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In het

belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Aardbevingen het begin van de weeën
Het nieuws over de zware aardbeving in Japan zal niemand zijn ontgaan.
De gevolgen zijn enorm. En na zulke rampen zijn er telkens mensen die
zeggen dat het einde van de tijden is gekomen. Maar doen zij dat ook niet
als er, bijvoorbeeld, een komeet verschijnt? Hoe gaan wij hiermee om?

Toen de discipelen Jezus vroegen wanneer Gods Koninkrijk op aarde zou
worden opgericht, zei Hij dat zij al die verschijnselen – die wij nu ook zien in
de wereld – zouden meemaken voordat de grote dag van de Heer zou aan-
breken. In dit geval was die dag de verwoesting van Jeruzalem door de Ro-
meinse legers in het jaar 70: “… volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk
tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbe-
vingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën” (Mat 24:7,8).

Aardbevingen hebben overal en in alle tijden plaatsgevonden. Een aardbe-
ving als zodanig is daarom niet hét teken van het aanbreken van de dag
van de Heer. Toch geeft de aanduiding ‘begin van de weeën’ wel aan, dat
die dag wordt voorafgegaan, en zoals we nog zullen zien gepaard gaat, met
aardbevingen. Iedere vrouw die een kind ter wereld heeft gebracht, weet
wat weeën zijn. Hoe ze als golven door het lichaam gaan, eerst zwak, maar
steeds heftiger, totdat de geboorte plaatsvindt. Zo is het ook met de
‘geboorte’ van het Koninkrijk. Het wordt voorafgegaan door steeds heftiger
weeën, die als bevingen door de samenleving gaan.

De aardbeving in de tijd van koning Uzzia
In het verleden is er in Israël iets gebeurd, dat in vele profetische boeken
daarna een rol speelt als beeld voor een enorme verandering in de wereld.

Het kleine boek Amos begint met de uitleg wie deze profeet was en wan-
neer hij sprak. Opmerkelijk is de tijdsaanduiding: “in de dagen van Uzzia …
en Jerobeam, twee jaar vóór de aardbeving” (1:1). Amos moet deze aardbe-
ving aankondigen, want hij zegt: “De HERE brult uit Sion” (Joël 3:16 voegt
toe: “zodat hemel en aarde beven”), en: “Zie, Ik maak, dat het onder u zal
kraken, gelijk een wagen kraakt, van garven overvol” (2:13). Wie een aard-
beving heeft meegemaakt zal dit brullen en kraken herkennen.

De profeet Zacharia treedt op na de ballingschap. Hij herinnert aan deze
aardbeving die het land trof in de dagen van de Judese koning Uzzia (14:5).

Tussen Amos en Zacharia liggen meer dan twee eeuwen! En toch gaat Za-
charia ervan uit dat zijn tijdgenoten ervan hebben gehoord van hun voorou-



3

in het licht van de Bijbel

Nieuws

ders, die zo geweldig werden opgeschrikt door de heftige beweging van de
aarde! Maar ook de latere redacteur van het boek Amos gaat hiervan uit.
Zo krijgen wij een idee van de enorme indruk die deze aardbeving heeft
gemaakt. Zo groot dat hij terugkeert in vele profetische boeken. Niet als
geschiedkundig feit, maar als beeld voor iets veel groters.

De profeet Zacharia over de aardbeving bij de komst van de Heer
Zacharia gebruikt het onloochenbare feit van de aardbeving in de tijd van
Uzzia als zekerheid dat het woord aangaande de komst van de Heer in de
toekomst ook werkelijkheid zal worden. Deze profetie gaat over de grote
strijd tegen Israël in de eindtijd. Het zal dit keer de nederlaag lijden, en God
zal ingrijpen: “… Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden
… zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg … dan zal de Olijf-
berg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal
… en u zult de vlucht nemen … zoals u de vlucht genomen hebt voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia …” (14:1-5). Uit het Nieuwe Testament
blijkt dat deze woorden vervuld zullen worden met de komst van Jezus
Christus uit de hemel. Hier is dus sprake van een letterlijke aardbeving.

De apostel Matteüs maakt melding van een aardbeving bij het sterven van
Jezus: “… en de aarde beefde, en rotsen scheurden …” (27:51) – en een
aardbeving bij zijn opstanding: “En zie, er kwam een grote aardbeving,
want de Engel van de Here daalde uit de hemel neer …” (28:2).

Aardbevingen kunnen beschouwd worden als verschijnselen die de komst
van God of zijn representant (een engel of zijn Zoon) begeleiden. Maar ook
als tekenen die waarschuwen voor zijn komst. Deze zware aardbeving bij
de opstanding van Jezus kan gezien worden als een waarschuwing het
woord van de apostelen te geloven, zodat de door Jezus aangekondigde
verwoesting van Jeruzalem niet zou plaatsvinden.

De profeet Ezechiël over de aardbeving die de hele wereld zal treffen
Ezechiël had al eerder (gelijktijdig met Jeremia, ca. 600 v Chr.), en in het-
zelfde verband als Zacharia, gesproken over deze toekomstige aardbeving:
“… te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja,
beven zullen voor Mij … alle mensen die op de aarde leven; de bergen zul-
len neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde stor-
ten … Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschou-
wen van vele volken; en zij zullen weten, dat Ik de HERE ben” (38:18-23).
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De profeet Jesaja over de reden waarom de aardbeving plaatsvindt
En nog eerder, kort na Amos, dus toen de aardbeving had plaatsgevonden,
gebruikte Jesaja de verschrikkingen daarvan om de bevrijding van Jeruza-
lem aan te kondigen. Hij leefde toen Jeruzalem werd omsingeld door de
legers van Assur, maar op wonderbare wijze door God werd bevrijd, toen Hij
het leger van Assur ‘geruisloos’ doodde. In de toekomst echter zal Jeruza-
lem niet ‘geruisloos’ worden bevrijd: “de menigte van uw vijanden zal wor-
den als fijn stof … onverwachts, plotseling zal het geschieden. U zult door
de HERE van de heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en
geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam” (29:5,6). In hoofd-
stuk 24 gebruikt hij mogelijk de ervaring van de aardbeving die het land net
getroffen had, om te spreken over de oprichting van Gods Koninkrijk: “… de
grondvesten van de aarde beven. De aarde barst geheel open, de aarde
schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een
beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut…” (vsn 18-20). Dan
volgt een redengevend want. Deze aardbeving is dus een gevolg van iets:
“… want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer
op” (vs 20). De profeet gaat verder met het doel dat God hiermee heeft,
waartoe dit zal leiden. We zien de overeenkomst met wat Zacharia en Eze-
chiël zeggen: “En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE bezoeking
zal brengen … over de koningen van de aarde … want de HERE van de heer-
scharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem …” (vsn 21-23).

Openbaring over de grootste aardbeving die de mensen ooit trof
In het boek Openbaring is kennelijk ook sprake van die aardbeving waar-
over de profeten in Israël hadden gesproken: “En er kwamen bliksemstra-
len en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving,
zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig
was deze aardbeving, zó groot” (16:18). Want deze uitspraak wordt gedaan
in het kader van een oorlog: “… om hen te verzamelen tot de oorlog op de
grote dag van de almachtige God … En Hij verzamelde hen op de plaats, die
in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon” (16:14, 16).

Dat dit betrekking heeft op de komst van Christus, wordt nog eens beves-
tigd door de woorden: “Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt
…” (16:15), die herinneren aan Jezus’ woorden in dezelfde rede waarin Hij
sprak over o.a. aardbevingen als het begin van de weeën: “Waakt dan,
want u weet niet, op welke dag uw Here komt. Maar weet dit: Als de heer
van het huis geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou
gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom, weest
ook u bereid, want op een uur, dat u het niet verwacht, komt de Zoon des

4



Vervolg van pagina 3

mensen … Waakt dan, want u weet de dag noch het uur” (Mat 24:42-44;
25:13). Petrus en Paulus hebben in hun brieven dit beeld ook gebruikt om
de luisteraars/lezers van hun tijd te waarschuwen (1Tes 5:2,4; 2 Pet 3:10).

Openbaring over het einde van de huidige maatschappij
De profetie in Openbaring gaat echter verder. Deze geweldige aardbeving is
zelf ook weer het beeld voor een totale verandering in de wereld als geheel.
Zoals de aardbeving in Japan de gehele samenleving daar ontwricht, en de
schokgolven ervan door de gehele wereld gaan – in de vorm van het stillig-
gen van de productie in bedrijven die afhankelijk zijn van onderdelen uit
het getroffen gebied, het stijgen van grondstofprijzen voor materialen die
straks nodig zijn het land te herbouwen, fluctuaties in de aandelenkoersen
(die weer gevolgen hebben voor onze pensioenen) enz. – zo vervolgt Open-
baring met de val van ‘het grote Babylon’. We kunnen hier nu niet dieper op
ingaan, maar zowel uit Openbaring als het Oude Testament, blijkt dat hier-
mee de op geld en handel, en alle praktijken die daarmee samenhangen,
gebaseerde wereld wordt bedoeld (zie Openbaring 17 en 18). Een aardbe-
ving doet gebouwen als kaartenhuizen instorten, maar wat de wereld te
wachten staat is een totale instorting van onze huidige maatschappij.

De Olijfbergrede van Jezus
In Lucas’ verslag van de Olijfbergrede zegt Jezus: “En er zullen tekenen zijn
aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de vol-
ken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwij-
men van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Want de
machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid”.

Jezus wijst in zijn woorden op wat de profeet Jesaja eeuwen eerder had
gezegd over de ondergang van het koninkrijk Babel: “Jammert, want de dag
van de HERE is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daar-
om worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt … Zie de dag van
de HERE komt … om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars
van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden van de hemel
doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de
maan laat haar licht niet schijnen … Daarom zal Ik de hemel doen wanke-
len en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid
van de HERE van de heerscharen … (Jes 13:6-13). Dit beeld past volledig bij
het oordeel over Babylon, waarover Openbaring spreekt, met dit verschil,
dat dan niet weer een volgend menselijk rijk of nieuwe menselijke samen-
leving de huidige zal vervangen, maar het eeuwige Koninkrijk van God.
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We hebben bij Jezus’ woorden te maken met twee ‘beelden’: die van letter-
lijke rampen en de gevolgen daarvan, en van de ondergang van de huidige
samenleving. Met eigen ogen zien wij ook dat het een kan voortvloeien uit
het ander; maar de Bijbel vertelt ons ook dat God de hand heeft in deze
dingen. Aardbevingen kunnen tsunamis tot gevolg hebben, de klimatolo-
gische veranderingen doen de zeespiegel met ongekende snelheid stijgen,
zodat in het letterlijke beeld de vrees voor zee en branding te begrijpen is.
Maar de zee is ook een beeld van de woelige volken, die oorlog tegen el-
kaar voeren. Zie, bijvoorbeeld, het parallellisme in Psalm 65:8 “U, die het
bruisen van de zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het
rumoer van de naties”; of de woorden van Jesaja: “Wee, een rumoer van
vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van
naties, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen .. maar dreigt Hij ze,
dan vluchten zij ver weg …” (17:12,13; vgl Ps 93). Dus is dit beeld ook van
toepassing op de vrees en angst voor oorlogen en terrorisme, die net als
aardbevingen en vloedgolven velen op de vlucht doen slaan en velen doen
omkomen. Ook bergen en heuvels zijn vaak beelden voor naties en konink-
rijken. Daarom zegt Habakuk: “Hij (God) staat en doet de aarde schudden;
Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen, de aloude bergen
liggen verpletterd, de eeuwige heuvelen zinken ineen …” (3:6).

De komst van de Heer wordt, wat de wereld betreft, even schrikwekkend
voorgesteld als een aardbeving of zware overstroming. De reden is dat de
meeste mensen God niet willen gehoorzamen en zich Zijn eigendom – de
aarde en al wat daarop leeft – hebben toegeëigend. Daarom zal Hij uittrek-
ken als een koning met zijn legers, om zijn eigendom uit hun handen op te
eisen: “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daar-
op zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert
oorlog in gerechtigheid …En ik zag het beest en de koningen van de aarde
en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op
het paard zat, en tegen zijn leger …” (Lees Op 19:11-21).

Wat is de les voor ons?
De aardbevingen en andere natuurrampen, de klimaatveranderingen, de
onrust in de wereld, de financiële crises van onze tijd. Het is op zich niets
nieuws onder de zon. Maar daarin zit wel een les. Wij zouden er daarom
goed aan doen niet alleen de waarschuwingen van de Heer, de profeten en
de apostelen over waakzaamheid ter harte te nemen, maar ook de lessen
van de geschiedenis te leren. Want welke grootmacht en beschaving be-
staat voor eeuwig? Hoe groot en machtig rijken, waar ter wereld, ook wa-
ren, ze zijn alle vergaan door decadentie, machtswellust, natuurrampen
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enz. Hun ondergang was een schok voor de mensen van die tijd: hoe is het
mogelijk, welk een verlies! Onze maatschappij is even verdorven, of nog
erger, dan de rijken en samenlevingen die ons voorgingen. Wie niet leert
van wat hen is overkomen, zal uiteindelijk hetzelfde moeten ervaren als zij.

Het heilzame gevolg van Christus’ komst voor zijn ware volgelingen
In onze tijd treden de vele crises waarover Jezus sprak, in veel heviger en
wereldomvattende vorm op dan ooit te voren. Het toneel voor de komst van
de Heer, waarover de profetische boeken van de Bijbel spreken, wordt
steeds verder in gereedheid gebracht, en het doek gaat binnen niet te lan-
ge tijd open. Het teken dat God daarvoor gegeven heeft, is de terugkomst
van Israël in het land dat God hun vaders Abraham, Isaak en Jakob heeft
beloofd. Jezus vertelde een gelijkenis aangaande zijn komst in heerlijkheid,
en de heilzame gevolgen voor zijn volk: “Wanneer deze dingen beginnen te
geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing na-
dert … Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet u uit
uzelf, omdat u het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook u, wan-
neer u dit ziet geschieden, weten dat het Koninkrijk van God nabij is. Voor-
waar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles ge-
schiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zul-
len geenszins voorbijgaan” (Luc 21:28-33). De vijgenboom is een beeld
voor Israël. Het uitlopen van deze dood schijnende boom, is voor ons het
teken dat de komst van de Heer nabij is.

De apostel Paulus schrijft niet over de komst van het Koninkrijk als iets ab-
stracts, maar als iets dat ons persoonlijk raakt: “Want met reikhalzend ver-
langen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God.
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen … in hope ech-
ter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de verganke-
lijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kin-
deren. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen
zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wijzelf … zuchten bij
onszelf in de verwachting van het zoonschap …” (Rom 8:19-23).

Het is dus zeer de moeite waard waakzaam te zijn, te letten op de tekenen
van de tijden, de weeën te herkennen, zodat we voorbereid zijn op die grote
dag van de komst van onze Heer uit de hemel. De vrees en angst voor de
dingen die de wereld nog zullen treffen, zullen voor ons dan geen reden zijn
ons vertrouwen in God op te zeggen, maar reden om onze hoofden op te
heffen naar de hemel, en te bidden: Kom Here Jezus!, in het vaste geloof
dat onze verlossing nabij is, en het vooruitzicht van de vreugde, die wij mo-
gen smaken voor altijd met onze Heer te zullen zijn. J.K.D.
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Overdenking

“Gelukkig is zij die geloofd heeft
dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan” (Luc 1:45)

“Mij geschiede naar uw woord” (Luc 1:38, NBG ’51). Met deze nederige
woorden aanvaardde de maagd Maria de boodschap dat zij de moeder
van de lang verwachte Messias zou zijn. Maar pas nadat zij aan de engel
Gabriël had gevraagd hoe dat zou kunnen, want, zei zij: “Ik heb immers
nog nooit gemeenschap met een man gehad.” Gabriel legde het uit:

De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste
zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren
wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. (Luc 1:34-35)

Wat een fantastische boodschap! Maria stond er versteld van. Zij, een
jong, arm meisje (misschien nog geen vijftien jaar) uit een provinciestad-
je in de geminachte provincie Galilea, zou de moeder van de Messias
zijn - ongelofelijk!

De ‘keerzijde’

Toch zou deze mededeling gemengde gevoelens bij haar oproepen. Ma-
ria was al ondertrouwd met Jozef en zag met verlangen uit naar hun hu-
welijksdag. Maar als zij Jozef zou vertellen wat de engel haar gezegd
had, zou hij haar waarschijnlijk niet geloven. Als zij zwanger was, dan
was hij in elk geval niet de vader van het kind. Wat moest ze doen?
Gabriël had haar echter een uitweg getoond. Hij had haar verteld dat
haar familielid Elisabet, ondanks haar hoge leeftijd en onvruchtbaar-
heid, nu al zes maanden zwanger was! “Want,” zei hij, “voor God is niets
onmogelijk.” Bij Elisabet zou Maria begrip en bescherming vinden. Zij
haastte zich dan ook om naar Elisabet te reizen en daar vond zij inder-
daad ondersteuning. Het kind in Elisabets schoot sprong bij de groet van
Maria met vreugde op en zijzelf werd met de heilige Geest vervuld:

De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de
vrucht van je schoot!... Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden
van de Heer in vervulling zullen gaan. (Luc 1:42-45).

Waarop Maria God prees met de woorden die muziekliefhebbers kennen
als ‘het Magnificat’:

Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God mijn redder…
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zul-
len mij voortaan gelukkig prijzen (vs 46-48)

Maar wat betekent dat woord ‘gelukkig’ (ook wel vertaald als zalig of
welzalig) eigenlijk? Het is hetzelfde woord dat Jezus later in de aanhef
van zijn Bergrede gebruikt om mensen aan te duiden die een bijzondere
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relatie met God hebben, mensen die Zijn wil proberen te gehoorzamen,
en die daar zelfs vervolging voor over hebben (zie “De taal van de Bijbel”
op blz. 12-15). Zij verwachten hun beloning niet in dit leven maar in het
komende Koninkrijk (Mat 5:3-12). Wanneer wij dan naar het leven van
Maria kijken, zien wij hoezeer zij een voorbeeld was van zulk ‘gelukkig’
zijn. Toen zij na drie maanden terugkeerde naar Nazaret, stond zij bloot
aan verkeerde opvattingen en minachting, want nu was het duidelijk dat
zij zwanger was! Kunnen wij ons de ontmoeting met Jozef voorstellen?
Hij zou maar één conclusie kunnen trekken: zij was hem in die drie
maanden ontrouw geweest. Voor Maria zou dit zeer moeilijk te verdra-
gen zijn. Zij wilde haar vreugde zo graag delen met haar verloofde maar
hij zou het alleen maar verkeerd interpreteren!

Jozef

En wat ging er door Jozef heen? Diepe teleurstelling, onbegrip, verdriet?
Wat moest hij doen? Want de Wet van Mozes vermeldde duidelijk de
straf hiervoor: dood door steniging, tenzij zij buiten de stad aangerand
was (Deut 22:23-24). Zijn reactie getuigt echter van zijn karakter. Jozef
was een rechtschapen mens en hij wilde Maria niet in opspraak bren-
gen; hij besloot daarom haar ‘in het geheim te verstoten’, d.w.z. zonder
ruchtbaarheid van haar te scheiden. Jozef was genadig, al begreep hij
de ware oorzaak van Maria’s zwangerschap niet. God liet hem echter
niet lang in onzekerheid; een engel loste het voor hem op: “Jozef, zoon
van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest” (Mat 1:18-20).

Maar door met Maria te trouwen, zou Jozef de indruk wekken dat hij wel
de vader van het kind was en zich de minachting van zijn buren op de
hals halen. De volgende zes maanden zouden voor hem en Maria moei-
lijk zijn. Wij kunnen het bevel van de keizer, dat iedereen naar zijn ge-
boorteplaats moest gaan om daar geregistreerd te worden, daarom be-
schouwen als genade van God. Want dan zou de geboorte in elk geval
niet worden verstoord door smadelijke opmerkingen. Of toch? Waarom
was er geen plaats in de herberg, of elders? Waren er familieleden die
op de hoogte waren en daarom weigerden hen onderdak te bieden? Hoe
dan ook, de Messias moest worden geboren te Betlehem, want de pro-
feet Micha had al lang tevoren geprofeteerd: “Uit jou, Betlehem in Efrata
… uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen” (Mic
5:1). En al waren de omstandigheden verre van prettig - wie zou er nu
een troonopvolger in een voederbak leggen! - toch was er grote vreugde.
Maria zou in die stal zeker geen bezoek verwacht hebben, maar werd
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verrast door een stel herders, die vertelden over een engelenverschij-
ning en de boodschap dat haar kind de Verlosser was en tevens Zoon
van God. In haar situatie van dat moment was dat een grote bemoedi-
ging, een bevestiging dat God met haar was.

Het grootbrengen van de beloofde Zoon

De volgende weken stonden in het teken van de Wet. Op de achtste dag
werd Jezus volgens de Wet besneden, en 33 dagen later brachten zij
Hem naar de tempel in Jeruzalem om Hem, als eerstgeboren zoon, vol-
gens de Wet aan God te wijden. Maar terwijl zij daar waren, kwam er een
zekere Simeon, die het kind in zijn armen nam en verklaarde dat Hij de
Heiland der wereld zou zijn (Luc 2:25-32). Maar hij had ook een bood-
schap voor Maria: “Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen
komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt,
en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezind-
heid van velen aan het licht komen” (vs 34-35). Haar kind zou voor de
oprechten van hart een grote zegen zijn, maar voor huichelaars en hoog-
moedigen een struikelblok. Voor Hem, maar ook voor haar, zou dat uitlo-
pen op een vreselijke crisis. Ook de oude weduwe Hanna loofde God en
sprak over Jezus als de bevrijder van Jeruzalem (vs 36-38).

Op Maria rustte nu de taak Jezus op een goddelijke wijze groot te bren-
gen. Wat een voorrecht! Wij lezen niets over haar ouders - was zij een
weeskind? God had Maria gekozen omdat Hij, net als bij Abraham, wist
dat zij haar zoon zou opvoeden in de vreze van de Heer. Jozef, de tim-
merman, zou Jezus zijn vak leren. Want iedere Joodse jongen moest
naast zijn opvoeding in de wet van Mozes ook een praktisch vak leren.
Jozef en Maria zouden samen met de opgroeiende Jezus de Schriften
lezen (ons OT) en de lessen daaruit halen. En wat een leerling was Hij!
Wij lezen: “Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijs-
heid; Gods genade rustte op hem” (Luc 2:40). Na zijn twaalfde ging het
nog verder: “Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij
kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen” (vs 52). Dat moet
voor Maria een grote troost zijn geweest, al begreep zij niet altijd wat Hij
zei. Wij lezen bijvoorbeeld dat Hij, toen zij voor het pesachfeest naar Je-
ruzalem gingen, als twaalfjarige zonder hun medeweten achterbleef in
de tempel. Toen zij Hem na drie dagen angstig zoeken terugvonden, en
Maria Hem nalatigheid verweet, was Zijn antwoord: “Waarom hebt u
naar Mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest
zijn?” Zo jong als Hij was, trok Hij hier een grens tussen de wil van zijn
hemelse Vader en die van zijn menselijke opvoeders. Toch kwam Hij niet
in opstand tegen hen maar was hun ‘gehoorzaam’.
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Tijdens Jezus’ dienstwerk

Pas toen Jezus ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij met zijn verkondi-
ging (Luc 3:23). Na Zijn doop en Zijn beproevingen in de woestijn keerde
Hij terug naar Galilea. Daar predikte Hij in de synagogen en werd door
allen geprezen. Vrij vroeg lezen wij dat Hij bij een familiebruiloft in Kana
was, en zijn moeder ook. (Joh 2:1-11). Als moeder dacht zij Jezus nog te
kunnen aansturen: “Zij hebben geen wijn meer.” Maar Hij antwoordde:
“Wat wilt u van me? Mijn tijd is nog niet gekomen.” Die uitdrukking is
kenmerkend voor het Johannesevangelie; die wijst op zijn kruisdood,
opstanding en hemelvaart. Met andere woorden: Hij ontdeed zich van
Zijn moederbanden om Zich volledig aan het werk van Zijn Vader te wij-
den. Dat de menigte die zich om Hem heen verzamelde, Hem soms in
het nauw bracht, was voor Maria een bron van zorg. Toen zijn verwanten
hoorden dat Hij niet eens de gelegenheid had om te eten, dachten zij
dat Hij niet meer bij zinnen was. Maria wilde Hem kennelijk tot rede
brengen: “Intussen waren zijn moeder en zijn broeders aangekomen. Ze
stuurden iemand naar binnen om Hem te halen.” Maar Hij maakte dui-
delijk dat Zijn geestelijke familie op de eerste plaats kwam:

Wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Iedereen die de wil van God
doet, die is mijn broer en zuster en moeder. (Mar 3:20-21, 30-35)

Die les moet iedere discipel leren:
Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet
waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij
niet waard. (Mat 10:37)

Simeons woorden gingen in vervulling. De Zoon die zoveel vreugde in
Maria’s leven had gebracht, hing nu aan een houten paal, letterlijk en
figuurlijk blootgesteld aan minachting en hoon. Zij had haar taak goed
gedaan, want Jezus is trouw gebleven aan de wil van Zijn Vader. Van Zijn
kant kon Hij zeggen: “Het is volbracht!” En ondanks zijn wegebbende
kracht dacht Hij aan haar toekomst en Hij vertrouwde de zorg voor haar
toe aan de apostel Johannes: “Dat is uw zoon … dat is je moeder” (Joh
19:26-27). Dus niet aan haar andere zoons, maar aan een ware zoon in
de Heer. Toch werden ook haar andere zoons een bron van troost, want
zij hebben zich kennelijk bekeerd en zijn evenals zij opgenomen in de
vroege gemeente (Hand 1:13-14). Haar verdriet zou spoedig veranderen
in vreugde. Haar Zoon zou opstaan uit het graf en Zich - denk ik - aan
haar vertonen. Gabriëls woorden konden dan in vervulling gaan: “Tot in
eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn ko-
ningschap zal geen einde komen” (Luc 1:33). In die hoop was zij
‘gezegend’. Mogen ook wij daarin gezegend worden! C.T.

Maria (vervolg van pagina 9)
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In verband met ons onderwerp – dat uiteindelijk Gods plan en raadsbesluit van
vóór de schepping van de aarde en de mensen daarop tot werkelijkheid ge-
maakt zal worden – vragen de in het vorige artikel geciteerde woorden van
Paulus, dat wij (door de Geest) zijn “vervuld met Hem (Christus), die alles in
allen volmaakt” (Efez 1:23), nadere bestudering.

Het beeld van de hemelse dragen
Toen God de natuurlijke schepping voltooide, zag Hij dat alles wat Hij gemaakt
had zeer goed was. We kunnen dit, zoals eerder gezegd, alleen begrijpen in het
licht van de verdere openbaring van Gods heilsplan en heilswerk. Hij stelt ons
Christus Jezus voor als de Mens in Wie alles goed is. Zonder Hem voor ogen
zou God het leven op aarde niet hebben geschapen. In Hem kwam Gods plan
van vóór de grondlegging van de wereld tot werkelijkheid: “mensen maken
naar ons beeld, als onze gelijkenis”, zoals we zagen in Paulus’ brief aan de Ko-
lossenzen: “Hij (Christus) is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgebore-
ne van de ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de
hemelen en op de aarde zijn … ; alle dingen zijn door Hem en tot Hem gescha-
pen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem …” (Kol
1:15-17). Is Hij in eerste instantie, door Gods voornemen en voorkennis, de
eerstgeborene van de natuurlijke schepping, Hij is het ook van de geestelijke
schepping. Immers de natuurlijke schepping is alleen te verklaren met het oog
op de hogere bedoeling die God daarmee had en heeft. Want er komt een ein-
de aan wat Paulus in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte noemt: het
“natuurlijk lichaam”. Dat lichaam dat wij allen kregen door geboorte uit de
mens die God formeerde van stof uit de aardbodem. Daarvoor in de plaats
moet er een lichaam komen, dat geschikt is voor het doel dat God voor ogen
heeft wat betreft het eeuwige en volmaakt leven in heerlijkheid: “Is er een na-
tuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Aldus staat er ook
geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam
een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het na-
tuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk,
de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken,
en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de
stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1
Kor 15:44b-49). De tweede mens, de laatste Adam, is Christus Jezus.

De Zoon van God
Daarom komen de beloften in het Oude Testament samen in Hem: Hij is het
aan Adam en Eva beloofde zaad in Genesis 3, dat de kop van de slang zal ver-

de volmaaktheid in Christus
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morzelen, de zonde teniet zal doen in het vlees. Hij is het aan Abraham beloof-
de nageslacht, dat het land zou bezitten (Galaten 3:16). De Zoon van de belof-
te, die later wordt geopenbaard als de zoon van David (2 Sam 7; Jes 9:5-6) en
de Zoon des mensen (Dan 7:13-14); de Koning die tot in eeuwigheid zal heer-
sen tot de einden van de aarde (2 Sam 7; Jes 9:5,6; Dan 7:14). Hij wordt in het
Nieuwe Testament, overeenkomstig de beloften aan David, de Zoon van God
genoemd (2 Sam 7). Net als Adam overigens, maar dan in waarachtige zin, zo-
als we al eerder hebben gezien.

De volheid van de godheid woont lichamelijk in Christus
Alles wat in het Oude Testament in woorden – in beloften, eden en verbonden
– in beelden, in afbeeldingen van het hemelse, in voorafschaduwingen, wordt
geopenbaard, komt samen in Hem. Hij is ook de mens die moreel voldoet aan
Gods wil: zonder zonde, volmaakt in reinheid en heiligheid. Daarom heeft God
Zich ten volle in Hem geopenbaard. Paulus vervolgt die woorden in de brief aan
de Kolossenzen met te zeggen dat Jezus Christus “onder alles de eerste is ge-
worden. Want het heeft de ganse volheid behaagt in Hem woning te ma-
ken” (Kol 1:18,19), waarmee hij bedoelt wat hij in dezelfde brief zegt: “in Hem
woont al de volheid van de godheid lichamelijk” (2:9). In Hem wordt de vol-
maaktheid en heerlijkheid van God zichtbaar, de genade en liefde die Hij heeft
voor mensen die niet voldeden aan zijn plan met de schepping, die niet goed
waren in zijn ogen en zodoende niet konden komen tot eeuwig en volmaakt
leven. Maar nu is er, schrijft Paulus, wèl Eén Die volkomen naar Gods beeld en
als zijn gelijkenis is, door Wie zijn plan voortgang kan vinden (Jes 53:10): “en
door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, alle dingen
weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de
hemelen is” (Kol 1:20). Het resultaat is dat ook wij, die door Christus met God
zijn verzoend en in Christus zijn gedoopt en aangenomen tot Gods kinderen,
“de volheid hebben verkregen in Hem (Christus)” (Kol 2:10).

Hieruit blijkt dus dat, hoewel alles vanaf het begin van de schepping gericht is
op Christus en daarom in Hem samenkomt, ook alles weer dóór Hem komt tot
anderen, die hun hoop op God hebben gevestigd. Wanneer God immers met
het oog op Hem de schepping tot stand heeft gebracht, moet ook alles dat God
heeft gemaakt door Hem goed worden en zijn, zoals God heeft gesproken. Hij
heeft zijn scheppingswerk niet gedaan om één mens te maken naar zijn beeld
en als zijn gelijkenis, maar mensen, in meervoud. God heeft daarom ook niet
één Zoon, Christus Jezus, maar vele zonen op het oog, zoals we eerder in de
brief aan de Hebreeën hebben gezien: “Want het voegde Hem (God) om wie en
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door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen
de Leidsman van hun behoudenis door lijden (het lijden van de dood) heen zou
volmaken” (Heb 2:10).

Romeinen 8
In hoofdstuk 8 van de brief aan de Romeinen schrijft Paulus dat “allen, die
door de Geest van God geleid worden”, of zoals hij iets eerder zei: allen in wie
Christus is, of allen waarin de Geest Gods woont, zonen, kinderen van God zijn.

De gehele passage Romeinen 8:1-17 is de moeite waard te lezen: “Zo is er dan
nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (NBG’51). Want de wet
van de Geest, die levend maakt in Christus Jezus, heeft u vrijgemaakt van de
wet van zonde en dood (Luth Vert). Want wat voor de wet niet mogelijk was,
omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden
in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde ver-
oordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die
niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want zij, die naar het vlees
zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn, hebben
de gezindheid van de Geest. Want de gezindheid van het vlees is de dood,
maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid
van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de
wet van God; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen
God niet behagen. U daarentegen bent niet in het vlees, maar in de Geest, al-
thans, indien de Geest van God in u woont. Indien iemand echter de Geest van
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel
het lichaam dood vanwege de zonde, maar de Geest is leven vanwege de ge-
rechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opge-
wekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit doden opgewekt heeft, ook
uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. Derhalve,
broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te
leven. Want indien u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar indien u door de
Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Want allen, die door
de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Want u hebt niet ontvan-
gen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen de
Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. Die Geest ge-
tuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan
zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Chris-
tus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn ver-
heerlijking (NBG’51)” . Let dus op: zoals God in Christus woning maakte, zo wil
Christus in ons woning maken, zodat zijn volheid (die de volheid van God is) in
ons is. Of anders gezegd: de volheid van Christus moet in ons wonen, zoals de
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volheid van God in Christus lichamelijk woont, zodat wij volmaakte mensen
naar zijn beeld als zijn gelijkenis zijn. Geestelijke mensen en geen natuurlijke
mensen, die gericht zijn op het ik en de vervulling van de begeerten die in ons
wonen, maar waarachtige zonen van God.

Paulus schrijft dan ook verder in dit hoofdstuk, dat de natuurlijke schepping in
Christus bevrijd moet worden van de tijdelijkheid, van het verderf, en de men-
sen moet voortbrengen zoals God die heeft gewild. Christus’ opstanding tot
eeuwig leven is de zekerheid dat deze mensen, de zonen van God, ook werke-
lijk zullen worden voortgebracht: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van
de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopen-
baard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het
openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchte-
loosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar (om de wil van) Hem, die haar daar-
aan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de
dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van
de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat tot nu toe de gan-
se schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij,
maar ook wij zelf (wij) die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten
bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam
… Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijk-
vormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn
onder vele broeders; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook ge-
roepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die
Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” (Rom 8:18-
23;29,30).

Alles in allen volmaken
Op deze wijze is God bezig door Christus alles in allen te volmaken. Maar wat
betekent dit? Meestal gaat de aandacht uit naar een deel van deze woorden,
waardoor de rest – waar het volgens mij eigenlijk om gaat – op de achtergrond
raakt en onderbelicht wordt. Zo wordt veel gezegd over ‘alles’, in de zin van niet
beperkt (zoals in dit leven) maar volledig, totaal: alle aspecten die te maken
hebben met het volmaakt en eeuwig leven dat ons wordt gegeven, voor zover
ons die zijn geopenbaard, worden dan besproken. En dat is een heerlijke open-
baring, die zeker waar en de moeite waard is te bekijken. Gevraagd naar wie
die allen dan zijn is het antwoord vaak: allen die in aanmerking komen, allen
die geloven en in Christus gedoopt zijn. En ook dat is een waarheid, die onze
aandacht vraagt. Maar de vraag blijft wat dan ‘alles in allen’ betekent!

In het volgende en afsluitende artikel zullen we hier het antwoord op proberen
te vinden. J.K.D.

9. in Christus zijn (vervolg van pagina 13)



Welzalig de man
die niet wandelt in de raad der goddelozen,

die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;

maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

(Ps 1:1-2, NBG’51).
Het woord ‘zalig’ (in de NBV gewoonlijk vertaald met gelukkig) is mis-
schien wel het bekendste woord uit het christelijke woordenboek. Maar
misschien ook wel het woord waar de gemiddelde christen het minst van
af weet. Als een soort christelijk stopwoordje. Merkwaardigerwijs beste-
den ook auteurs die woordstudies publiceren, er vaak maar weinig aan-
dacht aan. Het Hebreeuwse woord is ashere en het Griekse makarios.

Zalig in het Hebreeuws

Ashere is afgeleid van een werkwoord ashar, met als basisbetekenis:
rechtuit gaan. Die beide woorden komen samen ca. 60 maal voor; bijna
de helft in Psalmen en dan veel in Spreuken en Jesaja. bijvoorbeeld:

Ga (ashar) niet het pad van goddelozen, bewandel niet de weg van wie
boosaardig zijn. Mijd hun weg, betreed hem niet, ga eraan voorbij, loop
door. (Spr 4:14-15)

Daartegenover roept ‘vrouwe wijsheid’ in datzelfde boek Spreuken:
Laat varen het onverstand, dan zult gij leven, en betreedt (ashar) de
weg van het verstand. (Spr 9:6, NBG’51)

Het gaat dus over het gaan, of niet gaan, van de juiste weg, uiteraard ge-
zien vanuit Gods standpunt. Wie die juiste weg gaat is ashere, zalig. Van-
daar Davids opening van zijn lofzang op de Wet en het houden daarvan:

Welzalig (ashere) zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des
HEREN gaan. (Ps 119:1, NBG’51)

Maar wandelen op de rechte weg heeft zijn consequenties. Allereerst is
daar het feit dat goed voorbeeld goed doet volgen. Wie godvrezend is, zal
ook zijn kinderen zo opvoeden. En dat zal ze ten goede komen:

Wie rechtvaardig is bewandelt de juiste weg, zijn kinderen zullen geluk-
kig zijn. (Spr 20:7)

Ashar gaat dan soms iemand aanduiden die leiding geeft, die anderen
een bepaalde weg doet gaan. Of juist de mensen die zich zo de weg die zij
gaan moeten, laten wijzen. In die betekenis vinden we het bij Jesaja:

Bijbelde Taal van de
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Welzalig

Mijn volk, uw leiders (zij die leiden, ashar) zijn verleiders en zij maken
de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg. (Jes 3:12, NBG’51)
De leiders (ashar) van dit volk waren verleiders en wie zich leiden lieten
(ashar), werden op een doolweg gebracht. (9:15, NBG’51)

Wie zo op de rechte weg wandelt, verdient het daarvoor geprezen te wor-
den. Daarmee krijgt ashere dan ook de betekenis van prijzenswaardig.
En dat is de achtergrond van die vertaling ‘welzalig’ of ‘gelukkig’:

Zo zegt de Here: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid … Welza-
lig (ashere) de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan
vasthoudt. (Jes 56:1-2, NBG’51)

Van daaruit krijgt het dan de betekenis ‘gezegend zijn’. Wie het goed
gaat, is kennelijk door God gezegend, en kan dus met recht zo worden
aangeduid. Wanneer Jakobs vrouw Lea hem een groot aantal zonen
heeft kunnen schenken, roept zij uit: “Ik gelukkige! (osher, een afgeleide
vorm) Voorzeker zullen de jongedochters mij gelukkig prijzen (asher); en
zij gaf hem de naam Aser (eigenlijk dus: Asher). Het woord wordt dan ge-
bruikt als aanduiding voor ieder die op een of andere manier in een be-
voorrechte positie verkeert. Dat lijkt een wat afgezwakte betekenis, en
soms is dat ook zo. Maar veelal vinden we het toch gebruikt voor mensen
die hun voorrechten inderdaad aan God te danken hebben. En het wordt
daarom – vertaald als zalig, gezegend of gelukkig – ook gebruikt van
mensen die de juiste positie t.o.v. God hebben: “Gelukkig het volk dat de
HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne” (Ps 33:12).
In het boek Job gaat Elifaz daarom zover de mens gelukkig te prijzen die
door God wordt getuchtigd (corrigerend bestraft) omdat God hem er zo
voor behoedt dat hij die bevoorrechte positie verliest: “Gelukkig de mens
die door God wordt getuchtigd, wijs daarom de straf van de Ontzagwek-
kende niet af!” (Job 5:17). En David bezingt op die manier de mens die al
was afgedwaald, maar die weer in die positie is hersteld (zoals hijzelf, na
zijn zonde met Batseba): “Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt
vergeven, van wie de zonden worden bedekt” (Ps 32:1).

Onwankelbaar vertrouwen op God

De volgende stap in dat proces is echter de meest karakteristieke en
daarmee de belangrijkste. God is betrouwbaar en Zijn beloften zijn water-
dichte garanties. Dus mensen zijn ‘zalig’ wanneer hun door God iets is
toegezegd, ook wanneer zij dat nog moeten ontvangen! Wanneer je dat
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door God is toegezegd, is dat even goed als wanneer je het al ontvangen
had. Wie dat is toegezegd kan daarom evenzeer worden aangeduid als
ashar. Sterker nog: hij is dat nog meer dan wie zijn ‘zegeningen’ nu al ge-
niet. Want dat laatste hoeft niet blijvend te zijn, terwijl dat toegezegde dat
gegarandeerd wel is! Bij wijze van voorbeeld kunnen we zien hoe dit alles
bij elkaar komt in Jesaja. In hoofdstuk 30 moet de profeet van God een
‘wee’ uitspreken over zijn volk dat voor zijn veiligheid vertrouwt op valse
beloften en militaire verdragen, in plaats van op God. Zoals het opschrift
in de NBG’51 ons vertelt, gaat het op dat moment over een militair ver-
drag met Egypte, als bescherming tegen de dreiging van de andere we-
reldmacht van die dagen: Assyrië. Wat hij moet opschrijven is dan:

Onhandelbaar volk, kinderen vol bedrog, die niet willen luisteren naar
het onderricht van de HEER. Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor ons geen
visioenen!’ en tegen de schouwers: ‘Schouw niet naar waarheid. Spreek
leugens tegen ons en valse profetieën. Verlaat de juiste weg, wijk af van
het rechte spoor. (Jes 30:9-11)

Uiteraard zeggen zij dat niet letterlijk zo, maar zij gedragen zich alsof ze
dat wel doen. Daartegenover moet Jesaja hun voorhouden waar hun wer-
kelijke veiligheid zou zijn gelegen:

Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie
redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden
niet … En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan
zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de
HEER is een God van recht. Gelukkig (ashar) de mens die op hem wacht.
(vs 15,18)

Dit is iets om over na te denken en goed voor ogen te hebben: uiteindelijk
gaat het er niet om of een mens het nu ‘goed’ heeft, een mens is pas
echt – of beter: alleen maar – zalig wanneer hij wandelt met God en op
Hem vertrouwt, want het gaat om de toekomst. Wie zo leeft en handelt,
die zal het straks goed hebben, en in de eindafrekening is dat toch het
enige dat werkelijk telt.

Zalig in het Nieuwe Testament

Dit alles moeten we goed voor ogen hebben wanneer we tenslotte kijken
naar het gebruik van dit begrip ‘zalig’ in het Nieuwe Testament. Want het
Nieuwe Testament is geen apart boek, het is slechts de volgende afleve-
ring in Gods openbaring. En de leer van Christus is geen nieuwe gods-
dienst, dat is slechts de volgende fase in Gods verlossingsplan. Dus je
wordt altijd verondersteld het voorafgaande te hebben gelezen en daar-
van op de hoogte te zijn. Dat woord makarios is alleen maar de Griekse
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vertaling van dat Hebreeuwse begrip ashar. Wel vinden we een duidelijke
verschuiving in nadruk, maar ook die zou voor de ervaren Bijbellezer niet
uit de lucht komen vallen. Die verschuiving in nadruk vestigt alleen maar
onze aandacht op wat werkelijk van belang is.

Eerst een kleine inventarisatie. Het woord komt in totaal in het NT zo’n
50 maal voor, waarvan ca. 30 maal in de Evangeliën. Daar vinden we het
echter heel ongelijk verdeeld: 13 maal in Matteüs, nergens bij Marcus,
15 maal bij Lucas en nog tweemaal bij Johannes. Bij Matteüs vinden we
het 9 maal in de aanhef van de bergrede (Mat 5) en slechts 4 maal daar-
buiten. Bij Lucas vinden we het 4 maal in zijn parallel van de bergrede
(Luc 6) en juist 11 maal daarbuiten. Paulus gebruikt het in totaal 9 maal,
waarvan tweemaal in toespraken in Handelingen. Petrus en Jakobus ge-
bruiken het samen 3 maal. En in Openbaring vinden we het nog 7 maal.
Als we aannemen dat Lucas’ Evangelie sterk zal zijn geïnspireerd door
Paulus, zien we dus dat de schriftgeleerde Paulus daarmee (mede-)
verantwoordelijk is voor bijna de helft van alle gebruik in het NT.

Als we het feitelijke gebruik nader bekijken, zien we dat er sterke nadruk
ligt op het aspect dat alleen hij werkelijk zalig is die straks bij het oordeel
zal worden aangenomen en dan het Koninkrijk zal ‘beërven’. In de mees-
te gevallen zijn dat dan de mensen die het nu, in de huidige maatschap-
pij, juist vanwege hun oriëntatie en vertrouwen op God, moeilijk hebben
en allesbehalve gezegend lijken. Bij makarios in het NT ligt de nadruk
dus vrijwel volledig op dat aspect waar we het gebruik van ashar in het
OT mee afsloten. De zaligsprekingen in de bergrede gaan uitsluitend over
zulke mensen. En Jezus’ gelijkenis over slaven die op hun heer wachten
in Matteüs en Lucas benadrukt hun toewijding en trouw in de verwach-
ting van de terugkomst van hun heer (Mat 24:46. Luc 12:37,38,43). Ook
bij Jakobus (Jak 1:12,25) en Petrus (1 Pet 3:14 en 4:14) ligt de nadruk
op volharding en de bereidheid daar zo nodig voor te moeten lijden. Er
ligt nadruk op die volharding. Wanneer een Farizeeër - op zichzelf terecht
- zegt dat diegene zalig is die zal worden toegelaten tot Het Koninkrijk
(Luc 14:15) is Jezus’ antwoord de gelijkenis waarin de genodigden zich
met allerlei uitvluchten verontschuldigen; niet wie genodigd is zal dat Ko-
ninkrijk binnengaan, maar wie die uitnodiging serieus neemt en vervol-
gens ook aanneemt. Dat zal in de praktijk volharding vergen. En dat vin-
den we dan tenslotte uitgewerkt in Openbaring. Het boek begint en ein-
digt met een zaligspreking (Op 1:3 en 22:7,14). Daartussen noemt het
hen zalig die volharden in verdrukking, en het geloof bewaren, omdat ze
ondanks alles blijven vertrouwen op de beloften van hun God. R.C.R
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Ontmoeting met:

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

Op één van hun reizen door Israël komen Jezus en zijn discipelen in
Betanië: “Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gast-
vrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster,
Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn
woorden” (Luc 10:38,39). 'Aan iemands voeten zitten' is een Joodse
uitdrukking, waarmee bedoeld wordt: in de leer zijn bij. Hetzelfde
lezen we van Paulus (Hand 22:3): “Ik heb als leerling aan de voeten
van Gamaliël gezeten”. Martha is als een ‘meesteres’ (wat de bete-
kenis van haar naam is) druk met het verzorgen van de gasten. Ze
gaat als gastvrouw helemaal op in haar werk. De Messias is op be-
zoek, maar ze heeft geen tijd om naar Hem te luisteren. Het werk
voor de Heer is voor haar belangrijker dan de Heer van het werk. Ze
ergert zich aan haar zus, die daar maar zit, maar ook aan de Heer:
“Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn
zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij
moet helpen” (40). Ze beveelt de Heer zelfs om partij voor haar te
kiezen. Zij is niet de eerste discipel die de Heer zo durft aan te spre-
ken. De twaalf discipelen waren ook eens zo brutaal, toen zij in een
storm op het meer waren: “Meester, kan het u niet schelen dat we
vergaan?” (Mar 4:38). Jezus corrigeert haar liefdevol, maar duidelijk,
door haar twee keer bij haar naam te noemen – dit deed Hij soms
om Zijn waarschuwing of bemoediging te benadrukken; bijvoorbeeld:
“Simon, Simon weet …” (Luc 22:31) – “Martha, Martha, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzake-
lijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden
ontnomen” (41,42). Het is een les voor iedereen; we kunnen zo druk
zijn met allerlei dingen, zelfs met werk voor de Heer, en daardoor
niet toekomen aan een relatie met de Heer zelf. Dezelfde goede ge-
zindheid als Maria toonde David in Psalm 27:4: “Ik vraag aan de
Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de
Heer …”. Dit is wat de Heer bedoelt met het beste deel.

In Johannes 11 komen we beide zusters weer tegen. Hun broer Laza-
rus is ernstig ziek; zo ziek dat de zusters iemand naar Jezus toestu-
ren met de boodschap: “Heer, uw vriend is ziek” (3). Hoewel de situ-
atie zeer ernstig is gaat de Heer niet direct naar hem toe. Hij weet de
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afloop: “Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van
God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden” (4). Als Jezus in
Betanië komt ligt Lazarus al vier dagen in het graf. Zodra Martha
hoort dat Jezus er aan komt, gaat ze snel naar Hem toe, terwijl Ma-
ria rustig in huis blijft wachten en pas gaat als ze geroepen wordt.
Martha leren we hier kennen als een gelovige vrouw, die weet wie
Jezus is, hoop heeft, en de opstanding – die in de toekomst zal
plaatsvinden – verwacht: “Ik weet dat God u alles geeft wat U
vraagt”, “ik weet dat hij bij de opstanding zal opstaan”, “ik geloof
dat U de Messias bent” (22-27). Maar als de Heer zegt “neemt de
steen weg”, protesteert ze: “Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier
dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods
grootheid zult zien als je gelooft?’” (39,40). Weer een berisping!
Haar bedrijvigheid staat een juist inzicht in de weg.

Zes dagen voor het Pascha is Jezus weer in Betanië. Hij en zijn disci-
pelen worden uitgenodigd voor een maaltijd. Martha is weer aan het
bedienen. Maria heeft door haar intense luisteren een groot inzicht
gekregen. Zij begrijpt wat er gaat gebeuren. Ze neemt een kruikje
kostbare nardusolie, en giet de inhoud over het hoofd van de Heer.
Het kostbaarste wat ze heeft. Waarschijnlijk haar hele vermogen.
Zulke kruikjes werden zorgvuldig bewaard voor de oude dag; een
soort financiële verzekering voor de toekomst. Ze legt nu haar toe-
komst in de handen van de Heer. Door deze zalving erkent ze hem
als de Koning. Knielend droogt zij de voeten van de Heer. Niemand
van de aanwezigen begrijpt haar daad. Er is kritiek: ‘Al dat geld, zo-
maar weggegooid, daar kon zo veel meegedaan worden’. Jezus zegt:
“Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis” (12:7). Ma-
ria heeft begrepen wie Jezus werkelijk is. Alleen bij de misdadiger
aan het kruis zien we ditzelfde grote inzicht: “En hij zei: ‘Jezus, denk
aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt’” (Luc 23:42). In de Bergre-
de leerde de Heer dat we ons niet bezorgd moeten maken over alle
aardse zaken maar: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven wor-
den” (Mat 6:33). Maria koos dat deel, Martha werd vaak afgeleid
door aardse zorgen. En wij? N.D.
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In deze serie over een woonplaats van Gods naam hebben we de ontwikke-
lingen gevolgd van een tent, opgericht in de woestijn tot eer van God, tot een
enorm gebouw, neergezet ter meerdere glorie van Herodes. Maar in dit laat-
ste artikel willen we kijken naar een tempel die nog(?) niet gebouwd is. Het
gaat dan over de tempel zoals beschreven door Ezechiël, vanaf hoofdstuk
40 van zijn boek. Ezechiël schrijft zijn profetie als balling te Babel, maar te-
gen het einde van zijn boek ziet hij een herstel, wanneer de band met God
volledig hersteld zal zijn. Wat hij beschrijft, is ook nu nog niet in vervulling
gegaan. Als onderdeel daarvan schetst hij - van oorsprong een priester en
tempeldienaar - een beeld van een nieuwe tempel. Daarvan staat alles heel
precies opgeschreven, compleet met maten. Daarom is het ook redelijk ge-
makkelijk daar een plattegrond van te tekenen. Als mensen echter proberen
een tekening te maken wordt het bijna onmogelijk, want waar lengte en
breedte goed omschreven zijn, ontbreken vrijwel alle hoogtematen.

Naast een beschrijving van de tempel lezen we ook details over de situering
ervan. Net als in het boek Jozua worden de erfdelen van de twaalf stammen
beschreven, maar nu als stroken over de hele breedte van het land. Zowel
deze stroken als de tempel zelf lijken nu gesitueerd te zijn zonder rekening
te houden met het landschap. In het vorige artikel zagen we hoe Herodes
gebonden was door de steile dalen waartussen de tempel ingeklemd lag. En
de oorspronkelijke grenzen tussen de stammen waren niet recht. Maar het
lijkt alsof deze beperkingen niet meer gelden. Tussen de stammen van Juda
en Benjamin beschrijft hij een extra
strook. Hierin ligt een gebied dat de
“heilige heffing” heet (zie rechts),
waarin ook de tempel ligt. Uit de be-
schrijving wordt alleen niet duidelijk of
het gebied van de Levieten ten noor-
den of ten zuiden ligt van het gebied
van de priesters, waarin de tempel
zich bevindt. Deze heilige heffing is
een vierkant met zijden van ongeveer
13 km. Aan weerskanten van de heili-
ge heffing bevindt zich het gebied van
de vorst. Op deze persoon komen we

9. Een toekomstige tempel?

“De ene plaats die de HEER, uw God, zal uitkiezen

De woonplaats van
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verderop nog terug. Een aantal elementen lijkt nadrukkelijk bedoeld als con-
trast met de situatie in de tijd van Ezechiël en eerder. Zo is er nu geen mo-
gelijkheid meer voor de vorst om zijn paleis pal naast de tempel te bouwen,
iets dat vanaf Salomo wel voor de eerste tempel gold (zie Ezech 43:7-8).

Het ontwerp

Als we deze tempel vergelijken met de eerdere tempels dan zien we veel
overeenkomsten. We zien een buitenste voorhof, omgeven door een muur
met een zuilengang en kamers. Deze kamers zijn vermoedelijk bedoeld voor
de aanbidders, om daar het offervlees te eten. Van de offers onder de wet
van Mozes werd meestal maar een deel op het altaar verbrand, en diende
de rest van het vlees als deel van een feestmaal om God te danken. Datzelf-
de gebruik zie je dan hier terug. Dan is er weer een muur om de binnenste
voorhof met het heiligdom. De poorten zijn geen simpele deuren, maar gan-
gen met aan weerskanten ruimtes, zoals ook gebruikelijk in de tijd van Eze-
chiël, waar de muren zeer dik waren, zodat een poort ook meer gang dan

om er zijn naam te laten wonen” (Deut 12:11)

Gods naam op aarde

Plattegrond van de door
Ezechiël beschreven
tempel. Oost is rechts.
Rond het complex is er
een open ruimte.

Buitenste voorhof, bin-
nenste voorhof en heilig-
dom bevinden zich tel-
kens op een hoger ni-
veau, waarvan de hoogte
is gegeven. Maar van de
gebouwen worden geen
hoogtes vermeld.

De ruimte links achter
het centrale heiligdom
kan een zaal voor reli-
gieuze bijeenkomsten
zijn.
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een deur was. De poor-
ten naar het oosten
(rechts in de tekening),
van zowel de binnen-
ste als de buitenste
voorhof, mochten niet
als toegang dienen. De
deur in de buitenste
poort mocht niet open
omdat in zijn visioen
God hierdoor is teruggekeerd in de tempel. Wel mocht de voorhal in de poort
worden gebruikt voor bijzondere doeleinden. Die in de buitenste muur kon
door de vorst worden gebruikt voor het eten van zijn offermaaltijd (zoals die
kamers in het geval van de leden van zijn volk). In of bij de noordelijke poort
van de binnenste voorhof werden de offers geslacht. Wellicht moet ook dit
gezien worden in het licht van het feit dat hier in de tijd van Ezechiël juist
afgodendoffers gebracht werden. Ook zijn er regels voor wie wel en wie niet
tot deze voorhof mag komen om offers te brengen. Buitenlanders
(“onbesnedenen van hart en lichaam”, 44:7) mogen er niet komen. Het offer
was bedoeld om een persoonlijke verbondenheid met het offerdier te voelen,
en te beseffen dat je eigenlijk zelf zou moeten sterven. Ezechiël beschrijft
hoe in zijn eigen tijd de rijken blijkbaar hun slaven (niet-Joden!) opdragen het
offer namens hen te brengen, waardoor de tempel werd ontwijd door het
binnenkomen van onbesnedenen terwijl tevens de diepere bedoeling van de
offers volledig werd genegeerd (44:7-9). Ook deze praktijk zal in deze nieuwe
tempel niet meer voorkomen. In de binnenste voorhof domineert het brand-
offeraltaar, ruwweg even groot als dat wat Salomo gebouwd heeft, maar vele
malen groter dan dat in de woestijn. Overigens lezen we van dit altaar wel de
hoogte. Het heiligdom zelf heeft dezelfde indeling als bij eerdere tempels,
met het heilige en het allerheiligste. Het valt wel op dat het reukofferaltaar,
dat in eerdere tempels in het heilige stond, hier niet genoemd wordt. De hele
beschrijving leest als van een tempel die gebouwd is, net opgeleverd, maar
nog niet in gebruik genomen, en van binnen nog leeg.

Een werkelijke tempel?

Deze tempel in Ezechiël heeft altijd veel discussie opgeleverd. Velen hebben
er ook tekeningen van gemaakt, aangemoedigd door de gedetailleerde be-
schrijving, en daarbij de eigen fantasie of gegevens van andere tempels ge-
bruikend om de ontbrekende gegevens zelf in te vullen. Er zijn drie gangbare
ideeën over deze tempel:

De woonplaats van Gods naam op aarde
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1. Dit beschrijft een tempel die gebouwd zal worden vóór de wederkomst
van Jezus.

2. Dit beschrijft een tempel zoals die gebouwd zal worden gedurende het
duizendjarig rijk, als Jezus al teruggekeerd is.

3. Het is een beeld van een hersteld volk en een herstelde eredienst
(Ezechiël was immers een balling in Babel), maar niet van een tempel
dat er ooit werkelijk zal zijn.

Het eerste idee is het minst populair en wordt alleen aangehangen door
mensen die er ook op grond van andere teksten van overtuigd zijn dat de
tempel herbouwd zal worden vóór de wederkomst. Maar de hele beschrij-
ving in Ezechiël over het in vrede leven van het volk valt niet te rijmen met
wat we uit andere Bijbelboeken weten over de wederkomst.

Dan is er de vorst. Wie is dit? Als dit na de wederkomst is, rijst de vraag
waarom die functie dan nog nodig is. Sommigen proberen in de vorst zelfs
Jezus te zien. Dat kan echter niet juist zijn omdat de vorst ook offers moet
brengen voor zijn eigen falen. Ezechiël gebruikt het woord vorst echter voor
iemand die wel regeert, maar aan wie niet alle macht toekomt. Hij beschrijft
Zedekia als vorst, omdat hij door Babel was aangesteld in plaats van de wet-
tige troonopvolger. Maar zoals we door de ontbrekende hoogte geen driedi-
mensionaal beeld van de tempel hebben, zo ontbreekt hier mogelijk ook de
hiërarchische gezagsverhouding, en is hij een mens die wel leiding geeft
aan zijn volk, maar die zelf weer is onderworpen aan een hogere macht die
niet genoemd wordt. En die hogere macht zou Jezus met de heiligen kunnen
zijn. Tenslotte is er sprake van offers. Voor velen is dit een argument om het
niet als een letterlijke beschrijving van de situatie in het Koninkrijk te zien.
Immers door Christus zijn er geen offers meer nodig. Maar dat geldt voor
hoe wij nu moeten leven. Wij hebben brood en wijn, als symbolen, maar wel
met een uitgebreidere betekenis, die verloren gaat in het Koninkrijk. Een
offer kan wel degelijk terugkijken op het offer van Christus, maar dan met
een veel diepere betekenis dan onder het oude verbond, waar het vooruit
moest kijken. De meesten van ons eten ook vlees, maar wij zijn niet betrok-
ken bij de slachting. Onder het oude verbond werd van veel offers het vlees
door de offeraar gegeten. Dat gaf een veel meer directe relatie.

Ezechiël laat duidelijk zien hoe de praktijken waardoor Israël, ondanks een
uiterlijk vertoon van rituelen, in ballingschap moest gaan, dan voorbij zijn,
en dat de relatie met God dan hersteld is. Maar of dit een beschrijving is van
een werkelijke tempel, of een beeld van die herstelde relatie met God - uit-
gedrukt in de symboliek van zijn tijd – valt nu niet met zekerheid te zeggen.
Dat zullen we door Gods genade in de toekomst weten. M.H.

9. Een toekomstige tempel? (vervolg van pagina 23)
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen

Bij het eerste optreden van Johannes de Doper wordt hem gevraagd wie
hij is, d.w.z. wat zijn rol is (Joh 1:19-23). Daarbij worden drie personen
genoemd die werden verwacht: 1) de Messias (= de Christus), 2) Elia en
3) ‘de profeet’. De Messias werd uiteraard algemeen verwacht op basis
van vele OT-profetieën, en de verwachting van Elia was gebaseerd op de
profetie van Maleachi (Mal 3:23/4:5). Maar wat bedoelden zij met ‘de
profeet’? Dit verwees naar een profetie van Mozes. Vlak voor zijn dood,
had hij tegen het volk gezegd: “Een profeet uit uw midden, uit uw broede-
ren, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luis-
teren” (Deut 18:15, NBG’51). Hoewel het woord profeet in het Hebreeuws
enkelvoud is hebben de NBV-vertalers toch gemeend hier een meervoud
van te moeten maken, mede omdat Mozes wat verderop overgaat van ‘de
profeet’ tot profeten in het algemeen. Er zijn echter twee belangrijke rede-
nen om deze vertaling af te wijzen. Ten eerste zagen we al dat het volk in
de eerste eeuw het duidelijk opvatte als één profeet in het bijzonder. Ook
Petrus verwijst naar dit vers als een profetie over één persoon, en hij past
die toe op Jezus. Ten tweede zou je dan een situatie hebben dat de Bijbel
zichzelf tegenspreekt als we lezen dat er ‘nooit meer zo’n profeet’ is ge-
weest (zie verderop). Bovendien: als je doorleest waarom Mozes dit zegt,
blijkt duidelijk dat het helemaal niet kan gelden voor vele profeten.

Mozes als profeet

Ons woord profeet is afgeleid van een Grieks woord dat letterlijk betekent
'voorzeggen’, en dat is de basis van een wijdverbreid misverstand. Velen
denken dat een profeet uitsluitend tot taak heeft om de toekomst te voor-
spellen. In de Schrift heeft het woord echter niet deze betekenis, daar
betekent profeet: een ‘woordvoerder van God’. Het Hebreeuwse woord
naba betekent: handelen onder de invloed van een goddelijke geest. Ook
het Griekse profèmi kun je trouwens lezen als ‘verkondigen’ en niet al-
leen als ‘van te voren zeggen’ (wat echter wel de normale Griekse toepas-
sing is); dat zal ook wel de reden zijn geweest dat de vertalers van de
Griekse vertaling van het OT dat toch hebben gekozen als vertaling van
naba. Een profeet is iemand die het woord van God uitdraagt. En ja, dat
kan over de toekomst gaan, maar het kan evenzeer een commentaar zijn
het nu, op een bepaalde levensstijl of een stukje wetgeving.

Mozes geeft ook een uitleg bij die aankondiging van ‘de profeet’, en ver-
wijst daarbij naar de openbaring van God te Sinaï: “U hebt de HEER daar
immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: ‘Wij kun-

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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6. De profeet als Mozes

nen het stemgeluid van de HEER, onze God, en de aanblik van dit enorme
vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet’ (Deut 18:16). Ook al
eerder citeert hij wat het volk toen tegen hem had gezegd: “Want er is
toch geen mens die net als wij de stem van de levende God vanuit het
vuur heeft horen spreken en het heeft kunnen navertellen? Kunt u niet
gaan om te horen wat de HEER zeggen wil? Als u zijn woorden dan aan
ons overbrengt, zullen wij luisteren en ernaar handelen” (Deut 5:26-27).
Nog iets eerder zegt hij hierover: “De HEER heeft zich daar vanuit het vuur
rechtstreeks tot u gericht. Ik stond toen tussen Hem en u in om zijn woor-
den aan u door te geven” (Deut 5:4-5).

De achtergrond hiervan is dat God een verbond met het volk sluit, aan de
ene kant gebaseerd op de Wet die Hij hun geeft en aan de andere kant
op hun stellige belofte dat zij zich daaraan zullen houden. Mozes richt
vervolgens de “tent der samenkomst” op (er was op dat moment nog
geen tabernakel) waar het volk tot God kon komen, en we lezen:
“Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de
tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn tent.
En de HERE sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand
spreekt met zijn vriend; dan keerde hij [Mozes] terug naar de leger-
plaats” (Ex 33:10-11, NBG’51). Deze woorden moeten niet worden opge-
vat alsof Mozes letterlijk God heeft gezien; het gaat er om dat God direct
met hem spreekt. Hierna vraagt Mozes om Gods heerlijkheid te zien, en
God openbaart hem Zijn karakter, uitgedrukt in Zijn verbondsnaam
JHWH. We zien ook dat er later in Numeri, als naar deze bijzondere posi-
tie van Mozes wordt verwezen, soortgelijke termen gebruikt worden,
waarbij uitgelegd wordt wat dat ‘direct spreken’ in de praktijk betekent.
God zei: “Luister goed. Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik
mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar
met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders
om: met hem spreek ik rechtstreeks [letterlijk: van mond tot mond], dui-
delijk, niet in raadsels, en hij ‘aanschouwt’ mijn gestalte” (Num 12:6-8).
Mozes is in dit alles zeer bijzonder. Bij zijn dood wordt gezegd: “Nooit
meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo ver-
trouwelijk omging [lett.: van aangezicht tot aangezicht sprak]” (Deut
34:10).

In dit alles zien we dus Mozes bemiddelen tussen God en het volk. Hij
vraagt vergiffenis voor het volk, en het volk vraagt of God via Mozes tot

in de boekrol staat van mij geschreven”
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Voorafschaduwingen van Christus

hen wil spreken. Hij is de (be)middelaar van dat oude verbond. In de brief
aan de Galaten schrijft Paulus: “De wet… werd door engelen aan een be-
middelaar gegeven” (Gal 3:19) en daarmee bedoelt hij uiteraard Mozes.

Mozes als voorafschaduwing van Christus

Het volk dat aan Johannes de Doper vroeg of hij ‘de profeet’ was, zocht
dus ‘de profeet als Mozes’. Dat was echter niet hij, maar Jezus. En we
weten nu wat dat in de praktijk betekende, namelijk een bemiddelaar tus-
sen God en Zijn volk, en iemand met wie God direct sprak. In die zin was
Mozes een voorafschaduwing van Christus. Wellicht dat Jezus hieraan
denkt als Hij in de bovenzaal tot zijn discipelen zegt: “Ik noem jullie geen
slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden
noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie
bekendgemaakt heb” (Joh 15:15). God sprak direct tot Mozes, “zoals ie-
mand spreekt met zijn vriend” en Mozes gaf dat door aan het volk. Dat
doet ook Jezus, direct, en daarom noemt Hij zijn discipelen vrienden.

Mozes was slechts een voorafschaduwing, hij was niet het volmaakte.
Deels omdat het oude verbond zelf slechts een voorafschaduwing was
van het komende. De schrijver aan de Hebreeën legt veel nadruk op de
overeenkomsten maar ook op de verschillen tussen de twee verbonden,
met Mozes als bemiddelaar van het oude en Jezus als bemiddelaar van
het nieuwe. Sprekend over de taak van de priesters onder dat oude ver-
bod schrijft hij hoe ze “slechts dienst verrichten bij een afbeelding en
schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving …
Nu echter heeft Hij [Jezus] een zoveel verhevener dienst verkregen, als
Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op
betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk ware ge-
weest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede” (Heb 8:5-7, NBG-
51). In een vergelijking met het volk bij de Sinaï, toen het volk Mozes
vroeg te bemiddelen, zegt de schrijver aan de Hebreeën: “U hebt niet,
zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur ge-
staan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van ba-
zuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte
dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken… Nee, u
staat voor de Sionsberg…, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die
in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en … voor
de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus” (Heb 12:18-24).

Maar dat bemiddelen van Mozes gebeurde naar twee kanten. Hij bracht
niet enkel de woorden van God over aan het volk. Ook omgekeerd pleitte
Mozes voor het volk, en we zien hoe hij bereid is alles op te geven om het
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6. De profeet als Mozes (vervolg van pagina 27)

volk weer tot God te brengen: “Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt
u dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt” (Ex
32:32). Maar hij was toch ook zelf niet volmaakt, dus zelfs dat ultieme
offer zou niet toereikend zijn geweest. Van Jezus lezen we ook hoe Hij
voor zijn volk pleit, maar dan zonder de beperkingen van Mozes: “Zo kan
hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor
altijd leeft en zo voor hen kan pleiten” (Heb 7:25, zie ook 4:15).

Wat leert dit ons dan?

In Mozes schetst de Schrift ons een voorafschaduwing van Christus. Ui-
teraard vinden we veel vergelijkingen tussen het oude en nieuwe ver-
bond, maar ook tussen de beide bemiddelaars. In deze serie proberen
we echter ook te begrijpen welke lessen de Bijbel ons hiermee wil leren.
Bij Mozes ging het om een aantal verschillende elementen:
• God sprak direct met hem, en niet in raadsels of gezichten
• Hij bemiddelde tussen God en mensen, en bracht het woord van God

over aan zijn volksgenoten. Als profeet was hij immers Gods woord-
voerder. Hij leerde het volk wat God in een verbondsrelatie van het
volk verwachtte

• Hij bemiddelde ook tussen mensen en God, waarbij hij voor het volk
pleitte en probeerde de relatie te herstellen waar die beschadigd was.

Als wij dan vervolgens aan Jezus denken, realiseren we ons dat wij ge-
neigd zijn in eerste instantie uitsluitend aan Zijn verlossingswerk te den-
ken. Uiteraard is dat verlossingswerk essentieel. Maar door deze vooraf-
schaduwing zien we meer. In Jezus zien we Gods woord in het vlees, dat
wil zeggen de ultieme uitdrukking van Gods wil. Hij heeft God ten volle
aan ons geopenbaard. Door Hem begrijpen we veel meer van Gods ka-
rakter: “Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw
naam [de uitdrukking van Zijn karakter] bekendgemaakt” (Joh 17:6).

Daarnaast zien we Jezus ook als bemiddelaar van het nieuwe verbond:
“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld
voor allen” (1 Tim 2:5-6). In die rol van bemiddelaar zien we aan de ene
kant hoe Jezus ons heeft geleerd wat God van ons verwacht in die ver-
bondsrelatie met God. Maar aan de andere kant zien we ook hoe Jezus
voor ons pleit: “Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opge-
wekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons” (Rom 8:34). En
daarbij begrijpt Hij volledig wat ons beweegt, Hij begrijpt onze zwakhe-
den, maar ziet ook waar wij ons niet volledig inzetten. Jezus kan in alle
dingen met ons meevoelen omdat ook Hij in alles verzocht is, maar met
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

Het Hebreeuwse woord voor ‘God’ in de Bijbel
is elohim, dat eigenlijk een meervoud is. Er
bestaat een enkelvoud el, dat zoiets betekent
als krachtig of machtig of, van een persoon,
een machtige, waarbij het aspect leiderschap
een rol speelt. We vinden het in het OT bijv. in
de titel El Shaddai, vertaald als ‘God de Al-
machtige’. Andere woorden zijn elah en eloah,
met wat meer het aspect van heerser of de
vertegenwoordiger van het goddelijk gezag.
Een meervoud duidt in het Hebreeuws echter
niet altijd hetzelfde aan als bij ons. Het kan
ook onbegrensdheid aanduiden zoals in de
uitdrukkingen die in oudere vertalingen zijn
vertaald als ‘de wateren’ of ‘de hemelen’. Je
kunt het vergelijken met woorden als bij ons
mensheid, die meer een collectief aanduiden.
Elohim duidt het totaal aan van alles wat god-
delijk is, zoals bij ons ‘de overheid’ de aandui-

ding is van alle gezag dat over ons heerst. Of de uitdrukking ‘de Kroon’, waar-
mee alles wordt aangeduid dat op papier in naam van de vorstin wordt ge-
daan, ook al is het gewoonlijk het kabinet dat het in feite beslist of doet.

Op vergelijkbare wijze vinden we in de Schrift dat woord elohim evenzeer ge-
bruikt voor diegenen die namens God optreden of door wie God in de praktijk
zijn werk laat uitvoeren. Dat kunnen dan engelen zijn, maar ook de priesters
die namens Hem bijv. recht spreken. Zelfs de term ‘God de HEER’ kan op zulke

De ’goden’ in Psalm 82

God staat op in de hemelse raad, hij spreekt recht in de kring van de goden: ‘Hoe
lang nog oordeelt u onrechtvaardig en kiest u partij voor wie kwaad doen? (Ps 82:1-
2). Sommige moderne commentatoren willen uit deze woorden concluderen dat de
God van de Bijbel oorspronkelijk alleen maar werd gezien als de oppergod van een
heel pantheon aan goden. Maar kun je dat hier echt in lezen? Wat dan te doen met:
Ooit heb ik gezegd: ‘U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.’ Toch zult u
sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten (vs 6-7). Hemelse ‘goden’ die
zullen sterven als mensen? Nee, dit gaat over hen die namens Hem rechtspreken
over Zijn volk, maar zich niet storen aan Zijn wetten. Mensen die optreden met Zijn
gezag, maar handelen naar hun eigen belang. In het oordeel zullen zij de rekening
daarvoor gepresenteerd krijgen.

Het woord in het Hebreeuws
In het Hebreeuws is het basis-
woord el, dat kracht betekent
en dan ook iemand die krachtig
is. Het meervoud daarvan is
elohim. Verwante woorden zijn
elah en eloah; deze worden
vrijwel uitsluitend gebruikt voor
de aanduiding van God zelf of
van een afgod.
De Griekse vertaling van het OT
vertaalt el gewoonlijk met woor-
den die duiden op leiderschap,
maar elohim met theos (God of
god) of kurios (heer). Elah wordt
vertaald met angelos (engel) en
eloah met woorden die een
heerser aanduiden, of ook met
het woord ‘gruwel’ (voor een
afgod).
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elohim

uitvoerders slaan. Bijvoorbeeld als we lezen dat God, de HEER in de hof van
Eden wandelde (3:8), of wanneer ‘de HEER’ (in Gen 17) aan Abraham verschijnt
(Heb 13:2 spreekt van engelen!). Voor de Hebreeër zou dat beslist geen aan-
stootgevende suggestie zijn; zo’n gedachte paste volledig in zijn denkwereld,
terwijl veel christenen die zouden opvatten als een ontkenning van de absolute
waarheid van de ‘duidelijke uitspraken van de Schrift’, omdat zij de Bijbel on-
voldoende lezen met de ogen van een Hebreeër. Maar die engel vertegenwoor-
digde daar wel God zelf, had dus wel het volledige gezag van God, en diende
daarom op overeenkomende wijze behandeld te worden. Zo zien we ook dat de
aartsvader Jakob, na zijn worsteling met een engel, zegt: Ik heb oog in oog ge-
staan met God (elohim) en ben toch in leven gebleven (Gen 32:31).

In de Mozaïsche Wet lezen we van een situatie waarin iemand iets aan een an-
der heeft gegeven om het voor hem te bewaren, maar die ander beweert dat hij
het niet kan teruggeven, omdat het gestolen is. Wanneer dat niet bewezen kan
worden, moet hij ‘tot de goden (elohim) naderen, om te zweren, dat hij zijn
hand niet uitgestoken heeft naar de have van zijn naaste’ (Ex 22:8, NBG’51).
En ‘bij elke zaak van verduistering … zal hun beider zaak tot de elohim komen.
Hij, die de elohim schuldig verklaren, zal aan zijn naaste het dubbele als ver-
goeding geven’(vs 9). Hoewel elohim net zo goed kan slaan op afgoden als op
de ware God, is het duidelijk dat het hier niet over afgoden gaat, en ook niet
over God zelf (zoals de NBV ten onrechte vertaalt), maar om de priesters die
namens Hem recht moeten spreken. Zij vertegenwoordigen op dat moment ‘de
Godheid’, dus het hoogste gezag. Iets verderop lezen we daarom ook dat deze
rechters niet geminacht mogen worden, zo-
als bij ons de ‘rechter’ (in zijn functie!) niet
geminacht mag worden. Dat gaat dan niet
om de persoon als zodanig, maar om het
gezag dat hij vertegenwoordigt. Wanneer hij
zich daarbij als persoon misdraagt, en dat
gezag misbruikt, zal hij daar uiteindelijk wel
voor ter verantwoording worden geroepen,
maar niet op dat moment (zie kader). En zo
lezen we enerzijds “Wie aan de goden (nl.
de afgoden) offert … zal met de ban gesla-
gen worden” (vs 20), en anderzijds “De go-
den (Gods ambtsdragers) zult gij niet ver-
vloeken” (vs 28), wat Paulus terecht toepast
op de hogepriester (Hnd 23:5). R.C.R.

Het woord in de Concordantie
De hier besproken woorden ko-
men met elkaar ca. 3000x voor,
waarvan elohim, met ca. 2600 x,
veruit het meest. De woorden el
en elohim vinden we vrij gelijk-
matig verspreid over het gehele
OT. Elah vinden we vrijwel uitslui-
tend bij Ezra en Daniël. Het boek
Job heeft, naast el, een voorkeur
voor het woord eloah. Het boek
Psalmen heeft veel te vertellen
over God; we vinden daar ⅓ van
alle voorkomen van het woord el
en 20 % van het woord elohim.
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Deze keer maken we een uitstapje naar buiten de strikte zeevaart. We heb-
ben al het nodige gezegd over Foenicië en Tyrus. Deze keer willen we kijken
naar de rol van Tyrus in profetie. We vinden het enkele keren genoemd in de
kleine profeten. Daar vinden we twee aspecten. In de eerste plaats Tyrus’
rijkdom en materialisme, en vervolgens een veroordeling van Tyrus’ houding
bij de ondergang van Israël door Assur en die van Juda door Babylonië. Ty-
rus heeft het voorrecht gehad als enige heidense natie te mogen meehel-
pen met het bouwen van Gods tempel. Verder had Tyrus altijd kunnen ver-
trouwen op het Israëlitische achterland voor zijn voedselvoorziening. Maar
in Joël 4:4-8 (NBG’51: 3:4-8) en Amos 1:9-10 lezen we dat Tyrus zich ver-
heugde over hun val, omdat het daarin economisch voordeel zag. In Zacha-
ria 9:2-3 lezen we echter dat al hun rijkdom hen niet zal kunnen bescher-
men tegen Gods oordeel. Dit is ook de achtergrond van Hosea 9:13, waar
het noordelijke rijk (‘Efraim’) in dit opzicht wordt vergeleken met Tyrus.

Tyrus in Ezechiël

Van de vier grote profeten spreken er drie over de ondergang van Tyrus. Je-
remia spreekt drie maal kort over de komende verwoesting door de Babylo-
niërs in zijn hoofdstukken 25, 27 en 47. Zijn tijdgenoot Ezechiël wijdt er
echter drie volle hoofdstukken aan; dat vraagt dus om extra aandacht. In
hoofdstuk 26 beschrijft hij die verwoesting in directe taal: de komst van
Nebukadnezar, de belegering, de inname, de verwoesting van de stad en
het droeve lot van haar inwoners, en tenslotte de ontzetting die het bericht
van haar val in de wereld teweeg zal brengen. Wat daarbij opvalt is de reac-
tie van andere soortgelijke vorsten (26:16), het contrast tussen haar vroege-
re positie van heerschappij en die komende absolute machteloosheid (vs
17), en tenslotte het beeld dat ‘de stad’ zal afdalen in de onderwereld (vs
20). Die elementen vinden we ook in het ‘spotlied’ over de ondergang van
Babel in Jesaja 14, en op die koppeling tussen Babel en Tyrus komen we
aan het eind nog terug. In hoofdstuk 27 beschrijft hij de stad nog eens, in
poëtische taal, als een indrukwekkend schip, en haar ondergang als een
schipbreuk. Het stuk proza tussen de beide stukken poëzie (vs 9b-25a) gaat
uitgebreid in op al haar handelscontacten en de rijkdom die ze daarmee
verwierf.

In hoofdstuk 26 (vs 12-14) zit echter een merkwaardige opmerking: “Je mu-
ren (worden) neergehaald en je kostbare huizen afgebroken. Alle stenen, al

9. De ondergang van Tyrus

er waren er die de zee bevoeren
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het houtwerk en alle puin ver-
dwijnen in zee … Ik maak een
kale rots van je, een droogplaats
voor netten, je zult nooit meer
worden herbouwd.” In feite is
Tyrus na de verwoesting door de
Babyloniërs wel weer herbouwd,
maar niet op de oude plek. De ‘haven’ van Tyrus lag oorspronkelijk be-
schermd achter een rotsachtig eilandje. Om de stad in het vervolg beter te
kunnen verdedigen, is die herbouwd op dat eilandje. Toen Alexander de
Grote in 332 v.Chr. de stad aanviel heeft hij met het puin van de oude ru-
ïnes een dam naar dat eiland gelegd en de stad zo kunnen innemen. Stra-
tegisch gezien was die inname niet eens nodig geweest, Tyrus had zelfs al
overgave aangeboden, maar Alexander voelde zich gekrenkt door hun hou-
ding en besteedde 7 maanden aan deze ‘genoegdoening’. En zowel dat
eilandje als de oorspronkelijke locatie liet hij inderdaad achter als een kale
rots.

Het beeld van de ‘vorst van Tyrus’

De derde profetie (in 28:1-19) beschrijft Tyrus in de persoon van haar
‘vorst’ (vs 1 en 12). Deze profetie legt de diepere oorzaak bloot van haar
zonde. Ook dit is een combinatie van proza en poëzie. Het proza verwijt de
‘vorst’ dat hij zich in zijn trots een god was gaan wanen, hoewel hij maar
een sterfelijk mens was, een trots die hem werd ingegeven door zijn rijk-
dom. Het volgende ‘klaaglied’ werkt dit thema in poëtische vorm verder uit.
Daarin wordt hij beschreven als ‘een beschermende cherub’, een onmis-
kenbare verwijzing naar zijn bevoorrechte positie ten opzichte van Gods
volk. De edelstenen waarmee hij is bekleed zijn negen van de twaalf stenen
in het borstschild van de hogepriester. Maar bij zorgvuldiger lezen herken-

schepen en zeevaart in de bijbel

Tyrus met zijn beide havens, zoals
herbouwd na de verwoesting door
de Babyloniërs. De dam stamt van
de belegering door Alexander de
Grote in 332 v. Chr. Aan beide
zijden daarvan is sindsdien door
aanslibbing land ontstaan; daar
staat nu stedelijke bebouwing op.
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nen we ook andere elementen. Dat hij wordt beschreven als aanwezig in de
hof van Eden, en onberispelijk was vanaf de dag dat hij was ‘geschapen’
totdat ‘het kwaad vat op hem kreeg’ herinnert ons aan Adam, in zijn bevoor-
rechte situatie, die toch tot zonde verviel. Dat God hem ‘een plaats had ge-
geven op de heilige berg der goden’ (vs 14, NBG’51) leest – in combinatie
met die heerschappij en luister van hoofdstuk 26 – als een echo van David:
“wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt … U hebt hem bijna een god
gemaakt, hem gekroond met glans en glorie … en alles aan zijn voeten ge-
legd” (Ps 8:4-7). Deze taal gaat dus veel verder dan alleen maar de hoog-
moed van Tyrus, dit verwijst naar de positie van de mens tegenover God.

Het beeld in Jesaja

De profetie in Jesaja 23 betreft heel Foenicië, maar ook daar toch vooral
Tyrus. In Jesaja’s dagen kan dit betrekking hebben gehad op de verovering
van Egypte door de Assyriërs, waardoor hun markt instortte en daarmee hun
economie. Verderop (in vs 13) gaat het echter duidelijk over de verwoesting
door de Chaldeeën (dat is: de Babyloniërs). M.a.w. ook de val van dat Assur
dat toen hun economie vernietigde, zal geen herstel brengen. Ook hier ligt
nadruk op de ontsteltenis elders in de wereld, op de vroegere macht van
Tyrus (vs 8) en op hun rijkdom en materialisme. En ook op het plotselinge
karakter van de ondergang: de thuisvarende schepen hebben ineens geen
bestemming meer (bijv. vs 1). Pas als na 70 jaar het Nieuw-Babylonische
rijk weer ten einde komt, en Israël weer naar huis mag, kan ook Tyrus weer
opbloeien. Het mag dan zelfs weer meehelpen de tempel te Jeruzalem te
herbouwen (Ezra 3:7), terwijl de medewerking van andere volken met na-
druk wordt geweigerd (Ezra 4:3). Dit vinden we aangeduid vs. 15-18.

Dit is echter niet alleen maar geschiedenis. Het NT spreekt in Openbaring
17&18 over een ‘Babylon’ dat zich goddeloos heeft gedragen en daarom
vernietigd zal worden. Maar haar ondergang wordt beschreven in termen die
rechtstreeks zijn ontleend aan Jesaja 23 en Ezechiël 26. Die profetie be-
schrijft een van oorsprong christelijke wereld die had mogen meebouwen
aan Gods ‘nieuwe tempel’, maar die zich heeft afgekeerd van de God van de
Bijbel en de Mammon is gaan aanbidden. Ook dat Babylon/Tyrus beheerst
de zee en de wereldhandel, en met de opbrengsten daarvan de wereldpoli-
tiek. Het is de wereld van de moderne ‘vorst van Tyrus’, die meent een god
te zijn, hoewel hij niet meer is dan een sterfelijk mens. Maar het is ook een
herhaling van de zonde van Adam; de mens die door zijn Verlossing ‘bijna
goddelijk’ was gemaakt, totdat ‘het kwaad vat op hem kreeg’. Zijn economie
is gedoemd in te storten en hij zal ten onder gaan en eindigen in het doden-
rijk. Dan zal hij ‘gezocht worden, maar nooit meer gevonden’ (Ezech 26:21).

er waren er die de zee bevoeren
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De Here Jezus wees zijn discipelen op de schoonheid van wilde bloemen
in het veld, met de merkwaardige opmerking: “zelfs Salomo ging in al zijn
luister niet gekleed als een van hen.” (Mat 6:28-29).

De praktische reden voor al die schoonheid is uiteraard om insecten, en
vooral bijen, aan te trekken om de bloemen te bestuiven. Wat Salomo
met al zijn wijsheid misschien niet wist, en ik ook niet, was dat veel bloe-
men hun eigen opwarmingssysteem hebben. Deze thermogenische bloe-
men, vooral de lotus, maar ook vele soorten arum, lelie en magnolia, zijn
in staat hun temperatuur te handhaven tot 35 graden boven hun omge-
ving. Bijzonder is een arumlelie uit Brazilie, die zich tot boven de 40 gra-
den kan opwarmen, terwijl de luchttemperatuur tegen het vriespunt ligt!

Men denkt dat deze warmteproductie het maken
en verspreiden stimuleert van de geuren die deze
planten zo aantrekkelijk maken voor insecten, en
in sommige gevallen zou voorkomen dat een plant
bevriest. Recentelijk laboratoriumonderzoek met
hommels en kunstbloemen met verwarmde nectar,
heeft uitgewezen dat bijen liever op bezoek gaan
bij warme bloemen. Zij leren ook de bloemblad-
kleur te associëren met de bloemen die de hoogste
temperaturen hebben. Om te kunnen vliegen moet
de lichaamstemperatuur van bijen minstens 30
graden Celsius zijn, dus door op koude dagen de
warmere bloemen uit te zoeken, sparen zij energie.

Merkwaardigerwijs schijnt het zo te zijn, dat kleine kegelvormige cellen
aan de oppervlakte van 80 procent van alle bloemensoorten als lenzen
werken, om licht te focussen op die delen van de cellen die het kleurpig-
ment bezitten. Zodoende wordt de temperatuur omhoog gebracht. Dus
zelfs de meest algemene tuinbloemen bezitten een passieve mogelijk-
heid om zich op te warmen. Het is wonderlijk hoe deze kenmerken van
planten zo geschikt zijn, dat hun aantrekkelijkheid voor zowel insect als
mens verhoogd wordt, en de vakkundigheid en voorzorg van de Grote
Schepper laten zien! C.T.

Tekst: met dank aan het tijdschrift “Testimony”
Bloem: Titan Arum gardeninggarden.com

Warme bloemen
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Fundamenten
33. De gemeente van Christus (2)

In dit artikel zullen we naar de ‘gemeente’, ‘ekklesia’, kijken als gemeen-
schap die ergens voor staat, en dat bewaakt, beschermt en uitdraagt.

Paulus noemt in zijn eerste brief aan Timoteüs de gemeente een pijler en
fundament van de waarheid (3:15). En dan volgt een soort korte belijdenis
van die waarheid: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees … (vers 16). Van
het begin af aan was het nodig dat de gemeente waakte over het behoud
van wat Jezus had gezegd, en gehoorzaam was aan het woord van de door
Hem aangestelde apostelen. Met het hun verleende gezag konden zij dingen
voorschrijven aan de gemeenten, en werden ‘in de Geest genomen’ beslui-
ten geautoriseerd door ‘de hemel’ (zie 1 Kor 7:17;Mat 18:18).
Paulus had lang in Efeze gepredikt, en er was een behoorlijke gemeente ont-
staan. Toen hij op weg was naar Jeruzalem, en wist dat een einde zou komen
aan zijn aanwezigheid in dat deel van het Romeinse Rijk, had hij de oudsten
bij zich laten roepen om hen te waarschuwen de van Christus ontvangen
taak te vervullen, door te zorgen dat zij niet afdwaalde van de waarheid:

Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij Zich door
het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan
grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen; en
uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om
de discipelen achter zich aan te trekken. Waakt dan … (Hand 20:28-31; verge-
lijk: 1 Tim 4:1,2;2 Tim 4:1;Gal 2:4;2 Pet 2:1-3;Jud 4).

Daarom was de keuze van de oudsten van de gemeente zo belangrijk. Ze
moesten betrouwbaar zijn en goed bekendstaan bij de leden van de gemeen-
te als daarbuiten. Paulus wijdde daar veel aandacht aan, zoals blijkt uit de
brieven aan Timoteüs (1 Tim 3) en Titus (1:6-9).

Hoe noodzakelijk zijn waarschuwingen waren, bleek. Uit Paulus’ brief aan de
Galaten wordt duidelijk dat er toen al van alles aan de hand was. Wat dan
zoal?

Jezus had zijn discipelen erop gewezen dat Hij de weg, de waarheid en het
leven is (Joh 14:6). Daarmee bedoelde Hij niet alleen Zichzelf, maar uiter-
aard ook wat Hij hen had geleerd. Hij en zijn onderwijs zijn het fundament
waarop al het andere is gebouwd:

Naar de genade van God, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmees-
ter het fundament gelegd … Want een ander fundament, dan dat er ligt, name-
lijk Jezus Christus, kan niemand leggen (1 Kor 3:10,11).



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

van het Geloof

Tijdens het leven van de apostelen werden echter al leerstellingen verkon-
digd die in absolute tegenstelling waren met het evangelie dat zij verkondig-
den. Niet alleen wat de kernwaarden van het evangelie en de levenswijze
van een volgeling van Christus betreft, maar zelfs wat de persoon van Jezus
Christus betreft. Gebruikte Paulus in Galaten 5:7 bewust dezelfde woorden
als Jezus? U liep goed. Wie is u in de weg gekomen, dat u aan de waarheid
niet meer gehoorzaamt? Paulus verzette zich daar krachtig tegen, omdat er
buiten wat hij als apostel had bekendgemaakt niet anders is:

Het verbaast mij, dat u zich zo schielijk van degene, die u door de genade van
Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is
geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het
evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel
uit de hemel, (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u ver-
kondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg
ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van het-
geen u ontvangen hebt, die zij vervloekt (Gal 1:6-9; zie ook 2 Kor 11:4).

Dit is een duidelijk en krachtig voorbeeld van zijn compromisloos waken over
de gemeente, zodat deze een pijler en fundament van de waarheid is en
blijft. Als de waarheid niet wordt aangehangen, heeft de leugen haar plaats
ingenomen, en zijn degenen die wakers over de waarheid hadden moeten
zijn leugenaars geworden (zie 1 Joh 2:4; 2 Tess 2:11).

En heeft het geholpen? Ja, bij sommigen wel, want er zijn altijd getrouwen
gebleven. Maar er zijn veel berichten in de brieven en Openbaring dat het in
andere gevallen niet hielp, en velen degenen navolgden die een ander evan-
gelie predikten, en – erger nog – een andere Christus dan de Mens Christus
Jezus die Paulus en de andere apostelen predikten. En met de erfenis daar-
van zitten we nog tot in onze tijd, waarin de vervloeking van Paulus sinds de
vierde eeuw nota bene geldt voor degenen die niet in de andere Christus,
waarvoor zij waarschuwden, geloven (zie onze uitgave Een andere Christus).

De apostel Johannes besteedde in zijn eerste brief veel aandacht aan deze
zaak. Hij noemt degenen die een andere Christus prediken ‘antichristen’.
Waren dat duivels? Neen! Het waren mannen die eens tot de broeders in de
gemeente behoorden, maar een andere weg waren gegaan:

Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons
geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest open-
baar worden, dat niet allen uit ons zijn (1 Joh 2:19).
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Wat deden zij dan precies? Zij deden de waarheid geweld aan. En toen de
getrouwen hun opvattingen bestreden, zijn zij uit de gemeente gegaan om
zelf iets te beginnen waar zij hun mening konden verkondigen:

Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u haar
weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie
loochent dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist: die de Vader en de Zoon
loochent. Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon
belijdt, heeft ook de Vader. Wat u betreft: wat u van het begin af gehoord hebt,
moet in u blijven … (1 Joh 2:21-24).

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God
zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent u
de Geest van God: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees ge-
komen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En
dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt, dat hij komen zal, en
hij is nu al in de wereld (1 Joh 4:1-3).

In Openbaring vinden we zeven brieven van Christus aan gemeenten in Klein
-Azië. Eén daarvan is die aan die in Efeze. Zijn oordeel over hen is tweeledig.
Aan de ene kant hebben zij zich beijverd te doen wat Paulus hen had gezegd:

Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat u de kwaden niet
kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen
zijn, maar het niet zijn, en dat u hen leugenaars hebt bevonden; en u hebt vol-
harding en hebt verdragen omwille van mijn naam en u bent niet moe gewor-
den (Op 2:2,3).

Aan de andere kant echter was er in de loop van de tijd de sleet ingekomen,
en/of deden zij hun werk routinematig, zonder liefde:

Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van wel-
ke hoogte u gevallen bent en bekeer u en doe (weer) uw eerste werken. Maar
zo niet, dan kom ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, in-
dien u zich niet bekeert (Op 2:4,5).

Zo groot is dus het belang dat Jezus hecht aan een gemeente die een pijler
en fundament van de waarheid is. Alleen zo kan door haar aan de overheden
en machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid van God be-
kend worden (Efez 3:10). Met als einddoel, wat Paulus de gemeente in Efeze
ook voorhield, dat Jezus bij zijn komst de gemeente voor Zich kan plaatsen
zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet (Efez
5:27). J.K.D.
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Psalm 101begrijpend zingen

Wanneer zult Gij tot mij komen?

Vele psalmen hebben als achtergrond een bepaalde gebeurtenis in de geschie-
denis van Israël. In deze psalm, al is er geen specifieke vermelding van, horen
we een zinspeling op de tijd toen David de ark naar Sion wilde brengen. Het
gaat om de woorden: “Wanneer zult Gij tot mij komen?” (vers 2).

De eerste keer dat David de ark naar Jeruzalem wilde overbrengen, ging alles
mis: “Uzza strekte zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de run-
deren uitgleden. En de toorn des HEREN ontbrandde tegen Uzza ... Te dien dage
werd David bevreesd voor de HERE en hij zeide: Hoe zou de ark des HEREN tot
mij komen?” (2 Samuël 6:6-9). Het is best mogelijk, dat David juist met het oog
hierop Psalm 101 schreef: als het zó stond met iemand die de hand naar de
ark uitstrekte, hoe zou de ark ooit op zijn plaats komen?

De taal van Psalm 101 is een weerklank van woorden in twee andere psalmen:
Psalm 15 – “HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige
berg?” (vers 1); en Psalm 24 – “Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie
mag staan in zijn heilige stede?” (vers 3). Alle drie psalmen stellen eigenlijk
dezelfde vraag, “Wie mag voor God staan?” En alle drie geven het antwoord:
“Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is” (15:2-4; 24:4; 101:2-8).

Psalm 101 stelt de vraag op een meer persoonlijke wijze: “Wanneer zult Gij tot
mij komen?” (101:2). Het overbrengen van de ark betekende voor David meer
dan het transporteren van een kist naar Jeruzalem: het toonde een bereidwillig-
heid om God een woonplaats te geven in zijn hart. En al vóórdat dit mogelijk
kon zijn, moest David – net zoals degenen die de ark vervoerden – er voor zor-
gen dat hij zelf onberispelijk was: “Ik wandel in oprechtheid mijns harten in
mijn huis; ik stel geen schandelijke dingen voor mijn ogen ...” (v.2-5).

David moest verder zorgen dat ook anderen die bij zijn regering betrokken wa-
ren, en zijn nakomelingen, oprecht waren: “Mijn ogen zijn op de getrouwen in
den lande om bij mij te wonen ... In mijn huis zal geen bedrieger wonen” (v.6-8).
Nog steeds zoekt God hen die rein van hart zijn. Maar hoe is dat mogelijk? Je-
zus zorgde er, door zijn offerdood, voor dat degenen die in hem geloven en ge-
reinigd worden, op Gods heilige berg – in zijn koninkrijk – mogen komen.

J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Voor het uitoefenen van koningschap zijn enkele elementen essentieel:
• een koning;
• onderdanen om heerschappij over te voeren;
• een grondgebied waar de heerschappij van die koning geldt;
• een wet als kader voor het leven van de onderdanen in dat gebied.

Deze elementen zien we al direct in Genesis 2, waar verteld wordt dat God
Adam niet zomaar de wijde wereld instuurde, maar een hof ‘aanlegde’
waar hij kon leven en werken:
En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die
te bewerken en te bewaren. En de HERE God legde de mens het gebod op:
Van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom van kennis
van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten, want ten dage, dat u daarvan
eet, zult u voorzeker sterven (Gen 2:15-17).

Dit is een voorbeeld van het ‘pars pro toto’ principe (zie artikel 1). De hele
aarde is van God:

… opdat u weet, dat de aarde aan de HERE toebehoort (Ex 9:29).
Van de HERE is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wo-
nen. Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen geves-
tigd (Ps 24:1,2; zie ook Ps 89:12).

Maar God neemt een deel daarvan waar Hij zijn heerschappij effectief uit-
oefent. De eerste mens had immers niet de hele aarde nodig. Maar wat
gold in de hof zou later ook gelden wanneer de mens zich ging vermenig-
vuldigen, meer ruimte nodig had, en de aarde steeds verder in bezit nam.
De hof staat daarom als deel voor het geheel. De bedoeling was dat de
hele aarde een hof zou zijn, waar God wordt erkend als de Koning, en
woont onder mensen, om hen zijn plan en zijn werk te onderwijzen zodat
zij in bereidwillige gehoorzaamheid zijn wil zullen doen. God wordt daarom
in de Bijbel bezongen als de Koning over de hele aarde:

De HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de gehele
aarde … Want God is de Koning van de gehele aarde (Ps 47:3,8).
Want U, HERE, bent de Allerhoogste over de gehele aarde (Ps 97:9).
… zag ik de HERE zitten op een hoge en verheven troon. Serafs stonden
boven Hem … En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HE-

RE ... de gehele aarde is van zijn heerlijkheid vol (Jes 6:1-3).

De aarde is nu echter niet de hof van Eden, het Koninkrijk van God dat zij
had moeten zijn. Na de intrede van de zonde erkennen en gehoorzamen
de meeste mensen God niet als hun Koning. Zij verwerpen Hem, zeggende:
‘Wij willen niet dat Hij Koning over ons is; wij willen zelf de baas zijn op

Leven in de verwachting van

3.



37dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44) 41

aarde’. Om te verduidelijken wat er aan de hand was en is, volgen wij een
rode draad in de Bijbel, van Genesis 1, via Psalm 8 naar Hebreeën 2. Ge-
nesis 1 vertelt van de schepping van de mens:

En God zei: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijke-
nis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte
van de hemel (in de lucht) en over het vee en over de gehele aarde en
over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de
mens naar zijn beeld … (Gen 1:26,27).

In Psalm 8 vinden we een overdenking van David van wat hij hier las:
Aanschouw ik uw hemel ... de maan en de sterren, die U bereid hebt:
Wat is de mens, dat U hem gedenkt, en het mensenkind, dat U naar
hem omziet? Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met
heerlijkheid en luister gekroond. U doet hem heersen over de werken
van uw handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd … (Ps 8:4-7).

Het woord ‘goddelijk’ is in de Hebreeuwse grondtekst elohim (zie ook pagi-
na 30 en 31). Dit is hetzelfde woord als in Genesis 1:26 wordt gebruikt in:
En God, elohim, zei. Er staat dus dat God de mens bijna als elohim heeft
gemaakt. De schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt op zijn beurt
Psalm 8, om vanuit het doel van God met de schepping van de mens te
wijzen op de unieke plaats van Christus Jezus ten opzichte van de enge-
len, die de elohim uit Genesis 1 en Psalm 8 blijken te zijn:

… Want bij dit: alle dingen (hem) onderworpen, heeft Hij (God) niets uit-
gezonderd, dat hem (de mensenzoon, het mensenkind) niet onderwor-
pen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderwor-
pen zijn; maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de enge-
len gesteld was vanwege het lijden van de dood … met heerlijkheid en
eer gekroond (Heb 2:6-9).

In deze reeks citaten vinden we drie boodschappen aangaande de mens:
1. hij is bestemd heerschappij te voeren over wat God op aarde schiep;
2. hij kwam in algemeenheid niet toe aan de toegezegde heerlijkheid;
3. in specifieke zin, de Mens Jezus, is hij wel met heerlijkheid gekroond.

In verband met ons onderwerp richten wij ons nu op de eerste twee.

Een psalmist schreef de volgende woorden, gebaseerd op de woorden in
Genesis, dat God de mens maakte om te heersen over de gehele aarde:

… de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven (Ps 115:16).
God zou de Koning zijn, en de mensenkinderen zouden, als onderkonin-
gen, in zijn naam de aarde regeren. Dat is de heerlijkheid en de eer die
God voor de mens had bestemd, maar waaraan hij niet toekwam. Want,

de hof van Eden

het Koninkrijk van God
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ongehoorzaam aan God, koesterde hij gedachten die hoger waren dan op
dat moment bij hem pasten, om de woorden van Paulus in Romeinen 12:3
te gebruiken. Dat gebeurde op een moment dat God hem testte, beproefde
op zijn geschiktheid koning te zijn, heerser over zijn schepping.

De eenvoudige opdracht aan de mens was de hof bewerken en bewaren,
en daarnaast de dieren namen geven. Zolang hij zich door God liet onder-
wijzen, en het werk deed dat Hij hem opdroeg, was er vrede tussen God en
de mens; iets wat op prachtige wijze wordt aangegeven met de woorden:

De HERE God … die in de hof wandelde in de avondkoelte (Gen 3:8).
Hij was bij hen, en er was geen reden voor vrees omdat zij rechtvaardig
waren.Als God de mens ging beproeven, kon dit alleen op het naleven van
het ene verbod dat hem was opgelegd. We gaan hier niet in op de kwestie
van de slang, want dat is een heel ander onderwerp, maar om het proces
dat plaatsvond. Op de eerste vraag van de slang gaf Eva het goede ant-
woord: precies wat God Adam had voorgehouden (Gen 3:2,3). Maar toen
zei de slang iets dat kennelijk een gevoelige snaar raakte:

U zult geenszins sterven, maar God weet, dat op de dag dat u daarvan
eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende
goed en kwaad (Gen 3:4,5).

De verleiding in deze woorden is onmiddelijk als God, elohim, te zijn. Het
proces van toegeven aan deze verleiding wordt als volgt weergegeven:

De vrouw zag dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust
was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstan-
dig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook aan haar
man, die bij haar was, en hij at (Gen 3:6).

Waarom was het voor de mens zo aantrekkelijk kennis van goed en kwaad
te hebben? En wat betekent dat eigenlijk? In deze passage wordt dit weer-
gegeven met ‘verstandig’ te zijn als elohim. Wat er in de hof gebeurde, was
dat de eerste mensen in hun hart de gedachte toelieten aan de mogelijk-
heid niet meer onder de engelen, de elohim, te hoeven staan, maar ten
minste op gelijke voet met hen te kunnen staan. Zij wilden dus niet het mo-
ment afwachten dat God hen geschikt achtte koning te zijn, de aarde in
bezit te krijgen, maar zij wilden die onmiddellijk. En dat kon kennelijk zon-
der gevolgen, door zich die toe te eigenen door te nemen van de verboden
vrucht - Althans, dat was de suggestie van de slang. Jacobus schrijft naar
aanleiding van wat in de hof gebeurde, en vervolgens bij alle mensen:
… zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlok-
king van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij
zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort (Jac 1:14,15).
(wordt vervolgd) J.K.D.

(vervolg van pagina 41)
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Betanië wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd in de evangeliën, als de
woonplaats van Jezus’ geliefde vrienden Marta, Maria en Lazarus. Het was toen
een welvarend dorp met olijftuinen, vijgenplantages en wijngaarden, liggend op

de flank van de Olijfberg. De berg was bijna helemaal begroeid met
olijfbomen. Vanuit Jeruzalem gezien ging het drie kilometer verder-
op liggende Betanië er helemaal schuil achter. De betekenis van
de naam is – hoe kan het ook anders – huis van olijven.

Om de grote feesten te vieren, liep Jezus vanuit Galilea via Jericho
en Betanië naar Jeruzalem. Maar eens, toen hij predikte en doopte
bij dat andere Betanië, aan de Jordaan waar Johannes de Doper
doopte, bereikte Hem het bericht dat Lazarus ziek was en zijn
komst dringend gewenst was, en ging Hij nog een keer.

Vóór het paasfeest waarop Hij zichzelf als schuldoffer zou geven,
kwam Jezus weer naar Betanië. Zes dagen verbleef Hij bij zijn
vrienden. Elke morgen ging Hij al heel vroeg naar Jeruzalem, om ’s

avonds terug te keren. Op één van die dagen zalfde Maria zijn voeten met kost-
bare olie. Toen de mensenmenigte te weten kwam waar Jezus verbleef, gingen
velen naar Betanië om Hem, maar ook Lazarus te zien.

Keizer Constantijn verplaatste in 330
de hoofdstad van het Romeinse Rijk
van Rome naar Byzantium, het huidige
Istanboel in Turkije. Tijdens het meer
dan 1000-jarige Byzantijnse Rijk, wer-
den overal in het heilige land kerken
gebouwd op voor christenen belangrijke
plaatsen. Zo ook in Betanië. Al in de
vierde eeuw stond er ten minste één kerk. Het dorp kreeg toen de bijnaam La-
zareion. Later werden meer kerken gebouwd. Rond 1950 werden opgraafwerk-
zaamheden gedaan, waarbij fundamenten van twee Byzantijnse en één Franki-
sche kerk werden aangetroffen. De huidige Lazaruskerk is gebouwd op de res-
ten van de kerk uit de vierde eeuw. De mozaïekvloeren daarvan zijn bijzonder
goed bewaard gebleven. Zij tonen planten en geometrische motieven in heldere
kleuren. De crypte van de kerk werd in de veertiende eeuw door de Arabieren in
een moskee veranderd. In die tijd hadden pelgrims geen toestemming deze
voor hen bijzondere plaats te bezoeken. Nu delen beide geloven de ruimte.

De Arabische naam van het dorp is gebaseerd op de naam Lazareion: El
-Azariya. Het dorp ligt vanuit Jeruzalem gezien niet meer verscholen achter olijf-
bomen, maar achter de hoge grensmuur die de Israëli’s hebben gebouwd.

Zie ook Ontmoeting met op pagina 20 en 21 H.d.B.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Betanië

Jeruzalem
•

Betanië
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Jesaja

Jezus begon Zijn openbare prediking met: “De tijd is vervuld en het Ko-
ninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie” (Marc
1:15, NBG’51). Zijn tijdgenoten hadden een heel concrete verwachting
van dat ‘Koninkrijk van God’: dat zou de heroprichting zijn van het konink-
rijk van David en Salomo, waaraan een einde was gekomen met de Baby-
lonische ballingschap. Op grond van de profetie van Daniël verwachtten ze
in hun tijd het optreden van de ‘Messias’, die beloofde koning uit de lijn
van David, die alles weer zou herstellen. En van de Griekse vertaling van
hun Schriften kenden ze - uit de profetie van Jesaja - ook de term
‘evangelie’. Die sloeg voor hen op dat herstel van het koningschap, en hun
bevrijding uit de macht van Rome. Maar wie Jesaja goed leest, ziet dat het
in werkelijkheid over iets heel anders gaat, nl. over de bevrijding uit de
macht van zonde en dood. En dat is nog veel groter nieuws dan die staat-
kundige onafhankelijkheid waar zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking
hebben maar heel weinigen dat begrepen, maar na zijn opstanding was
dat de boodschap waarmee de apostelen de wereld introkken.

Christenen weten uiteraard heel goed dat het evangelie te maken heeft
met leven en dood. Maar hoe velen van hen hebben ook een helder begrip
van Jesaja’s prediking waar dat evangelie op gebaseerd is? Want Jesaja is
geen gemakkelijk boek. Toch is die boodschap ook voor ons van essentieel
belang voor een goed begrip van wat dat evangelie nu precies inhoudt, en
wat nu precies de rol is van die Messias (Grieks: Christos) die daar de spil
van is. In dit boek willen we u dat daarom laten zien.
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