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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Wat is nou eigenlijk precies de zonde tegen de heilige Geest?
Antwoord: U doelt op Jezus’ woorden in Matteüs 12:31,32: “Daarom zeg Ik
u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering
van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de
Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar spreekt iemand te-
gen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden ...”. Het woord
“Daarom” geeft aanleiding de betekenis te zoeken in het voorafgaande. Je-
zus heeft een wonder van genezing gedaan waarvan de menigte zeer onder
de indruk is: ‘dit moet de Messias zijn’! De Farizeeën horen dit en reageren
met: “Deze drijft de boze geesten slechts uit door … de overste van de gees-
ten”. Dit kan echter niet, zoals Jezus in een eenvoudige redenering laat zien.
Maar het gaat hen niet om de waarheid, noch om te weten of God werkelijk
in Jezus werkt – want als zij dit toegeven moeten zij ook erkennen dat Hij de
Christus is. Hun enige zorg is hoe zij hun positie als leiders van het volk kun-
nen handhaven; en daarom lasteren zij tegen de Geest van God, door te zeg-
gen dat de wonderen – de tekenen van Gods macht – het werk zijn van “de
overste van de boze geesten”. Het is dus niet alleen tegen de mens Jezus uit
Nazareth dat zij lasteren, maar tegen God die zo krachtig in Hem werkte.
Zo’n houding van opzettelijke opstand tegen God, ondanks al het bewijs van
zijn werkzaamheid, plaatst een mens buiten de reddende genade: voor hem
is geen vergiffenis mogelijk. Wij vinden nog een voorbeeld van hun houding
bij de genezing van de blindgeborene In Johannes 9 wordt verteld over de
hardnekkige poging van de Joodse leiders eerst het wonder te ontkennen en
vervolgens de eenvoudige, vanzelfsprekende conclusie van de genezene:
“Alleen God kan het gezicht geven aan een blindgeborene, daarom moet
deze man van God gekomen zijn”, te weerleggen. Jezus’ oordeel over hen is:
“Indien u blind was, zou u geen zonde hebben, maar nu zegt u: Wij zien;
daarom blijft uw zonde” (vs. 41). Bij een andere gelegenheid zegt Hij: “Indien
Ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft,
zouden zij geen zonde hebben, maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien heb-
ben, toch Mij en Mijn Vader gehaat” (Joh 15:24).

Het ging Jezus, met al Zijn zachtmoedigheid en nederigheid, nooit om Hem-
zelf en de houding van de mensen tegenover Hem als mens. Hij bad aan het
kruis voor het volk dat Hem had laten kruisigen: “Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen”. Toen Petrus zeven weken later de Joden de
volle ernst liet zien van wat zij hadden gedaan, door de door God gezonden
Christus te verwerpen, zeggende: “Ik weet, dat u uit onkunde hebt gehan-
deld”, kwamen velen tot bekering. Later ontving ook Saulus vergeving: “een
godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar” omdat, zoals hij zelf
zei: “ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb” (1Tim 1:13).
Maar hoe anders was de toestand van de Joodse leiders, die het feit van Zijn
opstanding door een leugen verborgen hielden (Mat 28:11-15), en die na de
opzienbarende genezing van de verlamde door de apostelen zeiden: “Wat
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moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er een kennelijk wonder-
teken door hen verricht is, is duidelijk aan allen … en wij kunnen het niet
loochenen; maar om te voorkomen dat het nog meer onder het volk verbreid
wordt, laat ons hun dreigend gebieden tot niemand meer te spreken op ge-
zag van deze naam” (Hand 4:16,17). Zij verzetten zich tegen de heilige
Geest, de kracht van God die zo duidelijk in hun midden was geopenbaard,
zoals Stefanus zei: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u
verzet u altijd tegen de heilige Geest (Hand 7:51). Voor zulke mensen kan er
geen vergeving zijn. Zo’n houding is de ergste vorm van huichelarij. Zij waren
alleen gesteld op eer van mensen, en gebruikten zelfs hun godsdienst voor
dit doel. Daarom waarschuwde de Here volgens het Lucasevangelie, waar
Zijn woorden over de Heilige Geest in een andere samenhang voorkomen:
“Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, van de Farizeeën”. Zijn
volgelingen, zei Hij verder, moeten niet de mensen maar God vrezen (Luc
12:1,4,5,10). Een christen loopt altijd het gevaar onder dwang van mensen
de onzichtbare God aan Wie hij zijn trouw heeft beloofd, te verloochenen.

De joodse christenen in Judea – aan wie de Hebreeënbrief werd geschreven
– zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Zij waren getuigen van al de “tekenen
en wonderen en krachten” die door de apostelen van de Here in Jeruzalem
waren verricht, en hadden zelf de gaven van de Geest ontvangen (Heb
2:3,4). Maar in de laatste jaren voor de Joodse opstand en de val van Jeruza-
lem, toen het fanatieke verzet van de Joden tegen de Romeinen en de chris-
tenen steeds erger werd, was de verzoeking te bezwijken voor de druk van
hun volksgenoten en terug te gaan tot het Jodendom steeds groter. Het was
tot deze mensen dat de schrijver de strenge waarschuwing uitsprak: “Want
het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest van de hemelse
gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het
goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt heb-
ben, en daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen, daar
zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen” (6:4-6); en “want
indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid ge-
komen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over” (10:26).

Wij leven in een tijd waarin God niet meer onder de mensen werkzaam is op
de directe, openlijke wijze als in de tijd van Jezus en de apostelen, die zulke
grote wonderen verrichtten. Onze toestand is heel anders dan die van de
mensen die het voorrecht hadden daarvan getuigen te zijn. Wij menen daar-
om dat een gelovige die afvallig is geworden, maar tot inkeer komt en be-
rouwvol verzoening met God zoekt, bij God de ontferming zal vinden die op
zo treffende wijze is afgebeeld in de gelijkenis van de verloren zoon. R.H.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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Overdenking
Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten Hem loven.

Huldig de HEER bij de klank van de lier, speel voor Hem op de tiensnarige harp

Zing voor Hem een nieuw lied,
Speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de HEER …

(Psalm 33:1-4)

Als sterfelijke mensen kunnen wij eigenlijk zo weinig doen voor de Heer onze
God, die voor óns zoveel heeft gedaan. Maar wij kunnen Hem danken, wij kun-
nen Hem lof brengen, Hem aanbidden – door ons zingen, door Hem een lof-
zang te brengen. “Een lofzang betaamt (past) de oprechten” (Ps 33:1 NBG-
51). In Psalm 116 vraagt de schrijver: “Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij
voor mij heeft gedaan?” En hij geeft een antwoord dat vooral betrekking heeft
op de Messias, de Knecht van de Heer, maar ook op zijn volgelingen: “Ik zal
de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER en mijn ge-
loften aan de HEER inlossen in het bijzijn van heel zijn volk. Met pijn ziet de
HEER de dood van zijn getrouwen. Ach, HEER, ik ben uw dienaar … u hebt mijn
boeien verbroken. U wil ik een dankoffer (lofoffer NBG’51) brengen. Ik zal de
naam aanroepen van de HEER … Halleluja!” (Psalm 116:13-19). Van ons wordt
niet gevraagd ons leven als een offer te geven, op de manier zoals Gods Zoon
dat heeft gedaan. Maar wij behoren God te dienen door gehoorzaam te zijn
aan Zijn bevelen; door elkaar te steunen; door samen te komen om te denken
aan Zijn reddingswerk in Zijn Zoon. En daarbij onze lof te brengen, door mid-
del van liederen en muziek. De Schepper heeft ons immers gemaakt met een
stem, waarmee wij Zijn lof kunnen zingen. Niet iedereen heeft een mooie
stem, maar wij kunnen ten minste ons best doen liederen te zingen tot ver-
heerlijking van Zijn Naam. De eeuwen door was muziek voor gelovigen een
belangrijk onderdeel van de aanbidding van God; een hulp en middel waar-
door men Gods woord en wil beter kon begrijpen. Vandaar dat Paulus schrijft:
“Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan
elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en
liederen die de Geest u vol genade ingeeft” (Kolossenzen 3:16).

Ik heb al enige jaren het voorrecht gehad in dit tijdschrift stukjes over de psal-
men te mogen schrijven. Hierdoor heb ik enorme waardering gekregen voor de
zonen van Asaf, en voor de Korachieten, mensen uit de stam Levi die dag aan
dag voor de tempelmuziek zorgden. Het is u vast bekend dat de componist
Johann Sebastian Bach iedere zondag een nieuwe cantate klaar moest heb-
ben voor de kerkdienst. Hetzelfde, nog meer eigenlijk, werd gevraagd van de
Korachieten. ’s Morgens, ’s avonds, op de sabbat, met nieuwe maan, voor de
feesten stonden zij klaar met bij het moment passende psalmen en muziek.

Wij weten van de titels bovenaan, dat vele psalmen van David zijn – de woor-
den althans, en misschien ook wel de begeleiding, waarvan we helaas zo wei-
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nig weten. Andere werden door deze Levieten geschreven; en het is de moeite
waard om hierop te letten als wij dit prachtige Liedboek lezen. Zo zijn b.v. Psal-
men 44-49 Van de Korachieten; Psalm 50 is Van Asaf; Psalm 62 is Naar de
wijze van Jedutun. En wij doen er ook goed aan te letten op de verdere be-
schrijvingen en instructies die bovenaan de psalmen staan. Soms wordt aan-
gegeven met wat voor lied wij te maken hebben; b.v. Een psalm, Een lied,
Leerdicht, of Kleinood. Ook de instrumenten die daarbij hoorden worden soms
vermeld: b.v. Bij snarenspel. En de melodie wordt ook soms aangegeven, al
weten we niets van de noten: Op de wijze van De Leliën, of Op de Gittith. Het
is verder opvallend, dat veel psalmen werden toegewijd aan De Koorleider. In
het begin was dat Asaf zelf; in latere eeuwen zijn nakomelingen.

Zo hebben muzikanten, in samenwerking met de priesters, gezorgd voor het
maken van de instrumenten, voor het opleiden van de spelers en zangers, en
voor het repeteren en het uitvoeren van de muziek bij de tempeldiensten. Al-
les werd door koning David geregeld, in voorbereiding op de bouw van de tem-
pel door Salomo: “David stelde de volgende Levieten aan om dienst te doen
bij de ark van de HEER, door de HEER, de God van Israël, te roemen, te loven
en te prijzen: Asaf als leider en Zecharja als zijn helper. Jeïel, Semiramot, Je-
chiël, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom en Jeïel moesten de harpen en lieren
bespelen, en Asaf moest de cimbalen slaan. De priesters Benaja en Jachaziël
moesten voordurend op de trompetten blazen voor de ark van het verbond
met God” (1 Kronieken 16:4-6 ; vgl. 23:5; 25:1-7).

Over de inwijding van de tempel lezen wij: “Op het moment dat de priesters uit
het heiligdom naar buiten kwamen … en alle Levitische zangers, te weten As-
af, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden
met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en
ook nog honderdtwintig priesters met trompetten – op dat moment moesten
de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER.
Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten op-
klonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn
trouw,’ vulde ... het huis van de HEER, zich met een wolk” (2 Kron 5:11-14).

En bij de herbouw van de tempel na de ballingschap stonden de zangers en
spelers weer op hun plaats: “Terwijl de bouwers de fundamenten van het hei-
ligdom van de HEER legden, stelden de priesters, gekleed in ambtsgewaad,
zich met trompetten, en de Levieten, de nakomelingen van Asaf, stelden zich
op met cimbalen, om de HEER te prijzen volgens de aanwijzingen van David ....
Zij dankten en prezen de HEER, en ze zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig
duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel het volk begon daarop luid te juichen en de
HEER te prijzen …” (Ezra 3:10,11). Dit laat zien dat tijdens de ballingschap hun
muzikale vaardigheid niet verloren was gegaan.
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Het is, na de psalmen, vooral bij de profeet Jesaja dat wij vele meldingen van
het zingen tegenkomen. Neem b.v. Jesaja 42:10-12 “Zing voor de HEER een
nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden van de aarde … laat … hun stem
verheffen … uitbarsten in gejuich, luidkeels roepen … Laten zij de HEER hulde
bewijzen en zijn lof verkondigen …”. Deze woorden zijn toch een weerklank
van Psalm 33, waarmee dit artikel begint! En waarom roept de profeet ons op
tot zingen en jubelen? Omdat de komst van de Knecht van de Heer, die verlos-
sing brengt, aangekondigd is. Nu mogen wìj juichen en jubelen omdat Hij ge-
komen is, en zijn verzoeningswerk heeft gedaan.

Wanneer we verder lezen in Jesaja, vinden wij meer plaatsen waar de melding
van het verlossingswerk van de Messias gepaard gaat met verzen over muziek
en zang. Een tweede voorbeeld is te vinden in Jesaja 44:21-23 “Neem deze
dingen ter harte, Jakob, neem ze ter harte Israël, want jij bent mijn dienaar …
Israël, Ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een wolk doen verdam-
pen, je zonden als een ochtendnevel. Keer terug naar Mij: Ik zal je vrijkopen.
Juich, hemel, want de HEER heeft dit gedaan, jubel, diepten van de aarde, ber-
gen, breek uit in gejuich, en ook jullie, bossen met al je bomen: ja, de HEER
koopt Jakob vrij, in Israël toont Hij zijn luister”.

En dan Jesaja 48:17,20,21 “Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Isra-
ël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie
leidt op de weg die je gaat … Trek weg uit Babel (zie ook Jes 52:11 Weg! Ga
weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is … ga daar weg en blijf rein) …
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden
van de aarde ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’ Hij voert zijn volk door de
woestijn, zij zullen geen dorst lijden; Hij laat water voor hen stromen uit de rots
…” – alweer het idee dus van jubelen in verband met verlossing. Ja, het heeft
in de eerste plaats wel met het verlossen van Gods volk uit Babel te maken,
maar duidelijk is de profetie ook van toepassing op de verlossing van de men-
sen uit zonden en dood. Temeer daar de oproep in Openbaring geen deel te
hebben aan de zonden van de wereld – in een beeld van de verdorven stad
‘Babylon’ waar de zonden zo hoog zijn opgestapeld als de stenen van de le-
gendarisch toren die daar eens werd gebouwd – een citaat is uit dit gedeelte
van Jesaja: “Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar
zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen. Want haar zonden
reiken tot aan de hemel en God zal haar onrecht vergelden” (Op 18:4,5). Jesa-
ja 49 bewijst hetzelfde: vers 7 spreekt van de bevrijder van Israël, terwijl vers
13 hemelen, aarde en bergen oproept tot juichen en jubelen voor God: “Juich,
hemel! Jubel, aarde! Bergen, breek uit in gejuich! De HEER heeft zijn volk ge-
troost, hij heeft zich over de armen ontfermd” (Jesaja 49:13). Jesaja 51:6
heeft het over redding en recht: “Mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid
wordt niet verbroken”. Het is dan niet verbazingwekkend dat wij iets verderop
lezen: “Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar
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Sion, gekroond met eeuwige veugde. Gejuich en vreugde trekken de stad bin-
nen, jammer en verdriet vluchten eruit weg” (vers 11; vgl. Op 21:1-4).

En het laatste voorbeeld in Jesaja is te vinden aan het begin van hoofdstuk
54, onmiddellijk nà de beschrijving van het verzoeningswerk van het Lam van
God in hoofdstuk 53. Hoe passend zijn deze woorden: “Hij offerde zijn leven
voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven” (Jesaja 53:10),
bij: “Jubel onvruchtbare vrouw, jij die nooit een kind hebt gebaard; breek uit in
gejuich en gejubel, jij die geen weeën hebt gekend. Want – zegt de HEER – de
kinderen van deze verstoten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuw-
de” (Jesaja 54:1). Hoe mooi is dat! Immers, ómdat het Lam Gods zich tot offer
gesteld heeft en onze zonden heeft weggenomen, mogen wij jubelen.

Deze woorden van de profeet Jesaja stellen Psalm 33 in een nieuw licht!
“Juich, rechtvaardigen, voor de HEER, de oprechten moeten Hem loven (vers
1). Daar had Jesaja het toch over: namelijk, dat degenen die gerechtvaardigd
zijn door Christus, volop reden hebben om te zingen en jubelen. Psalm 40 zegt
ongeveer hetzelfde: “Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht en Hij boog
zich naar mij toe, Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil
van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een
vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lof-
zang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzag en vertrouwen op de
HEER” (Psalm 40:2-4).

Laten dan ook wij vol verlangen een nieuw lied in de mond hebben; want wij
hebben alle reden lof te brengen aan onze God. En wij mogen dat met vreugde
en blijdschap doen, uitziende naar de tijd wanneer wij – naar wij hopen – in
het Koninkrijk een nieuw lied mogen zingen, dat de Heer Jezus ons zal leren.

Wij gaan nu naar Openbaring 14; en het is alsof de zonen van Asaf daar nog
steeds bezig zijn in hun trouwe dienst voor God. David zal er uiteraard ook zijn.
Zal hij de koorleider zijn? Of zou het Jezus zelf, de Grotere Zoon van David, zijn
die ons leert in volmaakte harmonie te zingen? “Toen zag ik dit: het lam stond
op de Sion, en bij het lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn
naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden. Ik hoorde uit de hemel
een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige watermassa’s, van
zware donderslagen; het klonk als het geluid dat muzikanten maken die op de
lier spelen. Er werd voor de troon en voor de vier wezens en voor de oudsten
iets gezongen dat leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, be-
halve de … mensen die van de aarde zijn vrijgekocht” (Openbaring 14:1-3; vgl.
ook 5:9; 15:2-4].

De vrijgekochten? Die hebben we toch al in Jesaja ontmoet! “De vrijgekochten
des HEREN zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde
zal op hun hoofd wezen, blijdschap en vreugde zullen zij verwerven, kommer
en gezucht zullen wegvluchten” (Jes. 51:11 NBG’51). J.M.

Zingt de Here een nieuw lied (vervolg van pagina 5)

7



8

Tot besluit proberen we het antwoord te vinden op de vraag wat bedoeld wordt
met Paulus’ uitspraak dat God bezig is in Christus alles in allen te volmaken.

In allen volmaakt
Laten we de nadruk eens leggen op ‘allen’, en niet op ‘alles’: dus “vervuld met
Hem (Christus), die alles in allen volmaakt”. Dan wordt het interessant; past
het in het verband waarover wij spreken: niet alleen Christus is door lijden
heen volmaakt (Heb 2:10), maar allen worden in Hem door lijden heen vol-
maakt. “Want”, vervolgt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, “Hij, die
heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één” (2:11). Hier ligt de nadruk
van nature op ‘allen’, en is duidelijk dat naast Christus allen geheiligd worden
om zonen van God te zijn. Zo komt de volmaaktheid van Christus, die in eerste
instantie zo’n afstand tussen Hem en ons lijkt te scheppen, veel dichterbij!

Er is een passage in de eerste brief aan Korinte waar dezelfde uitdrukking
‘alles in allen’ wordt gebruikt, en waar het ook gaat om ‘allen’. Paulus schrijft
daar over de gaven van de Geest: “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar
het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is de-
zelfde Here; er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die
alles in allen werkt” (12:4-7). Het is duidelijk dat de nadruk hier ligt op allen,
daar Paulus wil aantonen dat de gaven worden gegeven aan alle gelovigen,
zonder onderscheid, zodat de een niet zal menen dat hij meer is dan een an-
der. Dat benadrukt hij nog eens als hij vervolgt: “Maar aan een ieder wordt …
gegeven …” (vs 7). Hetzelfde zien we enkele hoofdstukken eerder, waar Paulus
onderwijst dat wij het belang van anderen moeten zoeken en niet dat van ons-
zelf: “zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoe-
ken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden” (1 Kor 10:33). Zijn
toevoeging de ‘zeer velen’ betreft dus de ‘allen’ waar hij over spreekt. Met die
allen bedoelt hij niet alleen de Joden, waar hij door zijn afkomst en opleiding
geneigd zou zijn eerst heen te gaan, maar ook de heidenen: allen zonder on-
derscheid. Dat is ook één van de thema’s in zijn brief aan Efeze, waarin hij uit-
legt dat door het bloed van Christus ook de heidenen, die vroeger veraf waren
omdat zij geen deel uitmaakten van Gods verbondsvolk, dichtbij zijn gekomen.
Het was Gods “eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft
uitgevoerd” (Efez 3:11); “want”, schrijft hij, “Hij is onze vrede, die de twee één
heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, weggebroken heeft …
om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, en
de twee, tot één lichaam verbonden, weer met God te verzoenen door het
kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft Hij vre-

de volmaaktheid in Christus
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de verkondigd aan u, die veraf was, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want
door hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader” (2: 14-18).

De bekendste passage in dit verband vinden we in hoofdstuk 15 van de eerste
brief aan Korinte. Paulus schrijft hierin over de noodzaak van de opstanding,
willen de ontslapenen deel krijgen aan wat God heeft beloofd. Het bewijs is de
opstanding van Christus: ook Hij heeft verkregen wat Hem werd beloofd, nadat
Hij was gestorven en door God opgewekt uit de doden. Hij is de ‘eersteling’, en
bij zijn komst uit de hemel zal Hij de andere ontslapen gelovigen opwekken.
“Daarna”, schrijft hij, “het einde, wanneer Hij (Christus) het koningschap aan
God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht
onttroond zal hebben. Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijan-
den onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt is de
dood, want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt,
dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderwor-
pen heeft, opdat God zij alles in allen” (1 Kor 15:23-28). Bij een eerste snelle
blik lijkt het hier te gaan om het ‘alles’ uit de voorgaande zinnen, maar er wordt
daarin evengoed gesproken over ‘alle’ (heerschappij, vijanden). Het is voor een
goed verstaan belangrijk te bekijken over welke perioden het hier gaat: Eerst
schrijft Paulus in vers 25 over de periode van Christus Koninkrijk. In die tijd zal
alle opstandigheid, zonde, ongehoorzaamheid enz., alles wat tegen Gods wil
ingaat en dat de mens tot een vijand van God maakt, moeten verdwijnen op
aarde. De toestand van vrede met God – zoals in de hof van Eden, toen de eer-
ste mensen daar woonden – zal hersteld worden. Daarin is geen plaats voor
aardse koningen, voor bankiers en handelaars die woekerwinsten maken, voor
uitbuiters die kinderen tot slaven maken, geweldenaars die onschuldig bloed
vergieten. Want uiteindelijk zal een ieder die zich niet wil onderwerpen aan de
Here, sterven, zodat alleen overblijven wie het waard zijn de volmaaktheid te
ontvangen. Dan zal er geen dood meer zijn, omdat er geen zonde meer is.

Alles in allen
Dat is het moment dat hij ‘het einde’ noemt; de tijd dat Christus een herstelde
aarde en een volmaakte mensheid, die goed is in Gods ogen, aan God over-
draagt. Want Christus is gedurende het Koninkrijk wel de Koning, maar boven
Hem staat God, Die Hem de koninklijke waardigheid geschonken heeft. God
heeft Hem alles in handen gegeven, zodat Hij dit zou onderwerpen aan God.
Christus doet dit met allen die bij zijn wederkomst volmaakt en eeuwig leven
hebben ontvangen; zij regeren samen met Christus als vorsten. Wanneer alles
aan Hem onderworpen is, geeft Hij Gods eigendom aan Hem terug. Want dan is

gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”
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alles verwezenlijkt wat God van voor de grondlegging van de wereld voor ogen
had. Vanaf dat moment is God werkelijk “alles in allen”. Niet meer alles in allen
die in aanmerking komen bij Christus komst, maar alles in allen die dan over-
gebleven zijn uit alle tijden en volken. Niet meer alleen in Christus, in Wie al-
leen nu de volheid van God woont, en niet meer alleen in degenen die bij de
komst van Christus de volmaaktheid hebben bereikt, maar ook in allen die tij-
dens het Koninkrijk de volmaaktheid hebben bereikt.

Pars pro toto
Dit komt ook overeen met het ‘pars pro toto’ principe: iets of iemand als deel
van het geheel, het geheel vertegenwoordigend. Christus vertegenwoordigt de
mensheid, zoals God die voor ogen heeft: “met heerlijkheid en eer hebt U hem
gekroond, alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen” (Ps 8, Heb 2:7,8).
Maar, zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën: “thans zien wij nog niet,
dat hem alle dingen onderworpen zijn; maar wij zien Jezus … met heerlijkheid
en eer gekroond” (Heb 2:8,9). Christus is op dit moment de enige die dit ten
deel is gevallen; Hij is daarin de eerste, de eersteling, de vertegenwoordiger,
van hen die hetzelfde zullen ontvangen. Want wanneer Hij komt, zullen allen
die Hem in dit leven hebben geloofd en gediend als eerstelingen gekroond wor-
den met heerlijkheid en eer, zodat ook aan hen alle dingen onderworpen zullen
zijn. Deze eerstelingen vertegenwoordigen op hun beurt weer allen (alle dan
nog sterfelijke mensen) die in het Koninkrijk de volmaaktheid bereiken.

Dit principe geldt ook voor het ‘alles’ dat aan de mens is onderworpen. Eerst
kreeg hij de taak te heersen over een klein deel van de aarde en de dieren die
daar woonden, de hof van Eden, om geoefend te worden de gehele aarde te
regeren. Hetzelfde zien we bij Abraham: hij en zijn nageslacht krijgen het land
van de belofte, maar het nageslacht ontvangt de gehele aarde. De hof en het
land Kanaän vertegenwoordigen de gehele aarde, met alles wat daarop is.

Passend is ook dat God heeft gezegd: “zowaar Ik leef en de heerlijkheid van de
HERE de ganse aarde vervullen zal”. Dus niet alleen de Tabernakel, of de Tem-
pel, of de legerplaats zal vervuld worden van zijn heerlijkheid, maar de gehele
aarde. Toen de meeste Israëlieten, nadat de verspieders – die zij uitgezonden
hadden om het land te verkennen – terugkwamen, niet geloofden dat God het
hen beloofde land zou kunnen geven, was dit de eed waarmee Hij het vonnis
bekrachtigde: “Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en
de tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb … zal het land zien,
dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb!”. Maar één wordt er genoemd
die het land wel zal zien: “Maar omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest
geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen,
waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten”. Kaleb ge-
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bruikte later zijn kracht om de nakomelingen van Jakob in het beloofde land te
brengen. Hij is daarmee een voorafschaduwing van Christus: in Hem was een
andere gezindheid, een andere geest dan in zijn tijdgenoten: Tot Hem zei God:
“Het is te gering dat U Mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jakob
weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel U tot
een licht voor de volken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aar-
de” (Jes 49:6). Hij is de Here volkomen gevolgd, en heeft de door God aan
Abraham beloofde erfenis ontvangen: niet alleen het land Kanaän en de volken
die het bewoonden, maar de gehele aarde met allen die daarop wonen: “Vraag
Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw be-
zit” (Ps 2:8). Hem heeft God geestelijke nakomelingen gegeven en een lang,
eeuwig leven: “Wanneer Hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij
nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van de HERE

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal Hij het zien
tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen
rechtvaardig maken … Daarom zal Ik hem velen als deel geven en zal Hij talrij-
ken als buit ontvangen …” (Jes 53:10-12). En dat zijn degenen die met Hem in
zijn Koninkrijk zullen zijn, “vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”.

Wij zullen Hem gelijk wezen
Wat een heerlijk vooruitzicht! Laten wij hopen, bidden en strijden, zodat wij
deel krijgen aan de heerlijkheid van Christus en evenals Hij volmaakt, naar
Gods beeld en als zijn gelijkenis. Want: “wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard
zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is”. Is dit de
stralende heerlijkheid waarin Johannes Hem zag op Patmos, of zoals de enge-
len die in de glans van de heerlijkheid van God verschenen aan mensen? We
zullen het pas weten als ons de eer te beurt valt veranderd te worden.

De volmaakte samenleving
En wat is er dan daarna als God alles in allen is? In Openbaringen wordt een
beeld getoond van een nieuwe, volmaakte samenleving, een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, in de vorm van een stad die vol is van Gods heerlijkheid. En
zoals eens God in de tabernakel woonde te midden van het uitverkoren volk, zo
woont God dan te midden van de mensen op aarde: “Zie, de tent van God is bij
de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal
bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet
meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeiten zal er meer zijn, want de eer-
ste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik
maak alle dingen nieuw … Ik zal de dorstige geven uit de bron van het levens-
water, om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God
zijn en hij zal Mij een zoon zijn” (Op 21:3b-7). Amen. J.K.D.

10. alles in allen (vervolg van pagina 9)



Door zijn geloof trok Abraham naar het land dat hem beloofd was …

Hij woonde daar in tenten
omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten,

door God zelf ontworpen en gebouwd. (Heb 11:9-10)

Dit vertelt ons niet dat Abraham zijn geloof toonde door er een oncomfor-
tabel leven voor over te hebben. Dit gaat niet over comfort, maar over
veiligheid, en daarmee over vertrouwen. Het Hebreeuwse woord voor stad
is ir; dat is afgeleid van een woordstam die angst betekent. En een ‘ir’ is
elke woonplaats, hoe groot of hoe klein ook, waar een muur omheen
staat. Dat gaat dus niet over de omvang ervan, maar over de veiligheid.
Abraham werd weggeroepen uit de steden van Sinear om te gaan naar
een land waar hij zou rondzwerven als een nomade, zijn vermogen geïn-
vesteerd in kudden. In de ogen van mensen zou hij daarmee buitenge-
woon kwetsbaar zijn. Maar hij moest leren te vertrouwen op God.

Vertrouwen op muren

Tegelijkertijd zien we Lot, die met hem meetrekt. Maar wanneer hun kud-
den te groot zijn geworden om nog samen verder te kunnen, stelt Abra-
ham voor om elk een kant uit te gaan. En hij laat Lot kiezen (Gen 13:8-9).
Lot kiest dan de vruchtbare Jordaanvallei, en Abraham blijft in het
Judeese bergland. Wat later blijkt echter dat Lot daar in een stad is gaan
wonen. Vergeet even de reputatie van die stad (Sodom), want hier speelt
iets anders. Toen de mensen zich na de vloed weer over de aarde ver-
spreidden kwamen zij ook in de vlakte van Sinear, waar ze een nieuwe
bouwtechniek ontwikkelden: bouwen met kunstmatige bouwstenen (een
soort baksteen) die ze aan elkaar metselden met natuurlijk asfalt als met-
selspecie (Gen 11:1-3). Daar konden ze enorme bouwwerken mee maken
(zoals de befaamde toren!), maar ook zwaar verdedigde steden, als basis
voor hun machtsrijken. En ze hadden God ‘niet meer nodig’ voor hun vei-
ligheid. Dat was de wereld waar Abraham uit weggeroepen werd. Maar
Lot gaat toch weer in zo’n ommuurde stad wonen, en het aspect veilig-
heid lijkt een belangrijke reden te zijn geweest. De muren van Sodom bo-
den hem echter geen veiligheid, want toen de stad werd aangevallen,
werd de bevolking van Sodom (waaronder Lot!) als krijgsgevangenen weg-
gevoerd (Gen 14:11-12). En het was aan de ‘kwetsbare’ Abraham te dan-
ken dat Lot weer werd bevrijd. Dat had een les voor hem moeten zijn,
maar hij gaat toch weer opnieuw achter die muur wonen!

Bijbelde Taal van de
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Steden en tenten

Kiezen tussen muren en God

Uiteindelijk heeft God echter genoeg van de praktijken van ‘de steden
van de vlakte’ en besluit ze Zelf te verwoesten, als afschrikwekkend voor-
beeld voor de resterende mensheid. Het wordt een ‘luchtaanval’ met een
‘regen’ van vuur en zwavel (Gen 19:24). De les is uiteraard dat muren
niet beschermen tegen een aanval ‘van boven’. Maar als de engelen Lot
waarschuwen naar de bergen te vluchten, omdat het einde van de stad
nabij is, aarzelt die. En uiteindelijk vraagt hij om te mogen schuilen in
een andere stad, Soar, met als argument dat hij die bergen niet tijdig zal
bereiken. Maar waarschijnlijk gaat het hem om die muur (Gen 19:17-20).
Hem wordt verzekerd dat het onheil niet zal komen voor hij in de bergen
in veiligheid is, maar hij durft daar niet op te vertrouwen: die muur van
Soar spreekt hem kennelijk meer aan dan de belofte van de engelen. Die
houding hebben we in Genesis al eerder ontmoet - bij Kaïn. Wanneer
God Kaïn zijn oordeel aanzegt, klaagt die dat hij vanaf nu vogelvrij zal
zijn. God verzekert hem dan dat niemand hem zal doden, en geeft hem
zelfs een ‘teken’ (in bijbels verband: een ‘garantie’) dat dat niet zal ge-
beuren (Gen 4:15). Maar Kaïn gaat toch liever een flink eind verderop
wonen (vs 16). En daar bouwt hij een ‘ir’, waarbij we ons niet moeten la-
ten misleiden door de vertaling ‘stad’. Het hoeft niet meer te zijn geweest
dan een flinke palissade om zijn boerderij. Waar het om gaat is echter
dat hij liever vertrouwt op zo’n menselijke vorm van verdediging dan op
Gods garantie. En het is dat gedrag dat we hier bij Lot terugvinden. Toch
was Lot, anders dan Kaïn, geen verstokte zondaar. Petrus beschrijft hem
als iemand ‘die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige le-
venswandel van die wettelozen’ (2 Pet 2:7), wat ook blijkt uit het feit dat
juist hij wordt gered. Maar toch belet hem dat niet om dezelfde fout te
maken. En dat is een serieuze waarschuwing, ook voor ons!

Leren vertrouwen op God

Dat citaat uit Hebreeën, boven dit artikel, zegt eigenlijk ook dat Abraham
in tenten woonde “samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de
belofte” (vs 9). Maar van Isaak weten we dat hij geprobeerd heeft zich in
de kustvlakte te vestigen als landbouwer. Hij was met die landbouw zelfs
zo succesvol dat het de afgunst opwekte van de plaatselijke bevolking,
en hij werd in feite daarom weer weggejaagd (Gen 26:12-16). Iets derge-
lijks zien we bij Jakob, als die zich lijkt te willen vestigen bij (en op den
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duur wellicht in) de stad Sichem. Dat mislukt wanneer zijn zoons Simeon
en Levi daar wraak nemen voor de verkrachting van hun zuster (Gen 34).
Maar wat hier, los van de morele aspecten, feitelijk in het geding is, is dat
God had bepaald dat zij een zwervend bestaan zouden leiden, en zich
niet ergens blijvend zouden vestigen, om zich vervolgens te vermengen
met de plaatselijke bevolking. God heeft ze dat daarom belet. Vermenging
met de Kanaänitische bevolking zou rampzalig zijn geweest voor hun rela-
tie met God. Maar bovenal: ze moeten leren op Hem te vertrouwen en
niet op menselijke middelen. Deze situatie wordt door Mozes samengevat
in zijn afscheidsrede, kort voor de intocht in het land. Dan zal hun wel
worden toegestaan zich te vestigen als landbouwers in vaste woonplaat-
sen. Maar hij draagt hen op om van jaar tot jaar de ‘eerstelingen’ van hun
oogst naar Gods heiligdom te brengen, met de volgende woorden:

Mijn vader was een zwervende Arameeër. Hij trok naar Egypte en woon-
de daar als vreemdeling met een handvol mensen … En de HEER bevrijd-
de ons uit Egypte … Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, dat
overvloeit van melk en honing. (Deut 26:5-9)

Op de rechte weg blijven

Maar ook zij hadden, tussen hun uittocht uit Egypte en hun intocht in het
land, in tenten gewoond. En dat zal niet toevallig zijn geweest. In Egypte
hadden ze in huizen gewoond, en ze hadden hun eigen voedsel kunnen
verbouwen. Ondanks hun uiteindelijke slavenbestaan daar, had ze dat
toch een bepaalde mate van zekerheid en onafhankelijkheid gegeven. Nu
moesten ze voor hun levensonderhoud volledig op God vertrouwen. In het
begin raken ze onmiddellijk in paniek wanneer er niets meer te eten is.
Of, nog erger, als er geen water is om te drinken. Want in de woestijn is
water van levensbelang. Maar God zorgt steeds op tijd voor water en
voedsel. Elke morgen is er het manna, en daar moeten ze op leren ver-
trouwen. Alleen op de sabbat is het er niet, maar dan is er een dubbele
hoeveelheid op de dag ervoor. Ze moeten ook blind vertrouwen op Gods
leiding. Ook het heiligdom van God in hun midden is een tent (de taber-
nakel), en de wolkkolom, die Gods aanwezigheid symboliseerde, …

… overdekte de tabernakel en was ‘s nachts te zien als een vuur. Tel-
kens als de wolk zich van de tent verhief trokken de Israëlieten verder,
en op de plaats waar de wolk stilhield sloegen ze hun kamp op. Op be-
vel van de HEER trokken de Israëlieten verder, en op bevel van de HEER
sloegen ze hun kamp op. (Num 9:16-18)

En dat 40 jaar lang! Het was een harde maar effectieve les in vertrouwen
en Gods leiding volgen. Maar Mozes kent zijn volk en waarschuwt:
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Steden en tenten (vervolg van pagina 13)

Straks brengt de HEER, uw God, u naar het land dat hij u zal geven … U
krijgt daar grote, mooie steden, die u niet zelf hebt gebouwd, huizen vol
voorraden, die u niet hebt aangelegd, regenputten, die u niet hebt uit-
gehouwen, en wijnstokken en olijfbomen, die u niet hebt geplant. Als u
daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die
u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. (Deut 6:10-12)

Tegelijkertijd wist hij echter maar al te goed dat het onvermijdelijk wel die
kant uit zou gaan, en leert ze dat in het lied van Deuteronomium 32.

De les voor ons

Zulke verhalen staan er echter niet om ons te vertellen hoe onvolmaakt
zij waren (en hoeveel beter wij), maar om ons te waarschuwen niet zulke
fouten te maken, want we zijn niet beter dan zij. Ook wij dienen in de we-
reld te leven als ‘vreemdelingen en bijwoners’, ondanks onze huizen:

Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis
zijn [NBG’51: vreemdelingen en bijwoners]; ik vraag u dringend niet toe
te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen. (1
Pet 2:11)
Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de
stad die komt. (Heb 13:14)

Ook ons wordt gevraagd in alles op God te vertrouwen, en niet op mense-
lijke ‘zekerheden’, zoals Jezus ons vertelt in de bergrede:

Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we
drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” … Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere din-
gen je erbij gegeven worden. (Mat 6:31-33)

Dit zijn duidelijke echo’s van de lessen die het volk in de woestijn had
moeten leren. En ook wij moeten ons leven opvatten als het bestaan van
een zwervende Arameeër, die in de huidige wereld geen blijvende stad
heeft - naar het voorbeeld van Abraham, Isaak en Jakob. Of zoals Paulus
het verwoordt in zijn brief aan de gemeente te Korinte:

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat
daarom … ieder die bezit verwerft (zo leven) alsof het niet zijn eigen-
dom is, ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van
belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. (1 Kor 7:29-
31)

En tenslotte: ook wij dienen onze ‘reisroute’, onze weg door het leven, te
laten bepalen door de Heer, zoals Hij ons die aanwijst. Want laten we
bedenken dat de leer die wij aanduiden als ‘christendom’ in het NT wordt
aangeduid als ‘de weg’ (zie bijv. Hand 19:9,23; 22;4; 24:22)! 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

Het boek Ester neemt een bijzondere plaats in de Bijbel in. We lezen
hier geen woord over God, gebed, of een heilig geloofsleven. Maar
daardoor spreekt het misschien wel krachtiger over God en geloof dan
enig ander Bijbelboek. Want waar Esther een menselijk verhaal lijkt, is
het in werkelijkheid een verslag van Gods verborgen handelen in een
goddeloze wereld.

Wat in dit boek wordt verteld, speelde zich af in de tijd dat Ahasveros
de machtige heerser van het Medo-Perziche rijk was (486-464 v. Chr.).
De eerste ballingen uit Israël waren al naar Jeruzalem terug gegaan,
maar veel anderen waren in Perzië gebleven. In het derde jaar van zijn
regering wilde de koning zijn macht en grote rijkdom tonen aan al zijn
vorsten en dienaren, en richtte een grote maaltijd aan in de burcht
Susan. Toen Ahasveros al zijn rijkdom had laten zien, wilde hij pronken
met zijn mooie vrouw – koningin Wasti. Die weigerde echter te komen,
wat een diepe vernedering voor de machtige koning was. Want een
ongehoorzame, trotse, eigenzinnige vrouw was een grote schande. De
angst was groot dat veel vrouwen haar voorbeeld zouden volgen. Het
besluit was daarom: “dat Wasti koning Ahasveros niet meer onder
ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan
een ander zal geven, die beter is dan zij” (Est 1: 19). De nieuwe konin-
gin moest aan een aantal voorwaarden voldoen: ze moest een maagd
zijn, en er ‘schoon’ uitzien. Dit hield veel meer in dan er leuk en knap
uitzien; ze moest er ook eerlijk en betrouwbaar uitzien. Onder de vele
meisjes die naar het paleis werden gebracht, was ook Ester. Een joods
weesmeisje, die was opgevoed door haar oom Mordechai. Zij bleek er
niet alleen leuk uit te zien, maar ook geduldig, tevreden, nederig, en
gehoorzaam te zijn. “Toen het de beurt was van Ester (om naar de ko-
ning te gaan) … verlangde zij niets anders mee te nemen dan wat haar
werd aangeraden door Hegai, de eunuch die de koning als harem-
wachter diende. En allen die Ester zagen, keken vol bewondering naar
haar” (2:15). Haar houding en eenvoud maakten grote indruk op de
koning: “En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle an-
dere vrouwen, meer dan alle andere meisjes verwierf zij zijn bewonde-
ring en genegenheid. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband
om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti” (vs 17).
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In hoofdstuk 3 komen we Haman tegen. Een eerzuchtig en wreed
man, die een zeer hoge positie van de koning kreeg. Na de koning
was hij de belangrijkste man in het rijk. Iedereen moest hem eren en
voor hem buigen. Toen Mordechai dit weigerde, wilde Haman hem
doden. Het werd nog erger: “Maar nadat men hem had verteld uit
welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem
niet genoeg: vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Jo-
den in Ahasveros’ rijk om te brengen, heel Mordechais volk” (3:6).
Haman ging naar de koning maar wierp eerst pur (dat is het lot vs 7).
Het lot viel op de twaalfde maand, de laatst mogelijke maand. Elf
maanden moest hij wachten om zijn plan te kunnen uitvoeren. Stel
dat het na een week al had moeten gebeuren, dan was het volk Israël
menselijkerwijs gesproken verloren geweest (het hele volk; want het
land Israël behoorde tot het Perzische rijk, en het leven van de Joden
daar liep dus evenzeer gevaar). Haman vertelde de koning iets bijzon-
ders, maar voor de koning zeer bedreigends over Gods volk: “Er is een
bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te
midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten ver-
schillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de ko-
ning houden ze zich niet” (vs 8). Het wrede plan dit volk uit te roeien
bracht angst en grote rouw, terwijl Haman en de koning rustig zaten te
drinken (vs 9). Mordechai ging in rouw naar het paleis, en liet Esther
het verzoek overbrengen de koning om genade te smeken. Esther twij-
felde; de koning kon een ieder die het waagde ongevraagd bij hem te
komen, laten doden. Mordechai toonde haar zijn geloof en vertrouwen
op God: “Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Ester geven:
‘Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont,
als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet open-
doet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uit-
komst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen
dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een
tijd als deze” (4:14,15). Voor Ester het antwoord dat ze nodig had om
een besluit te nemen. Ze vroeg om te vasten, 3 dagen van volledige
toewijding aan de Here; daarna zou ze naar de koning gaan. Het be-
lang van het volk stelde ze boven haar eigen belang met de uitspraak:
“Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen” (vs 16). N.D.
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Ons geloof - ik vertel u niets nieuws - is gebaseerd op de Bijbel, ‘het Woord’.
Maar is dat Woord betrouwbaar? Wij menen van wel, en ik ga er vanuit dat de
lezers van dit blad het daar mee eens zijn. Maar ik vertel u evenmin iets
nieuws als ik zeg dat het in deze wereld niet ontbreekt aan mensen die daar
anders over denken. En dat niet alleen, ze komen ook met voorbeelden van
passages waar de tekst aantoonbaar onjuist zou zijn. En de meesten van ons
hebben daar niet altijd onmiddellijk een antwoord op. In deze serie willen we
daarom eens kritisch kijken naar dat soort ‘bezwaren’.

Voor een goed antwoord moeten we echter beginnen bij het begin. Dus voor
we naar concrete voorbeelden kunnen kijken, moeten we eerst een degelijk
fundament leggen. De eerste vraag is dan: hoe zijn we aan dat Woord geko-
men. Het antwoord verschilt wat per Bijbelboek. Maar het komt er globaal op
neer dat ofwel God tot bepaalde mensen in het verleden heeft gesproken, en
dat die dat vervolgens zo getrouw mogelijk hebben opgetekend, of dat zij ge-
beurtenissen uit hun tijd (of uit een eerdere tijd) hebben opgetekend, maar
dat – onder leiding van Gods Geest – zodanig hebben gedaan dat ook wij
daar in onze tijd op voort kunnen bouwen. Een bekend argument daartegen
is echter dat er in de Schrift juist een ontwikkeling zou zijn waar te nemen.
Maar wie goed vertrouwd is met de Bijbel raakt veeleer steeds meer onder de
indruk van de opvallende eenheid van die boodschap.

De ‘crashbestendigheid’ van de boodschap

Maar daarmee ben je er nog niet. Van die oorspronkelijke geschriften bestaat
er niet één meer. Wat wij hebben zijn afschriften daarvan. En zelfs niet af-
schriften van de originelen, maar afschriften van afschriften van afschriften
van … Hoe betrouwbaar is de tekst nog die we nu in handen hebben? Valt
daar nog iets zinvols over te zeggen? Die laatste vraag is snel te beantwoor-
den: ja, dat kan. Bij klassieke schrijvers zijn we vaak al blij als we van hun
werk een paar exemplaren hebben, maar van de meeste bijbelse geschriften
bezitten we heel veel kopieën. Dus die kun je vergelijken. Dan blijkt inder-
daad dat er verschillen zijn, soms veel, soms belangrijk. Maar tegelijkertijd
stelt het ons in staat redelijke uitspraken te doen over wat met grote waar-
schijnlijkheid de oorspronkelijke versie is geweest. In de volgende aflevering
zullen we daar verder naar kijken, voor nu nemen we er nota van dat er bij
het afschrijven fouten en onnauwkeurigheden in de tekst kunnen zijn geslo-
pen, en dat we ons dat bewust moeten zijn.

Effectief Bijbellezen
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De vraag die op dit moment van belang is, is echter: moeten we daar bang
voor zijn? Tast het de basis van ons geloof aan? Of kunnen we voldoende uit
de voeten met de tekst die we hebben? Je kunt overwegen dat als God inder-
daad bestaat, en als Hij ons na afloop van ons leven zal oordelen over hoe wij
dat leven geleefd hebben, dat het dan niet logisch zou zijn als Hij ons in onze-
kerheid zou laten over hoe Hij dan precies wil dat wij leven. Anders gezegd: je
kunt misschien honderdduizend manieren bedenken waarop er in de loop
der eeuwen iets zou kunnen zijn misgegaan met dat Woord, maar zou God
dat inderdaad hebben laten gebeuren? Bedenk: wanneer je ergens in de rim-
boe woont en dringend verlegen zit om een transportmogelijkheid, en je krijgt
een vrachtwagen cadeau, is de vraag of dat ding geschikt is voor het zware
werk dat je er mee moet gaan doen wellicht belangrijker dan de vraag of er in
de loop der tijd misschien hier of daar een deuk in is gekomen. Op een be-
paald punt in de geschiedenis der techniek hebben we besloten dat we het
belangrijk vinden om na een vliegtuigcrash nog te kunnen nagaan wat tot dat
ongeluk heeft geleid. En daarom registreren we sindsdien alle vluchtgege-
vens op een datarecorder. Maar die moet je dan wel na de klap nog kunnen
uitlezen. Dus die maken we zo vreselijk crashbestendig dat hij alle denkbare
ongelukken kan doorstaan. Dat is die befaamde ‘zwarte doos’ waar we na de
klap het eerst naar op zoek gaan. Zo is de echte vraag hier: kunnen we er op
vertrouwen dat de werkelijk van belang zijnde aspecten van Gods Woord in
voldoende mate verpakt zijn in zo’n zwarte doos dat de essentie van de bood-
schap alle denkbare ongelukken heeft kunnen overleven? Als dat zo is hoe-
ven we ons niet druk te maken over wat mogelijke deukjes in de verpakking,
zelfs als die er zouden zijn.

De tekst en de uitleg

De feitelijke vraag die hier van belang is, is dus: wat is het doel van de
Schrift. Welnu, Gods Woord is bedoeld als een handboek bij het leven. We
zeiden al: het vertelt ons wat God van ons verwacht in ons leven, de aspecten
waarop we na afloop zullen worden beoordeeld. Maar in het verleden, vooral
in de middeleeuwen, zag de mens de Bijbel zozeer als de basis van alles, dat
hij er zijn hele wereldbeeld aan ophing. De Bijbel vertelde hem, zo meende
hij, hoe de schepping in elkaar zit. En hij begon de Schrift zo te lezen; of ei-
genlijk: hij begon dat wat hem erover verteld was zo te interpreteren. Want de
middeleeuwse mens had zelf geen toegang tot die Schrift. En omdat hem de

Schrift in tegenspraak?
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wetenschappelijke basis ontbrak om dat beeld te toetsen aan de werkelijk-
heid, werd die opvatting tot de absolute maatstaf. Sindsdien hebben we die
wetenschappelijke basis wel, en dan blijkt er achteraf zo het een en ander
aan dat middeleeuwse beeld niet te kloppen. Maar daar mag je de Schrift
niet de schuld van geven, en trouwens ook niet die ‘boze’ wetenschap; dat
ligt aan die foutieve interpretatie. Want we zouden wel moeten geloven in
een geïnspireerde Schrift, maar er is echt geen enkele reden om te geloven
in een geïnspireerde Schriftuitleg. Als God ‘waakt over Zijn woord’, hebben we
voldoende reden om te geloven in de betrouwbaarheid daarvan. Maar God
heeft ons uitgerust met voldoende eigen verstand om dat zelf te kunnen le-
zen, en we zijn zelf verantwoordelijk. Dus we hebben geen enkele reden om
aan te nemen dat alle traditionele opvattingen uit het verleden onfeilbaar
kunnen worden geacht, al heeft de middeleeuwse kerk nog zo hard het te-
gendeel betoogd. Dus het feit dat ‘onze vaderen dit eeuwenlang hebben ge-
loofd’ is geen garantie voor de juistheid van een bepaalde opvatting. Velen
menen helaas echter dat ‘Bijbelgetrouw’ ook betekent ‘traditiegetrouw’.

Om een absurd voorbeeld te geven: als de middeleeuwer uit een bepaalde
passage zou hebben gelezen dat gras rood is, en de wetenschap concludeert
op grond van een kleuranalyse dat het eerder voor de hand ligt het groen te
noemen, dan moet je niet gaan roepen dat de wetenschap goddeloos is
(maar uiteraard evenmin dat daarmee is aangetoond ‘dat de Bijbel onwaar
is’), dan moet je constateren dat de interpretatie van dat vers in het verleden
kennelijk onjuist is geweest. Want de wetenschap bestudeert alleen maar de
werkelijkheid en de werkelijkheid kan niet onjuist zijn. Goed, rood gras is in-
derdaad een absurd voorbeeld, omdat we allemaal kunnen zien wat de kleur
van gras is, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Anderzijds: er is een
verhaal (al heb ik dat nooit bevestigd kunnen krijgen) dat de wijsgeer Aristo-
teles (384-322 v. Chr.), die een complete indeling heeft gemaakt van het die-
renrijk, en aan wiens mening in de middeleeuwen een groot gezag werd toe-
gekend, vliegen abusievelijk had gecatalogiseerd als uitgerust met acht po-
ten. En dat was destijds dus de enig correcte mening, want Aristoteles had
het gezegd! Terwijl het in de middeleeuwen toch niet kan hebben ontbroken
aan vliegen waaraan je dat zelf had kunnen controleren. Een Duits technisch
blad placht in het verleden dat soort overgeleverde, maar aantoonbaar on-
juiste, ‘wijsheden’ daarom te karakteriseren als ‘achtpotige vliegen’. En he-
laas ontbreekt het ook in de kringen van Bijbelgetrouwe christenen niet aan
dergelijke achtpotige vliegen. Daar hebben we in andere artikelen van tijd tot
tijd al voorbeelden van gegeven, maar in deze serie willen we ons bezighou-
den met wat minder snel te weerleggen kritiek.
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30.000 fouten

In een betrekkelijk recent boek (uitgegeven in 2005) van Amerikaanse oor-
sprong bespreekt de auteur het probleem van de betrouwbaarheid van de
overgeleverde tekst. Daarbij gaat hij in op een publicatie van de Brit Mill uit
1707, waarin deze, na een studie van 30 jaar, onthult dat er in de overgele-
verde tekst van het NT maar liefst 30.000 varianten voorkomen. Dit feit is
sindsdien het uitgangspunt van allen die de goddelijke basis van de Schrift in
twijfel willen trekken (waaronder de auteur van dat Amerikaanse boek). Eerst
even een rekensommetje. Het Nieuwe Testament telt afgerond zo’n 7000
verzen, dus die inventarisatie komt neer op meer dan 4 tekstvariaties per
vers! Voor het maken van vertalingen hebben we tegenwoordig de stan-
daardtekst van Nestle-Aland, uitgegeven door het Duitse Bijbelgenootschap.
Daar staan onderaan elke bladzijde alle tekstvarianten van enig belang ver-
meld. Dat zijn er volgens een vluchtige schatting 1,5-2 per vers, dus nog
steeds veel. Maar waar gaat het dan om? In heel veel gevallen om zaken als
deze. In Marcus 9:43-48 staat aan het eind in vs 48: “waar de wormen blij-
ven knagen en het vuur niet dooft”. Maar in sommige handschriften staat dit
achter elk ‘element’ van dit betoog, dus ook in vs 44 en 46. Maakt dat iets
uit voor de betekenis van dit betoog? Nee, uiteraard niet. Matteüs noemt de-
ze woorden niet in zijn versie van het verhaal, maar zegt volgens sommige
handschriften aan het eind wel: “Want de Zoon des mensen is gekomen om
het verlorene te behouden” (Mat 18:11, NBG’51). Andere handschriften heb-
ben dat niet en de NBV laat het daarom weg. De woorden staan echter onbe-
twist zo in Lucas 19:10, dus ze zijn in elk geval ooit door Jezus uitgesproken.
Waar het op neer komt, is dat er maar erg weinig tekstvarianten zijn waar
geloofspunten door in het geding komen. Waar dat toch het geval is, zal zorg-
vuldiger onderzoek noodzakelijk zijn, maar met gezond verstand en voldoen-
de kennis van de bijbelse leer en principes kom je zelfs als leek ook dan een
heel eind. Ik ken bijvoorbeeld geen enkel belangrijk geloofspunt dat we al-
leen maar kennen van één enkele tekst; dat zijn er altijd minstens twee of
drie. Zoals belangrijke functies in een vliegtuig tegenwoordig altijd dubbel zijn
uitgevoerd; dat heet in vakjargon ‘functional redundancy’. Dus een ingrijpend
geloofsprincipe dat maar zou berusten op één enkel vers is altijd dubieus! In
dat opzicht is de Schrift heel erg crashbestendig.

In de komende afleveringen van dit jaar willen we ingaan op de achtergron-
den van de tekstverschillen (blad 5 van dit jaar) en op de voor- en nadelen in
dat verband van de beschikbare Bijbelvertalingen (blad 6). In de loop van het
volgende jaar willen we dan kijken naar een aantal concrete problemen, waar
je als ‘leek’ niet zo snel uit zou komen. R.C.R
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Voorafschaduwingen van Christus
“Toen

De boeken van de zgn. grote profeten, in onze Bijbel, hebben allen te ma-
ken met de ondergang van het rijk Juda, en de daaropvolgende balling-
schap in Babel. Het langste boek, dat van Jeremia, voorzegt de onder-
gang van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel. Jesaja had al de
ondergang meegemaakt van het noordelijke rijk Israël, maar ook de won-
derbare redding van Jeruzalem in de dagen van Hizkia. Zijn profetie, hoe-
wel door velen ook in onze tijd niet begrepen, bevat echter een bood-
schap van verlossing en heil, en de introductie van het begrip evangelie.
Maar Jeremia lijkt bijna uitsluitend over onheil te profeteren, en hij geniet
de twijfelachtige eer om in het Nederlands tot een werkwoord te zijn ge-
worden: ‘jeremiëren’ met de betekenis van zich beklagen of zeuren.

Het leven van Jeremia

Jeremia was waarschijnlijk in de twintig toen hij werd geroepen als pro-
feet. Hij stamde uit een priesterlijk geslacht, maar bij zijn roeping was hij
nog te jong voor het priesterschap; want daarvoor moest je tenminste der-
tig jaar oud zijn. Hij heeft ook tot op hoge leeftijd geprofeteerd, bijna vijftig
jaar lang, en vaak onder moeilijke omstandigheden. Wij zien in hem een
leven van toewijding. Op Gods bevel moest hij leven zonder partner, en
dus ook zonder zoons en dochters, als deel van zijn getuigenis van het
onheil dat over die generatie zou komen.

Jeremia blééf waarschuwen, ondanks alles wat dat voor hem persoonlijk
betekende. Hij is mishandeld en meerdere keren gevangen gezet: “Zo
kwam Jeremia in een overwelfde kerker terecht, waar hij lange tijd zou
blijven” (Jer 37:16). De omstandigheden daar zouden niet best zijn, maar
hij bleef verkondigen dat het zinloos was zich tegen de Babyloniërs te ver-
zetten omdat zij door God waren gezonden. Hij werd in de gevangenhof in
een put gegooid. “In de put stond geen water meer; er was alleen mod-
der, waarin Jeremia wegzakte” (Jer 38:7). En hij werd, zoals vaker in zijn
leven, uiteindelijk gered door een buitenlander, want zijn eigen volksgeno-
ten hadden het compleet met hem gehad. Uiteindelijk is hij door de Baby-
loniërs vrijgelaten, maar hij kwam tegen zijn wil toch weer terecht bij de
groep die naar Egypte vluchtte, waarvan hij had geprofeteerd dat zij daar
nooit uit terug zouden keren. We kunnen goed begrijpen dat Jeremia zich
soms, op sombere momenten, identificeert met Job in zijn lijden.

Toch is niet alles in zijn boek negatief. Hij mocht ook profeteren dat het
niet zo zou blijven. Als een felle zonnestraal die weet door te breken in
een voor het overige dreigende onweerslucht, vinden we zijn profetieën

“Toen zei Ik : zie, hier ben Ik,
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in ”

7. Jeremia

over de Messias. Het zijn er niet veel, maar ze geven een helder beeld
van wat het Messiaanse rijk zal brengen. Hij spreekt ook over het nieuwe
verbond; een verbond dat niet, zoals de tien geboden in de ark, op steen
is geschreven, maar in de harten van de mensen. Het zijn de duidelijkste
woorden daarover van alle oudtestamentische profeten. Dat was de
boodschap die hij zo graag had willen brengen, maar de situatie van zijn
dagen, en zijn taak daarin, stond dat helaas niet toe.

Daarom is de algemene teneur van zijn profetieën toch negatief. Hij mag
bijna uitsluitend spreken van naderend onheil. De tragiek daarbij is dat
hij, zolang de vervulling uitbleef, zou worden gezien als een valse profeet.
Maar tegelijkertijd was het laatste dat hij wenste dat zijn eigen woorden
in vervulling zouden gaan, want dan was het te laat en was er geen weg
meer terug. “Ze zeggen tegen mij: ‘Wat komt er uit van de woorden van
de HEER?’ Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht, naar een onheilsdag
heb ik nooit uitgezien.” (Jer 17:15-16). Hij zou altijd de verliezer zijn, of
de rampspoed nu kwam of nog uitbleef.

Jeremia als voorafschaduwing van Christus

Jeremia is overduidelijk een beeld van bepaalde facetten van Christus.
Over Jezus was van tevoren geschreven:

God, de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn
gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet beschaamd
zal staan. (Jes 50:7)

Tegen Jeremia zei God bij zijn roeping dat Hij met hem zou zijn en hem
sterk zou maken, als een onneembare vesting:

Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen
muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en leiders
van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet ver-
slaan, want ik zal je ter zijde staan en je redden – spreekt de HEER.
(Jer 1:18-19)

Ook Jeremia groeide op in een dorp ten noorden van Jeruzalem, en ook
zijn dorpsgenoten werden zo woedend over zijn woorden dat zij hem wil-
den doden. Ook hij werd niet geaccepteerd door de leiders in Jeruzalem,
en door hen mishandeld. Ook Jeremia moest profeteren hoe Jeruzalem
ingenomen zou worden en het volk in ballingschap gevoerd. Ook tegen
hem werd gezegd dat hij ter dood gebracht moest worden omdat hij had
geprofeteerd dat de tempel zou worden verwoest (Jer 26:8-9). Als Jezus
optreedt tegen het misbruik van de tempel voor persoonlijk gewin, zijn

in de boekrol staat van mij geschreven”
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Voorafschaduwingen van Christus

het de woorden van Jeremia die Hij (gecombineerd met die van Jesaja)
citeert: “Er staat geschreven: Mijn huis moet een huis van gebed zijn,
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!” (Luc 19:46). Jezus
sprak hier ook over de aanstaande vernietiging van de tempel, en dat is
ook bij Jeremia het verband van de passage die Jezus citeert (Jer 7:11).
Zie in dit verband verder de uitleg van Psalm 69, uit de eerdere serie in
deze reeks - “Christus in de Psalmen” - waarvan de woorden in de Evan-
geliën worden aangehaald.

Bij beide zien we echter ook het verdriet dat er, ondanks hun profetieën,
niet naar hen werd geluisterd. En niet vanwege henzelf, maar vanwege
het besef dat de stad Jeruzalem daarmee gedoemd was vernietigd te wor-
den, waarbij de inwoners in ballingschap zouden gaan. Jeremia schreef:

Als jullie niet naar deze oproep luisteren, zal ik eenzaam huilen om jullie
hoogmoed, dan vergiet ik vele tranen, dan zullen mijn ogen in tranen
baden, want de kudde van de HEER wordt weggevoerd (Jer 13:17).

En we zien Jezus in soortgelijke omstandigheden:
Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot
van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede
kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu… omdat je de tijd
van Gods ontferming niet hebt herkend.” (Luc 19:41-44).

Ook worden beide door hun volksgenoten waanzinnig of bezeten ge-
noemd. En bij beide proberen mensen, die voorgeven hun vrienden te
zijn, hem in de val te lokken met strikvragen of op een andere manier.
Beide worden er tenslotte van beschuldigd dat hun uitspraken tegen de
stad en de tempel godslasterlijk zijn en dat ze daarvoor de dood verdie-
nen (Jer 26:11 en Mat 26:65-66). En van beide wordt gezegd dat ze ‘als
een lam naar de slacht gingen’ (Jer 11:19 en Jes 53:7-8), zij het dat het
bij Jeremia voortkwam uit wat hij zelf zijn argeloosheid noemt, terwijl Je-
zus heel bewust die weg koos. Kortom er zijn heel veel overeenkomsten,
teveel voor een kort artikel als dit.

Wat leert dit ons dan?

We hoeven er dus niet aan te twijfelen dat Jeremia een voorafschaduwing
is van Christus. Maar dan is ook hier de vraag: wat leert ons dat dan over
Jezus? In elk geval toont Jeremia ons zijn emoties, waar we bij Jezus zelf
nauwelijks over lezen, hoewel Hij ook Zijn leven van afwijzing door het
volk niet zonder emoties zal hebben doorstaan. Jesaja had de Knecht al
laten zeggen: “Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al mijn krachten ver-
bruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad” (Jes 49:4). Op zich-
zelf kunnen we dat echter ook nog wel begrijpen zonder het leven van
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7. Jeremia (vervolg van pagina 23)

Jeremia. Maar als je dan naar de feitelijke emoties van Jeremia kijkt zie
je hoogte- en dieptepunten. Het is zo frustrerend voor hem dat het volk
zijn waarschuwingen niet ter harte wil nemen. Hij heeft daar intens ver-
driet over, omdat hij zo goed beseft wat de consequenties daarvan zullen
zijn. Dat vinden we heel opvallend ook bij Jezus. Een groot deel van de
christenheid is juist veel harder in zijn oordeel daarover; zij zien het meer
als de eigen schuld van de Joden (‘zij verdienden het’) in schril contrast
met degene die ze proberen te volgen.

Maar daar waar Jeremia zijn frustraties uitspreekt over het feit dat hij
niet in staat was daar iets aan te veranderen, en de dag vervloekt dat
God hem geboren liet worden, besef je hoe Jezus wel degelijk de macht
had daar iets aan te doen. Hij kon wonderen laten gebeuren, zo groot dat
het volk geen keus zou hebben gehad dan Hem volledig aan te nemen.
Toch deed Hij dat niet, mocht Hij dat niet doen, omdat je de mensen dan
de noodzaak ontneemt te geloven. Juist dat was de aard van Jezus’ ver-
zoeking om van het dak van de tempel te springen, om daarmee dat te-
ken te geven waar het volk zo herhaaldelijk om vroeg. De allergrootste
les zit dus in dat ene punt waar hun situaties juist niet overeenkomen.
Het leven van Jeremia doet ons beseffen dat Jezus nog een extra verzoe-
king had waar Hij weerstand aan moest bieden. Jezus moest zich aan de
ene kant niet laten verleiden om volledig moedeloos te worden, maar
aan de andere kant ook niet om al te grote wonderen te verrichten.

Er is echter nog iets. Jeremia zouden we misschien omschrijven als een
trieste figuur, maar we zouden er niet aan denken Jezus zo te omschrij-
ven, hoewel veel in hun levens toch blijkbaar sterk overeenkomt. De les
daarin is: “Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondleg-
ger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in
het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het
kruis” (Heb 12:2). Ook Paulus leed veel, net als Jeremia, en vaak ook
door zijn eigen volksgenoten. Hij zegt: “Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn” (1
Kor 15:19). Toch liet hij zich daardoor niet afschrikken, want ook hij zag
voorbij zijn dood. Ook dat is een les van Jeremia – niet alleen voor Jezus,
niet alleen voor Paulus, maar ook voor ons. Als wij de blik gericht houden
op Jezus, en de heerlijke toekomst straks, dan zijn wij niet beklagens-
waardig; dan klagen we ook zelf niet, maar aanvaarden we de moeilijkhe-
den in ons leven als kennelijk noodzakelijke lessen, die ons toch vreugde
geven, omdat wij daaruit zien hoe ons geloof door de Vader steeds ver-
der opgebouwd wordt. En dan valt er zeker niets te ‘jeremiëren’. M.H.
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het geschreven Woord
Gebruik en verklaring

De oorsprong van het begrip dopen ligt in de
reinigingsrituelen van de Mozaïsche Wet. In
Leviticus 14-17 lezen we regelmatig dat ie-
mand die bijv. onrein was door melaatsheid
en is genezen, “zijn kleren moet wassen, al
zijn haar afscheren en zich met water wassen;
dan is hij weer rein” (Lev 14:8). De schrijver
aan de Hebreeën zegt daarover dat het in de
Wet gaat om “rituele wassingen, om bepa-
lingen … die slechts gelden tot aan de nieuwe
orde” (Heb 9:10). Het Hebreeuws gebruikt
hiervoor het woord rachats, en de schrijver
van Hebreeën gebruikt het Griekse bap-
tismos, afgeleid van baptō, onderdompelen.

Dat woord baptō vinden we in de Septuaginta
(de Griekse vertaling van het OT) eveneens
regelmatig in Leviticus, en ook dat in verband
met reiniging, maar dan als vertaling van het
Hebreeuwse taba, vertaald met indopen. Bij-
voorbeeld: “(de priester) moet zijn vinger in
het bloed [van het schuldoffer] dopen en het
ten overstaan van de HEER zevenmaal in de

richting van het voorhangsel sprenkelen” (Lev 4:6). Maar taba komt ook voor
bij de genezing (van melaatsheid) van Naäman: “Hierop daalde Naäman af
naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman

Het woord in het
Hebreeuws en Grieks
Het Hebreeuwse woord is taba
(in Daniël de Arameese vorm:
tsaba), dat de algemene bete-
kenis heeft van onderdompe-
len. De Septuaginta (de Griekse
vertaling van het OT) vertaalt
het meestal met baptō, maar
een enkele keer met baptizō.
Het NT gebruikt een paar keer
baptō, maar heeft een duidelij-
ke voorkeur voor de verlengde
vorm baptizō, en het zelfstan-
dig naamwoord baptisma voor
de doop. Het woord baptismos
komt enkele malen voor als
aanduiding van wassingen vol-
gens de Mozaïsche Wet. Het
woord baptistès (doper) vinden
we uitsluitend in Matteüs, Mar-
cus en Lucas als aanduiding
van Johannes de Doper.

De doop bij Paulus
De apostel Paulus stelt ons de doop voor als een symbolisch begraven worden met
Christus, maar dan in een graf waaruit wij – als een nieuw mens – weer op zullen
staan: “Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt [onderge-
dompeld] in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zo-
als Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te
leiden” (Rom 6:3-4). Onze oude mens was zondig, en op zonde staat de doodstraf.
Maar wie (symbolisch) is gestorven en begraven, kan weer opstaan (geboren worden)
tot een nieuw leven (zie ook Kol 2:12). Dat nieuwe leven is echter niet vrijblijvend.
Wie gedoopt is, is ook deel van het ‘lichaam van Christus’, de gemeente: “Wij zijn
allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden … of we nu uit het
Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen
zijn” (1 Kor 12:13). De doop verbindt ons met Christus, maar ook met elkaar.
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Dopen en doop

[Elisa] had gezegd … en hij was weer rein” (2 Kon 5:14). Hier worden beide as-
pecten, afwassen en reinigingsritueel, a.h.w. gecombineerd. De Septuaginta
vertaalt taba hier echter niet met baptō, maar met de langere vorm baptizō. Uit
niet-bijbelse Griekse geschriften blijkt dat baptō kan worden opgevat als een
tijdelijk onderdompelen en baptizō als een onderdompelen dat een blijvende
verandering teweeg brengt (het wordt bijv. ook gebruikt voor het onderdompe-
len van textiel in een verfbad, waarmee het een andere kleur krijgt). Maar dan
valt het op dat baptizō in de hele Septuaginta slechts tweemaal voorkomt; in
de overige gevallen wordt taba vertaald met baptō. Omgekeerd vinden we
baptō in het NT slechts driemaal , tegen baptizō ca. tachtig maal. Soortgelijke
overwegingen gelden ook voor de zelfstandige naamwoorden baptismos
(onderdompeling) dat in het NT slechts viermaal voorkomt, en dan uitsluitend
in het kader van de Mozaïsche wet, en baptisma (doop) dat we 14 maal vin-
den, van de doop van Johannes en die van Jezus, voornamelijk in de Evangeli-
ën en Handelingen (in de Septuaginta komen ze geen van beide voor).

De conclusie moet dan wel zijn dat de schrijvers van het NT ons willen vertellen
dat de reinigingsrituelen van de Mozaïsche Wet geen blijvende oplossing kon-
den bieden; hun effect was slechts tijdelijk. Daarom noemt Hebreeën ze ook
‘bepalingen die slechts gelden tot aan de nieuwe orde’. Sinds Jezus’ offerdood
geldt er een ander ritueel, dat een blijvende
verandering teweeg kan brengen: de doop in
Zijn dood (zie kader). En van die reiniging is
niet de rituele wassing van de Mozaïsche
Wet het beeld, maar dat genezen en weer
rein worden van de melaatse Naäman. Het
is daarom ook niet toevallig dat de doop in
de 1e eeuw de vorm had van een complete
onderdompeling; de gewoonte om het te
laten bij een besprenkeling stamt pas van
enkele eeuwen later. Voor de doop was in
de oorspronkelijke basilieken steeds een
doopbad aanwezig, waar de doopkandidaat
in afdaalde, en geen doopvont waaruit een
priester met zijn hand wat water schepte.
Want de doop symboliseerde - in tegenstel-
ling tot de Mozaïsche Wet - een begrafenis
en wedergeboorte, en niet alleen maar een
afwassing. R.C.R.

Het woord in de Concordantie
Het Hebreeuwse taba komt in het
OT ca. 20x voor en wordt meestal
vertaald met indopen, maar soms
ook met onderdompelen. De NBV
omschrijft het een enkele keer. Het
Arameese tsaba vinden we twee-
maal bij Daniël (van Nebukadnezar
in de tijd dat hij zich gedroeg als
een dier), en is daar vertaald met
bevochtigen of vochtig worden.
In het NT zijn het Griekse baptizō 
(80x) en baptisma (14x), ongeacht
de vertaling, vrijwel altijd vertaald
met dopen en doop, maar baptō 
(3x) en baptismos (4x) met iets van
afwassen of reinigen; ze slaan dan
op voorschriften uit de Mozaïsche
Wet of de aanvullingen daarop.
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Het Romeinse rijk ontstond halfweg de 3e eeuw v. Chr. als een Italiaanse
statenbond onder leiding van Rome. Het was toen een agrarische gemeen-
schap. Rond die tijd vocht Rome de eerste Punische (Foenicische) oorlog uit
tegen Karthago. Karthago was van oorsprong een Foenicische kolonie die
was uitgegroeid tot een belangrijke maritieme macht. Deze machtsstrijd
dwong Rome de zee op, en het werd op haar beurt een maritieme macht.
Een eeuw later viel Karthago definitief en beheerste Rome de Middellandse
Zee. Het rijk omvatte inmiddels alle kustlanden daarvan en nog een eeuw
later was alleen het rijk der Parthen, in Mesopotamië, nog onafhankelijk.
Keizer Augustus (vanaf 27 v. Chr.) organiseerde en stabiliseerde dit inmid-
dels gigantische rijk, dat in die vorm bleef bestaan tot ca. 300 na Chr.

De Romeinen in OT-profetie

Hoewel het ontstaan zich geheel afspeelde in de tijd tussen het OT en het
NT, vinden we er toch iets van in Daniël. Na de dood van Alexander de Grote
raakte zijn rijk verdeeld onder vier van zijn generaals (Dan 11:4). Juda werd
deel van het Seleucidische rijk, globaal het gebied van het vroegere Assyri-
sche rijk, maar bestuurd vanuit Syrië. In Egypte regeerden de Ptolemeeën.
Voor de Joden was dat feitelijk een terugkeer naar de situatie zoals die al
had bestaan zolang zij in het land woonden. De voortdurende strubbelingen
tussen deze beide rijken vinden we in Daniël 11 als de strijd tussen ‘de ko-
ning van het noorden’ en die ‘van het zuiden’. Maar dan lezen we:

Dan laat (de koning van het noorden) zijn oog vallen op de kustlanden en
verovert er vele, maar een bevelhebber maakt een einde aan zijn hoog-
moedig optreden zonder dat dit vergolden kan worden. (vs 18)

Dit slaat op een veroveringstocht van de Syriër Antiochus III in Klein-Azië in
de periode 197-190 v. Chr., waarbij hij zelfs oversteekt naar Europa. De Ro-
meinen dwingen hem tenslotte die af te breken, omdat hij te dicht in hun
buurt komt. Ze dwingen hem zelfs zijn veroveringen in Klein-Azië weer op te
geven. Over een latere periode lezen we verderop:

Op de vastgestelde tijd zal (de koning van het noorden) opnieuw het Zui-
den binnenvallen, maar … schepen van de Kittiërs vallen hem aan, zodat
hij wordt afgeschrikt en rechtsomkeert maakt. (vs 29-30)

Dit slaat op de koning Antiochus IV Epifanes, die in 168 v. Chr. op last van
de Romeinen (hier aangeduid als de ‘Kittiërs’) een veroveringstocht tegen
Egypte moet afbreken. Hier is dus al sprake van Romeinse schepen.

10. Mare Nostrum

er waren er die de zee bevoeren
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Romeinse scheepvaart in de 1e eeuw

In de tijd van het NT is de heerschappij van Rome universeel. Het rijk is vol-
ledig zelfvoorzienend en niet afhankelijk van producten van buiten. De sta-
biliteit van dat rijk vergt echter veel organisatie en veel intern transport.
Een uitgebreid stelsel van wegen maakt het reizen gemakkelijker. Die we-
gen liggen er in de eerste plaats voor de Romeinse troepentransporten,
maar vergemakkelijken ook alle andere verkeer. Transport over land blijft
echter langzaam en duur, transport over water gaat sneller en goedkoper.
De heerschappij over de zee is voor Rome daarom van levensbelang, en
een oorlogsvloot waakt over de veiligheid op zee. De Middellandse Zee is in
feite een Romeinse binnenzee geworden en wordt door de Romeinen zelf
inmiddels aangeduid als ‘Mare Nostrum’, onze zee. Die scheepvaart zorgt
niet alleen voor vrachtvervoer, maar evenzo voor regelmatig en redelijk be-
trouwbaar personenvervoer. In Handelingen zien we bijvoorbeeld duidelijk
hoe de apostel Paulus regelmatig over zee van gebied naar gebied reist.
Dat vertelt ons dat de snelle verbreiding van het evangelie over het Romein-
se rijk grotendeels te danken is aan de voorzieningen die de Romeinen zelf
vanuit hun eigen militaire en politieke belangen hadden aangebracht. Maar
zo werkt dat nu eenmaal bij God. In het winterseizoen kon er echter nog
steeds niet worden gevaren, omdat de schepen ook in die tijd nog onvol-
doende zeewaardig waren om in het stormseizoen nog veilig te kunnen
opereren. Ook dat aspect ontmoeten we in Handelingen:

schepen en zeevaart in de bijbel

Een Romeinse koopvaarder uit
de 1e eeuw. Kenmerkend zijn de
driehoekige zeilen boven de ra
en het kleine ‘stuurzeil’ (de
‘artemoon’) aan het kleine, sterk
voorover hellende voormastje.
De zwaan achterop is zichtbaar
op diverse afbeeldingen.
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10. Mare Nostrum

• Dan denk ik enige tijd bij u te blijven, misschien wel de hele winter, zodat
u mij op weg kunt helpen naar mijn volgende bestemming. (1 Kor 16:6)

• Probeer (nog) vóór de winter te komen. (2 Tim 4:21)
• Zodra ik (hen) naar je toe heb gestuurd, moet je bij mij in Nikopolis ko-

men. Ik heb besloten daar de winter door te brengen. (Tit 3:12)
Het is duidelijk dat Paulus dit gegeven voortdurend incalculeert in zijn plan-
nen. Maar je moet wel de achtergrond weten om het te herkennen.

Romeinse scheepsbouw

De Romeinse scheepsbouw kenmerkte zich zowel op het gebied van oor-
logsschepen als op het gebied van handelsschepen. Op militair gebied intro-
duceerden zij schepen met enterbruggen die hun soldaten in staat stelden
aan boord van een vijandelijk schip te komen en daar een man tegen man
gevecht aan te gaan, in plaats van een schip tegen schip gevecht. Maar in
de tijd van het NT gaat het eigenlijk alleen nog maar om het beschermen
van de handelsvloot tegen piraterij. Bij de koopvaardij gaat het om een veel-
heid van kleine particuliere handelsschepen, die van haven naar haven va-
ren, waar de kapiteins telkens ter plaatse weer nieuwe lading zoeken. Zulke
reizen duurden in onze ogen lang, met onzekere aankomsttijden. Maar het
ging stukken sneller dan te voet, en in de praktijk viel de reisduur kennelijk
voldoende te overzien. Daarnaast waren er de graanschepen. Dat waren
megaschepen, te vergelijken met de supertankers van onze tijd. Die trans-
porteerden graan van de graanstreken, zoals in Egypte, naar het moeder-
land. Hun inzet betekende voor de Romeinen dat ze hun graan centraal kon-
den laten verbouwen en dat de eigen Italiaanse bevolking voor een groot
deel kon worden gemist voor de landbouw en ingezet voor andere taken.
Die graanschepen hadden een vaste lading en een vaste bestemming. Ze
deden weinig tussenhavens aan (alleen al vanwege hun diepgang) en voe-
ren volgens vaste tijdschema’s. Één scheepslading zou 100.000 mensen
een maand lang kunnen voeden, dus te late aankomst zou een acuut voed-
selprobleem betekenen op de plaats van bestemming. Voor lange-afstand
passagiersvervoer waren ze daarom ideaal. Paulus’ reis naar Rome in han-
delingen 27 gebeurt met zo’n schip. Eerst gaat het van Ceasarea naar Myra
in Klein-Azië met een lokaal schip, en dan vandaar verder met zo’n graan-
schip dat van Alexandrië in Egypte naar Italië voer. Alleen ging het op dat
tweede deel van die reis dramatisch mis. Het megaschip was te laat in het
seizoen vertrokken en kwam, juist vanwege zijn enorme afmetingen, steeds
meer in de problemen toen het stormseizoen losbrak. En daarmee is het
vooral een verslag van de strijd tussen menselijke hoogmoed en de God van
Israël (zie hiervoor verder onze uitgave De wereld van Lucas). R.C.R

er waren er die de zee bevoeren
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De lever

De psalmist David kon het niet bevatten, hoe hij door God gemaakt en
gekend werd. “Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt ... wonderlijk zoals
u mij kent” (Ps 139:14,6). Eén van die wonderen van het lichaam is de
lever. Je kunt hem niet voelen, dus neem je het als vanzelfsprekend aan
dat je hem hebt, totdat hij door ziekte aangetast wordt. Tegenwoordig
worden wij gebombardeerd met allerlei reclame voor ‘detox’ program-
ma’s, die ons lichaam van giftige stoffen zouden kunnen zuiveren. Maar
Onze Schepper heeft ons al voorzien van de beste ‘detox’ orgaan: de le-
ver! Wat doet de lever eigenlijk?.

De lever kan veel bloed opnemen. Hij is een
soort reservoir, en zorgt ervoor dat er voldoen-
de bloed rondgepompt kan worden. De lever
helpt ook bij het aanmaken van de rode bloed-
cellen, en zorgt ervoor dat het bloed de juiste
concentratie van alle stoffen heeft. Voedings-
stoffen die vrijkomen bij de spijsvertering, wor-
den met het bloed naar de lever getranspor-
teerd. De lever is onze kleine ‘chemische fa-
briek’. Voedingstoffen worden hier bewerkt en

omgezet in bouwstoffen of in energie. Heel belangrijk is de opslag van
bijvoorbeeld suikers. Te veel glucose zet de lever om in glucogeen; en als
het glucose peil in het bloed zakt, zorgt hij er voor dat glucogeen onder
invloed van het hormoon insuline, uit de opslag als glucose het bloedpeil
weer doet stijgen. De lever heeft ook een zeer sterke ontgiftende wer-
king. Schadelijke stoffen (toxinen) die ons lichaam binnenkomen, worden
door de lever onschadelijk gemaakt en afgevoerd met de urine of ontlas-
ting. Daarnaast produceert de lever galvloeistof (gal), die nodig is voor
een goede vertering van vetten.

Wij zien dus hoe onmisbaar de lever is voor het goed en efficiënt functio-
neren van ons lichaam. Sommigen beweren dat dit slechts de uitwerking
van toeval is, maar de processen die wij hier heel summier beschreven,
zouden zelfs voor een goed opgeleide scheikundige zeer moeilijk uit te
voeren zijn. En de lever doet het allemaal automatisch en onophoudelijk!
David had gelijk: “U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de
buik van mijn moeder” (Ps 139:13). C.T.

(Met dank aan David Burges en Testimony , en Nel Davids voor haar aanvulling)

Afbeelding: www.functionsoftheliver.com
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Fundamenten
34. De gemeente van Christus (3)

In dit artikel zullen we naar de ‘gemeente’, ‘ekklesia’, kijken als gemeen-
schap van mensen die met elkaar verbonden zijn in Christus Jezus.

Als er iets duidelijk wordt bij het lezen van wat over de christelijke gemeente
in de eerste eeuw wordt verteld, dan is het wel dat zij een hechte gemeen-
schap vormden, en hoe erg het was als daar inbreuk op werd gemaakt. Al
direct na de doop van de eerste drieduizend mensen in Jeruzalem wordt ge-
sproken over gemeenschap, gemeenschappelijkheid en eendrachtigheid:

En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeen-
schap, het breken van het brood en de gebeden … allen, die tot het geloof ge-
komen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk … voortdu-
rend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis
en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en in eenvoud van hart (Han 2:42
-47).

Deze eendracht en gemeenschap is alleen mogelijk als er eenheid is in het
geloof dat de apostelen verkondigden. Paulus verklaart die eenheid als volgt:

Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan waardig aan de roeping, waarmee
u geroepen bent, te wandelen, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de een-
heid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één
Geest, gelijk u ook geroepen bent in de ene hoop van uw roeping, één Here,
één geloof, één doop, één God en Vader van allen … (Efez 4:1-6)

De conclusie hieruit is: omdat er één God en één Christus Jezus is, kan er
ook maar één geloof en één hoop zijn. Als allen zich, in liefde voor de waar-
heid en elkaar, daaraan houden, zal er geen sprake zijn van verdeeldheid en
afscheiding. Op andere plaatsen vermanen Paulus en Petrus hun lezers in
gelijkluidende woorden eensgezind te zijn (zie ook Rom 12:16;1 Pet 3:8):

… weest blij, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt
vrede, en de God van de liefde en van de vrede zal met u zijn (2 Kor 13:11).
... indien er enige gemeenschap is van de Geest, indien er enige ontferming en
barmhartigheid is, maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te
zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven … (Flp 2:1,2).

Paulus gebruikte, om die noodzakelijke eenheid duidelijk te maken, een voor
iedereen te begrijpen beeld. In de brief aan Efeze schreef hij over één li-
chaam. In de eerste brief aan Korinte werkte hij dat als volgt uit:

Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het li-
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chaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één
Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt … Want het lichaam bestaat toch
ook niet uit één lid, maar uit vele leden … Maar nu zijn er wel vele leden, maar
slechts één lichaam … God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld … op-
dat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijkelijk voor
elkaar zouden zorgen. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer
ontvangt, dele alle leden in de vreugde. U nu bent het lichaam van Christus en
ieder voor zijn deel leden (1 Kor 12:12-27).

De reden van dit schrijven was de ontstane verdeeldheid in deze gemeente.
Ieder had zijn eigen uitleg en opvatting, en er ontstonden groepjes van gelijk-
gezinden. En dat is het begin van de ondergang van de ene gemeente:

Maar ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest
allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aan-
eengesloten, één van zin en één van gevoelen (1 Kor 1:10).
Want vooreerst is er … wanneer u als gemeente samenkomt, verdeeldheid on-
der u, en ten dele geloof ik dit. Want scheuringen moeten er wel onder u zijn,
zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan (1 Kor 11:18,19).

Dit sluit aan bij wat Paulus schreef aan Timoteüs over dwaalleraars en hun
navolgers. Zij staan de waarheid tegen: het zijn mensen, wier denken bedor-
ven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan (2 Tim 3:8). Wanneer le-
den van de gemeente allerlei opvattingen verkondigen, is het de plicht van
de oudsten, en de andere leden, om aan de hand van de Schriften na te
gaan of deze dingen zo zijn, zoals de Joden in Berea deden nadat zij de woor-
den van Paulus hadden gehoord (Hand 17:11). Paulus riep daar zelfs toe op:
Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en be-
houdt het goede (1 Tes 5:19-21); toetst wat de Here welbehaaglijk is (Efez
5:10).

Een ander beeld is dat van een huwelijk. Dit is een verbond waarin beide par-
tijen vastleggen zich te zullen houden aan hun beloften, en dat niets hen zal
en mag scheiden. In het geloof geldt hetzelfde. Zo schreef hij dat Hij voor de
leden van de gemeente is als een vader, die zijn dochter uithuwelijkt:

Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één
man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen (2 Kor 11:2).

Maar zoals in het gewone huwelijk zijn er allerlei verleidingen die de eenheid
kunnen verbreken en het huwelijk op de klippen kunnen doen lopen. Dan
volgt scheiding, met alle gevolgen van dien. Dat mag zeker in het
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‘huwelijksverbond’ met Christus niet gebeuren. Maar Paulus had alle reden
te vrezen dat het toch anders was gelopen:

Maar ik vrees, dat misschien ... uw gedachten van de eenvoudige (en loutere)
toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden (2 Kor 11:3).

Wat God heeft samengevoegd mag de mens niet scheiden. Afgoderij is in de
Bijbel vreemdgaan, overspel, verbreking van het ‘huwelijksverbond’ met God.
Net zoals je in het gewone leven geen twee vrouwen of mannen kunt liefheb-
ben, kun je niet twee goden liefhebben. Hetzelfde is het geval in de gemeen-
te: Je kunt niet God en de wereld liefhebben. Materialisme wordt gezien als
afgoderij (Mammon = de god van het geld). Of, zoals Paulus schreef:

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid ge-
meen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duister-
nis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft
een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grond-
slag heeft de tempel van God met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de le-
vende God … (2 Kor 6:14-16).

Hetzelfde geldt uiteraard voor wie meegaat in afwijkende leer over Christus
en Gods heilswerk in Hem. Geloofsgenoten zijn het eens over wat zij geloven,
anders kunnen zij niet samen op weg, is er geen eenheid, en dus geen ge-
meenschap. Terugkerend tot de eerste brief van Johannes, zien we dat hij,
vanuit het principe onze gemeenschap is met de Vader en zijn Zoon Jezus
Christus (1 Joh 1:3), wijst op zijn levenbrengende verkondiging:

En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen:
God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat
wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen
wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in
het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde (1 Joh 1:5-7).

De Here Jezus bad op de avond voor zijn dood voor zijn volgelingen:

Heilige Vader bewaar hen (de apostelen) in uw naam, welke U Mij gegeven
hebt, dat zij één zijn zoals Wij … En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor
hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk U, Vader,
in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn ... En de heerlijkheid, die U Mij gegeven
hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en U in
Mij, dat zij volmaakt zijn tot één … (Joh 17:11,20-23).

Wie vast staat in het door de apostelen verkondigde geloof, leeft in nauwe
verbondenheid met Christus, en één van zin is met zijn lichaam, de gemeen-
te, zal zich door niets van Hem laten scheiden; niet door de verleidingen van
het vlees, niet door vervolging en niet door andere leer (Rom 8:31-39). J.K.D.



35

Psalm 102begrijpend zingen

Uw knechten hebben behagen in haar stenen

Hoe kwamen de 150 psalmen bij elkaar? Is de volgorde van betekenis? Wie
heeft het boek samengesteld? Dit zijn vragen waarmee veel Bijbelonderzoe-
kers hebben geworsteld – en waarop nog geen definitieve antwoorden zijn.

Het boek bestaat, zoals wij al vanuit de indeling kunnen zien, uit vijf boeken.
Heeft dan ieder boek een bepaald thema? Of behoort ieder boek tot een be-
paalde periode? Volgens één voorstel ‘behoren’ de vijf boeken tot verschillende
tijdperken in de geschiedenis van het volk Israël: het eerste en tweede boek
(Psalmen 1-41 en 42-72) tot de regering van David; het derde boek (73-89) tot
het verdeelde koninkrijk (na de tijd van David); het vierde (90-106), tot de tijd
van de ballingschap; het vijfde (107-150), tot de periode van het herstel onder
Ezra en Nehemia. Dit betekent niet dat iedere psalm geschreven werd gedu-
rende de betreffende periode, maar dat men geschikte psalmen heeft samen-
gebracht die bij die periode pasten.

Laten wij deze theorie toetsen aan de hand van Psalm 102. Deze psalm maakt
deel uit van Boek 4 en geeft inderdaad de geest weer van iemand in balling-
schap. De titel zegt het al: “Een gebed van een ellendige, wanneer hij bezwijkt
en voor de HERE zijn klacht uitstort”. In de verzen 2 t/m 12 brengt de psalmist
zijn hulpgeroep voor God: “Antwoord mij haastelijk” (v.3). Vanaf vers 13 veran-
dert echter de taal – hij krijgt zijn antwoord, en weet dat hij op God kan vertrou-
wen: “Gij, o HERE, troont voor eeuwig ... Gij zult opstaan, U over Sion erbar-
men”. Hij ziet nu uit naar een betere tijd.

De Joodse ballingen hebben steeds met verlangen aan de ruïnes van hun heili-
ge stad gedacht: “Uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben
deernis met haar puin” (v.15). Toch bleven zij volharden in de hoop, dat zij uit
ballingschap zouden terugkeren, en dat Jeruzalem herbouwd zou worden – wat
inderdaad is gebeurd.

De schrijver ziet echter nog verder: naar de komst van de Messias, en uiteinde-
lijk naar het Koninkrijk. Pas bij de tweede komst van de Here Jezus Christus
zullen de woorden van verzen 19 t/m 23 hun volle betekenis krijgen, wanneer
“men de naam des HEREN in Sion vertelle, en zijn lof in Jeruzalem, wanneer de
volken altegader en de koninkrijken zich zullen verzamelen om de HERE te die-
nen”. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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De eerste mensen bleken niet tevreden met hun positie. In hun dagelijks
contact met engelen was kennelijk de overweging opgekomen dat zij kon-
den zijn als engelen. Met dat vooruitzicht had God hen immers geschapen.
Maar zij stonden in rang onder de engelen en moesten hun opdrachten
uitvoeren. Zij waren hun goden, de elohiem. Als zij ook goden zouden zijn,
konden zij zelf bepalen wat zij deden. Door het toegeven aan die begeerte,
en dus hun verlangens niet te beheersen, verwierpen zij Gods heerschap-
pij, en toonden niet geschikt te heersen over de aarde. Gods leerschool
voor koningen is die van de bereidwilligheid gehoorzame dienaren te zijn.

Eva had toen de slang tegengesteld aan de woorden van God sprak, haar
man moeten zeggen wat er aan de hand was. Vervolgens hadden zij de
slang uit de hof moeten verwijderen. Dat was hun taak als heersers over
wat God hen in de hof had gegeven. Maar Eva deed dit niet; en Adam, die
ongetwijfeld de vrucht had herkend, deed geen navraag bij Eva maar at
gewoon. Zij deden dus niet wat de situatie vereiste. God sprak later tot Ka-
ïn woorden die evengoed van toepassing waren op zijn ouders:

… indien u niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur,
wiens begeerte naar u uitgaat, maar over wie u moet heersen (Gen 4:7).

Hun fatale fout was dat zij nalieten te doen waarvoor zij als bewaarders
van de hof waren aangesteld; en dat had tot gevolg dat hun de heerlijkheid
die zij begeerden juist werd ontzegd en zij aan de dood werden onderwor-
pen. Hun nakomelingen waren niet beter dan zij:

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is,
niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij
onnut geworden … de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze voor
God staat hun niet voor ogen (Rom 3: 10-18; vgl Psalm 33:8).

Daarom schrijft Paulus dat Gods vonnis over Adam geldt voor alle mensen:
Want allen hebben gezondigd en derven (missen, komen niet toe aan)
de heerlijkheid van God (Rom 3:23).

De hoop die het evangelie uit deze schijnbaar uitzichtloze situatie biedt, is
Gods werkzaamheid een deel van de mensen, via opvoeding en beproe-
ving, alsnog te brengen tot de voor hen bestemde heerlijkheid.

De mensen zijn niet geworden wat zij wilden: verstandig als de elohiem;
want anders zouden zij God wel ernstig zoeken en Hem de verschuldigde
eerbied schenken. Wijsheid en verstand kan alleen God schenken door zijn
Geest, zoals Hij deed bij Salomo, toen hij aan het begin van zijn koning-
schap erkende dat hij zonder die wijsheid en dat verstand nooit het volk
van God overeenkomstig diens wil zou kunnen regeren:

Leven in de verwachting van

4.
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Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte,
door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn
dit uw talrijk volk te richten? (1 Kon 3:9)

Salomo’s intentie was te zijn als de mens die God bij de schepping voor
ogen had. Daarbij zag hij in dat hij van zichzelf niet dat verstand had dat
nodig is om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad; althans
niet op de manier zoals God dit kan. Hij wilde niet als de eerste mens zijn,
en zelf uitmaken wat goed en kwaad is, maar in de goede zin van het
woord als God zijn, door te regeren zoals God Zelf zou doen. De belofte is
dat er een tijd zal komen dat alle mensen die op aarde leven goddelijke
wijsheid en verstand zullen hebben. Hierover schrijft de profeet Jesaja:

Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van kennis van de HERE, zoals de wate-
ren de bodem van de zee bedekken (Jes 11:9).

Dan is Gods doel met de schepping bereikt en kan de mens de heerlijk-
heid ontvangen die God voor ogen had. Daarom zwoer God eens:

… zo waar Ik leef en de heerlijkheid van de HERE de ganse aarde vervul-
len zal … (Num 14:21; zie ook Ps 57:6,12;72:19; Jes 6:3).

Salomo ging uiteindelijk de verkeerde weg. Hij bleek niet de beloofde
Zoon, de Messias, te zijn waar generaties naar hadden uitgekeken. De
enige Mens tot nu toe die vol was en is van kennis van de Here, en in vol-
maaktheid leefde vanuit Gods wijsheid en verstand, is Jezus Christus. On-
miskenbaar denkend aan wat in de hof gebeurde, schrijft Paulus:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de
gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof heeft ge-
acht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienst-
knecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is … ge-
hoorzaam geworden tot de dood … (Flp 2:5-8).

Wat hij wil zeggen, is dat een volgeling van Christus nederig moet zijn, een
dienaar die niet wil heersen over anderen. Als voorbeeld heeft hij Jezus
Christus, die de voor Hem bestemde koninklijke waardigheid niet zag als
iets dat je voor jezelf neemt of grijpt (rooft). Ondanks dat Hij de Kroonprins
was, toonde Hij zich zijn gehele leven dienaar van God en mensen. Hij
leefde als mens onder de mensen, en zocht voor Zichzelf geen hogere din-
gen. Hij verhief Zich niet boven de engelen, maar was door zijn onderwor-
penheid aan de dood bereid minder te zijn dan zij. Zijn motto was:

… zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil,
o God, te doen (Heb 10:7; Ps 40:9)

de hoop op de heerlijkheid

het Koninkrijk van God
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het Koninkrijk van God

Door bereidwillig het werk dat God van Hem vroeg, door zwaar lijden heen,
te volbrengen en af te wachten wat God Hem zou geven, toonde Hij zich
anders dan Adam. Daarom kreeg Hij het Hem in het vooruitzicht gestelde:

Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam bo-
ven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie
zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de
aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van
God, de Vader! (Flp 2:9-11; vgl. Luc 24:26;Joh 17:5;1 Pet 1:21;Op
5:12,13).

Elders benadrukt Paulus dat van allen in de hemel God uitgezonderd is:
Maar wanneer Hij (Christus) zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar
Hij (God) uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft (1 Kor 15:27).

Hij is de Mens naar Gods beeld en als Gods gelijkenis. Johannes getuigt
van Hem als de tot levende werkelijkheid gekomen woorden van God:

Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij
hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig-
geborene van de Vader, vol van genade en waarheid (Joh 1:14).

Hij en de andere apostelen hebben Hem niet alleen zo gezien toen zij op
de berg een voorproefje kregen van de verheerlijkte Jezus, maar ook in hoe
Hij was toen Hij dagelijks in hun midden was.

De belofte is dat Hij niet alleen zal blijven, maar dat allen die in het voet-
spoor van Jezus treden, en op die wijze ook beantwoorden aan het doel
dat God voor ogen had, ook heerlijkheid zullen ontvangen:

Want het voegde Hem (God), om wie en door wie alle dingen bestaan,
dat Hij (God), om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman
van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken (Heb 2:10).

Keer op keer lezen we in het Nieuwe Testament, dat de hoop van volgelin-
gen van Christus is, dat zij zullen delen in de heerlijkheid van Christus:

… heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt (Rom 2:10);
… die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid (Rom 9:23);
… de verborgen wijsheid van God, die God van eeuwigheid voorbeschikt
heeft tot onze heerlijkheid (1 Kor 2:7);
… zodat u weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is
van zijn erfenis bij de heiligen (Efez 1:18);
… Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid (Kol 1:27);
Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen
van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus (2 Tes 2:14);
… opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijk-
heid (2 Tim 2:10);
En wanneer de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans
van heerlijkheid verwerven (1 Pet 5:4; zie ook vers 10). J.K.D.

(vervolg van pagina 37)
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Toen Abraham uit Haran het land Kanaän introk, sloeg hij eerst zijn tent op
tussen Bethel en Ai. Vervolgens trok hij verder het land in, en ging wonen in
Berseba. De namen van de plaatsen zijn overigens uit later tijd.

Zijn kleinzoon Jakob ging jaren later, op de vlucht voor zijn broer
Ezau, in omgekeerde richting. Op zijn lange reis overnachtte hij
op het open veld. Nabij de stad Luz kreeg hij een bijzondere
droom: “Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal
tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog
gaan en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik
ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van
Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je
nakomelingen geven” (Gen 28:12.13). Jacob besefte dat deze
plek heilig was. God was hier. Deze plek was vannacht het huis
van God, daarom noemde Jakob deze plaats Bethel, huis van
God. Het Hebreeuwse woord beth betekent huis en el is God.

Na zijn terugkeer uit Haran naar Berseba, ging hij op Gods bevel eerst naar
Bethel, en bouwde daar een altaar (Gen 35:1,6,7). Daar hernieuwde God
de belofte aan Abraham: “God de Ontzagwekkende, is in Luz, in Kanaän,
aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend ... (Gen 48:3,4).

Toen het volk Israël het beloofde land introk, leverde het de eerste slag bij
Bethel en Ai. Na de overwinning bouwde Jozua een altaar voor de Heer. In
de tijd van de rechters stond de ark er enige tijd (Richt 20:27). Hier kwam
men God eren en raadplegen. Later werd de ark verplaatst naar Silo. Met
Gilgal en Mispa behoorde Bethel in de tijd van Samuël tot de richtplaatsen.
Tijdens de regering van koning Salomo stond de ark in de tempel, en was
Jeruzalem, ca. 20 km van Bethel, de centrale plaats van de eredienst.

Na de deling van het koninkrijk Israël koos de goddeloze koning Jerobeam
Bethel uit voor een ander heiligdom (1 Kon 12:29). Hier en in Dan stelde hij
een gouden kalf op, en zei: “U bent nu vaak genoeg ter bedevaart naar Je-
ruzalem gegaan! Israël, dit is uw god die u uit Egypte heeft geleid” (1 Kon
12:27-30). Zo werd het huis van God verontreinigd. Beth-el werd daarom
door de profeten Amos en Hosea Beth-awen genoemd, huis van de zonde.

Welke tegenwoordige plaats Bethel is, is niet zeker. Volgens velen het Pa-
lestijnse dorpje Beitin, op de Westelijke Jordaanoever (niet ver van Ramal-
lah) volgens anderen El-Bireh. Opgravingen laten zien dat El-Bireh aanne-
melijker is. Hoe het ook zij: ‘Huis van God’ is het niet meer. Het is wachten
op de Heer, die Jeruzalem weer zal maken tot Gods huis N.D./H.d.B.

dit is het Land

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Bethel

• Bethel
•

Jeruzalem
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Gelijkenissen van Christus Jezus

Onder alle leraars die God heeft gezonden om zijn genadige voornemens te
openbaren en mensen te onderwijzen in zijn wegen, neemt zijn Zoon Christus
Jezus een unieke plaats in. Zijn luisteraars stonden versteld over het gezag
waarmee Hij afrekende met de Joodse tradities, om zelf te verklaren wat God
van hen vroeg, met de woorden: U hebt gehoord ... maar Ik zeg u. Na een toe-
spraak in een synagoge verwonderden zich allen over de woorden van genade,
die van zijn lippen kwamen. Zelfs de dienaars van zijn vijanden, die waren ge-
komen om Hem gevangen te nemen, moesten toegeven: Nooit heeft een mens
zó gesproken, als deze mens spreekt!

Kenmerkend voor Jezus’ heldere en indringende onderwijs was zijn gebruik
van illustraties uit het dagelijks leven en de natuur, waarmee Hij zijn luisteraars
op onvergelijkelijke manier inzicht wist te geven in hun verantwoordelijkheden
tegenover God en mensen. Wie zou, bijvoorbeeld, na zijn verhaal van de barm-
hartige Samaritaan te hebben gehoord, niet beter dan ooit tevoren inzien wat
liefde voor de naaste inhoudt? Of, uit de beschrijving van de zorg van de herder
voor het ene verdwaalde schaap, geen rijker inzicht krijgen in Gods liefde voor
zijn kinderen?

Toch zouden we de betekenis van Jezus’ gelijkenissen onderschatten, wanneer
wij ze voornamelijk beschouwen als een prettige manier om geestelijke lessen
te leren. Naast hun ethische waarde onthullen zij wat Jezus de geheimenissen
van het Koninkrijk der hemelen noemde. De gelijkenis van de Zaaier, bijvoor-
beeld, leert dat Christus Zich — voordat Hij in heerlijkheid verschijnt om zijn
Koninkrijk op te richten — wijdt aan de taak mensen tot dat Koninkrijk te roe-
pen. Die van de schat in een akker, en die van de schone parel, leren wat het
betekent zo’n uitnodiging tot het Koninkrijk in geloof te ontvangen. Daartegen-
over voorzegt die van de onrechtvaardige pachters van een wijngaard de nood-
lottige gevolgen voor het Joodse volk van de verwerping van Gods Zoon. De
gelijkenissen van de ponden en de talenten stellen Hem voor als de Rechter,
die bij zijn verschijning in de eindtijd zijn dienaars zal beoordelen naar hun wer-
ken; en die van de tien maagden leert hoe belangrijk het is dat discipelen van
Christus klaar zijn, om Hem bij zijn verschijning als hun Heer te begroeten.
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