offerplaats Tofet
gebouwd om er hun zonen en dochters te verbranden. Ik heb dat nooit
geboden, ik heb dat nooit gewild” (Jer 7:30,31 NBV; zie ook 19:4-6 en
32:34,35); en in 19:1-6 noemde hij het daarom terecht een ‘moorddal’.
Later werd het dal gebruikt als vuilnisbelt, die in brand was gestoken om
van de rommel af te zijn. Een plaats van vernietiging. Daar wees de Here
Jezus later in Zijn prediking op: “Waar hun worm niet sterft en het vuur
niet wordt uitgeblust”. In zijn tijd was de vergriekste naam Genenna. In
de evangeliën staat dit woord elf maal. Helaas werd het in vrijwel alle
vertalingen omgezet naar hel. De NBV gebruikt hier terecht Gehenna.
Het land van de pottenbakker, waarover Jeremia schreef in de hoofdstukken 18 en 19, lag in het dal. Het werd met de dertig zilverlingen, die
Judas na het verraad van Jezus terugbracht naar de Joodse leiders, gekocht als begraafplaats voor vreemdelingen, en kreeg de naam
Akeldama (bloedakker). Nu is in het zuidelijk deel van het dal een park
aangelegd, waar de inwoners van de stad en toeristen zich kunnen ver-

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu
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Boekbespreking
Engelen
en andere hemelse wezens
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: Wat zijn nu eigenlijk engelen? Wie
zijn zij, en welke rol spelen zij? Dit nodigde uit om een en ander eens ‘in
geregelde orde op schrift te stellen’. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig.
De Bijbel vertelt ons niets over de aard, oorsprong en bestemming van engelen. Zij verschijnen op zekere momenten op het toneel, en verdwijnen
even later weer zonder een spoor achter te laten. In de tijd dat de Here Jezus en zijn apostelen overal het evangelie bekendmaakten, waren er onder
het volk Israël zelfs die niet geloofden in het bestaan van engelen. De Here
Jezus geloofde echter zeker in hun bestaan. Zo vertelde Hij, bijvoorbeeld,
over wat zij zullen doen bij zijn wederkomst.
Aan de hand van de in de Bijbel beschikbare gegevens, probeert de schrijver van dit boekje wat meer helderheid te verschaffen over de daarin genoemde wezens, die behalve God de hemel bewonen. Omdat die gegevens
weinige zijn, is de omvang van dit boekje gering. Want Broeders in Christus
houden er niet van te speculeren, of buiten de Bijbel om te gaan, maar houden zich liever aan de daarin geopenbaarde feiten.
De Bijbel is Gods boodschap aan mensen, waarin Hij alleen het hoogst
noodzakelijke vertelt: De openbaring van Zichzelf en Zijn plan, en van het
soort leven dat wij behoren te leiden wanneer wij willen dat voor ons een
plaats wordt gereedgemaakt in zijn Koninkrijk. God spreekt in Zijn woord
niet over de bestemming van de hemel en de engelen, maar van de aarde
en de mensen. De aarde is niet de woonplaats van engelen, en zal dat ook
niet worden. Zij wonen bij God in de hemel, terwijl de aarde bestemd is voor
mensen in wie God een welbehagen heeft. Engelen hebben wel een belangrijke taak bij de verwezenlijking van zijn plan. Zij treden op als Gods dienstknechten, ten behoeve van mensen die Hem oprecht zoeken en dienen.
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