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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Het is alweer een jaar geleden dat wij aandacht besteedden aan het nieuws
in het licht van de Bijbel. Een aantal maal schreven wij over de financiële
crises, omdat de instorting van de op handel en bezit gerichte samenleving
vooraf gaat aan de komst van Christus Jezus uit de hemel en de vestiging
van Gods Koninkrijk op aarde (Op 17:1 t/m 19:5). Reden voor Bijbelgelovigen alert te zijn op zulke ontwikkelingen. Het afgelopen jaar was er alleen
meer nieuws over hetzelfde en hadden we er daarom niets aan toe te voegen. De situatie lijkt nu weliswaar verbeterd – de indexen op de grote beurzen in de VS en Europa staan ongeëvenaard hoog – maar volgens deskundigen heeft dat te maken met onzekerheden over de economische ontwikkelingen in Azië en positieve ontwikkelingen in de VS, zodat de dollar ineens weer interessant wordt. Het heeft allemaal veel weg van een patiënt
die ongeneeslijk ziek is en aan het eind van zijn leven nog eenmaal krachtig
opleeft, om daarna plotseling de geest te geven; of van die plant die door
de vorst is verzwakt en in het voorjaar nog eenmaal een ongekende bloemenpracht geeft om daarna definitief af te sterven.
De financiële indexen zijn erg gevoelig voor politieke instabiliteit. Zodra een
conflict ontstaat in een gebied met essentiële grondstoffen – vooral olie –
reageren de financiële markten direct. Beleggers verkopen dan massaal
aandelen, waardoor de prijzen dalen en de indexen naar beneden gaan. Als
dat snel gaat kan er zo weer paniek uitbreken en een beurskrach ontstaan.
De aandacht van de wereld is vooral gericht op de situatie in het ruime gebied rond de Middellandse Zee. Daar zijn de belangen van de grote mogendheden het grootst, omdat hier een groot deel van de olie vandaan
komt en zij er veel wapens aan leveren. De zogenaamde ‘Arabische Lente’,
door sommigen zo toegejuicht omdat dictators plaats maakten voor ‘onze
democratie’, is voor anderen de nachtmerrie geworden die zij zo vreesden.
De geest is als het ware uit de fles en de opstanden hebben de weg bereid
voor een strijd tussen twee hoofdrichtingen in de Islam: de sjiieten en de
soennieten, die zelf ook weer verdeeld zijn en elkaar bestrijden.
De aandacht van de Bijbelgelovigen gaat terecht ook uit naar dat gebied en
vooral Israël. Dit is de plaats die God Zich tot zijn woning koos, volgens zijn
beloften aan Abraham, Isaak en Jakob. Die zijn onveranderlijk, ondanks de
zonden van hun nakomelingen die er de oorzaak van waren dat zij verbannen werden uit het beloofde land. De terugkeer van Israël is echter volgens
de profeten (zie bijv. Ezech 36 en 37), hét teken van de eindtijd, dat al eeu-
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
wen de aandacht heeft van wie hun Bijbel goed lezen. Vooral sinds het midden van de negentiende eeuw is hier voortdurend op gewezen; ook dat dit
het begin zou zijn van grote conflicten. De omringende landen zouden uiteraard niet accepteren dat er zomaar een ander volk in hun midden en ‘op
hun grond’ zou komen wonen; vooral als dat volk Israël heet. Het centrale
probleem is Jeruzalem, dat één van de heilige plaatsen van de Islam is. De
voortdurende dreiging van oorlogen en opstanden is een deel van Gods beproeving van Israël. Tot nu toe maakte het helaas verkeerde keuzes: het
vertrouwt op wapens en hekken in plaats van op de God die Zijn beloften is
nagekomen en hen in het verleden altijd heeft gered als zij daarom vroegen. Uiteindelijk zal het zodanig in moeilijkheden komen dat zij zich er niet
zelf uit kunnen redden. Dan zal God ingrijpen en zal Israël inzien dat de God
van hun voorvaderen dit heeft gedaan (zie bijv. Ezech 38 en 39).
Die tijd komt steeds dichterbij. De ‘wereldgemeenschap’ is niet gelukkig
met het nederzettingenbeleid op de Westbank. Dat bemoeilijkt de kans op
vrede tussen Israël en de Palestijnen. De grootste ergernis van de Islamitische wereld is dat Israël Jeruzalem als zijn ‘ongedeelde hoofdstad’ ziet. We
hebben de laatste tijd gezien dat VN landen, zonder machtiging van de VN,
ingrijpen in voor hen ongewenste situaties. Als de VS en Groot Brittannië
dat ongestraft mogen, is het niet ondenkbaar dat landen eigenmachtig
gaan ingrijpen in ‘de kwestie Israël’, onder het mom dat het zich niet aan
de VN resoluties houdt. Ook Israël zelf treedt eigenmachtig op door bombardementen uit te (willen) voeren in Syrië en Iran. Als aanval voor Israël de
beste verdediging is, dan geldt dat ook voor die landen.
De situatie in Syrië baart Israël terecht grote zorgen. Het Syrische regiem
steunt, met Iran, Hezbollah in Libanon. Volgens deskundigen is de kans
groot dat als de VS Syrië aanvalt, Syrië en Hezbollah op hun beurt Israël
aanvallen. En wat doet Iran dan? Gaat het Syrië helpen? Komen andere,
met name Islamitische landen hen te hulp? In Ezechiël 38 worden een aantal volken bij name genoemd. Vele dingen zullen we pas achteraf weten,
maar de profetieën aangaande deze dingen zouden ons waakzaam moeten
laten zijn en doen inzien dat deze samenleving vroeg of laat tot een einde
komt, op de wijze zoals lang tevoren door God is bepaald. Na een tijd van
grote moeilijkheden, vooral voor christenen en Joden, zal de ook lang beloofde nieuwe samenleving – het nieuwe Jeruzalem – door God op aarde
worden gevestigd. Dat is onze hoop!
J.K.D.
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Overdenking
In Genesis zien we hoe God Abraham rijkelijk zegent:
De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf haar wat hij had
toegezegd: Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een
zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. Abraham
noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had,
Isaak. (Gen 21:1-3)
Het staat er vrij summier, maar hun geluk en dankbaarheid zal geen
grenzen gekend hebben, mede gezien hun hogere leeftijden. We zien
daar iets van in vers 6:
‘God maakt dat ik kan lachen’, zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal
met mij mee lachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit
een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog
een zoon gebaard!’ (Gen 21:6-7)
Natuurlijk denken we bij dit lachen eerst aan hoofdstuk 18, waar Sara
niet kan geloven dat zij een zoon zal krijgen. Daar was het iets van ongeloof, zij was immers al negentig. Hier is het van pure blijdschap. Er is veel
gebeurd in dat jaar. Drie hoofdstukken, waarvan één een dieptepunt in
het geloof van Abraham beschrijft. Maar nu is het kind er, en in dit ene
hoofdstuk gaan er aardig wat jaren voorbij. Maar Abraham zal nu volledig
overtuigd zijn dat dit het kind van de belofte is, terwijl hij hem op ziet
groeien van zuigeling tot kleuter, tot kind, tot jonge man. En zijn geloof in
Gods beloften zal toenemen. Alles wat God beloofd heeft, begint nu op
zijn plaats te vallen.
Vervolgens, als we maar één hoofdstuk verder gaan, zien we hoe God
Abraham weer op de proef stelt, nu als het ware met de ultieme toets, nu
hij zo lang heeft gehad om zijn geloof te versterken:
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik
luister’, antwoordde Abraham. ‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel
houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar
moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’ (Gen 22:1-2)
Wij weten niet wanneer God dit tot Abraham zei. Wellicht kwam de stem
’s avonds of ’s nachts. Abraham zal er niets van begrepen hebben. God
wil geen mensenoffers. Maar nog belangrijker, hoe kunnen de beloften
over zijn nageslacht vervuld worden als hij Isaak moet offeren. Hij zal helemaal niet begrepen hebben waarom God dit van hem vraagt en wat het
nut ervan is. Waarom zou Isaak moeten sterven? Wij kunnen simpel zeggen: hij wordt op de proef gesteld, maar dat is achteraf. Als wij het moeilijk hebben zeggen we ook niet meteen: ik word enkel op de proef gesteld. Maar behalve al deze gedachten, heeft hij al precies bedacht wat
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hij nodig zal hebben. We lezen hoe hij eerst hout klooft – een flinke bos
waarschijnlijk. Verder neemt hij ook vuur en een mes mee, zadelt zijn
ezel en neemt twee van de knechten mee, met uiteraard Isaak. Het vuur
en het mes zien we pas later, maar ook dat moet Abraham vanaf het begin bij zich gehad hebben. Hij is volledig voorbereid om te doen wat God
gevraagd heeft.
De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam
twee van zijn knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor
het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken.
(Gen 22:3)
We zien vaker dat Abraham, als hij iets voor God moet doen, vroeg opstaat om meteen te doen wat God gevraagd heeft. We zien dat in Genesis 19:27 als de steden van Sodom en Gomorra verwoest worden, in
hoofdstuk 21:14 als hij Hagar weg moet zenden, en hier weer. Misschien
zouden wij geneigd zijn het wat uit te stellen, om eerst nog van alles te
doen. We zien er tegen op, dus schuiven we het voor ons uit. Maar het
voorbeeld van Abraham is om het meteen op te pakken, ’s ochtends
vroeg. Dit heeft God gevraagd, dit moet hij eerst doen. Al het andere kan
wachten. Hij zal best andere plannen gehad hebben, maar hij zet die alle
opzij om eerst te doen wat God van hem vraagt.
Je krijgt niet de indruk dat hij er met iemand over gesproken heeft. Het
zou begrijpelijk geweest zijn als Sara had geprobeerd hem tegen te houden. Maar ook de knechten en Isaak weten niet wat er gaat gebeuren,
hoewel Isaak geen klein kind meer is, maar een jonge man.
Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. (Gen 22:4)
Je kunt je best voorstellen dat zij onderweg gevraagd zullen hebben waar
zij heen gingen. Maar deze drie dagen denkt Abraham ook na over deze
merkwaardige opdracht van God, en vooral hoe het te rijmen is met de
belofte dat men door deze zelfde Isaak van nageslacht zal spreken. Abraham zal niet nog een zoon krijgen. Deze Isaak zal toch degene zijn door
wie de beloften in vervulling gaan. En de enige uitleg die er kan zijn, beredeneert Abraham, is dat God in staat is om een dode weer tot leven te
brengen. Tot op dat moment was dat nooit gebeurd of beschreven. Als
we doden opgewekt zien in de Schrift is er een lichaam. De Here Jezus
wekt een meisje op dat net gestorven is, daarna een jongen die naar het
graf gebracht wordt en tenslotte een man die al een paar dagen in het
graf ligt. Maar het is steeds een compleet lichaam. Maar nu, het zal niet
alleen een dode zijn, maar een lichaam dat verteerd wordt door het vuur;
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er zal enkel ‘het stof der aarde’ zijn. Dat is het wonder dat Abraham uiteindelijk, na lang nadenken, verwacht te zien. Het is de enige manier die
hij kan bedenken waardoor Gods beloften toch in vervulling zullen gaan:
Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak
als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn
enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door
Isaak zul je nageslacht krijgen’, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij
hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding (of NBG’51: bij wijze van
spreken). (Heb 11:17-19)
Drie dagen lang reist Abraham met het mes waarmee hij Isaak gaat doden, met het hout waarop hij hem zal vastbinden en met het vuur waarmee hij het offer zal brengen. We zien hoe Abraham overtuigd is geweest
dat Isaak gaat sterven.
Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga
met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we
naar jullie terug.’ (Gen 22:5)
En Isaak moet het hout van zijn eigen offer dragen (daaruit blijkt overigens ook zijn leeftijd). Hierin zien we een duidelijke verwijzing naar het
kruis dat Jezus moest dragen.
Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon
Isaak en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen zij samen verder.
‘Vader’, zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We hebben vuur en hout’, zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het
offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. (Gen 22:6-8)
Hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. (Joh 19:17)
Het antwoord van Abraham is voldoende. Hoewel Isaak oud genoeg is om
weerstand te bieden, zien we in hem de gehoorzame zoon van de belofte. Hij laat zich gewillig leiden “als een lam dat ter slachting geleid
wordt”. Hij doet wat zijn vader van hem vraagt in de volle overtuiging dat
zijn vader hem niet laat lijden als een andere oplossing mogelijk is.
Abraham krijgt Isaak ook bij wijze van spreken uit de dood terug. God zou
in een offer voorzien. Maar Abraham heeft bewezen dat hij zo volledig op
God vertrouwt, op Zijn woord en op Zijn beloften dat hij alles zal doen wat
God van hem vraagt. Als het lijkt alsof de beloften niet meer vervuld zullen worden, bedenkt hij hoe God dit gaat oplossen, want zijn geloof in de
belofte van God is rotsvast.
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Datzelfde rotsvast geloof zien we uiteraard in de Here Jezus. Ook Hij
vroeg zijn Vader in zijn zwaarste strijd, in Gethsemane, of het wel zo
moest, of er geen andere oplossing mogelijk was. En ook Hij geloofde zo
rotsvast in zijn Vader dat Hij het antwoord dat het zo moest aanvaardde.
“God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen”. En Jezus wist
dat Hij dat lam was. Hij wist ook dat God Hem uit de dood terug zou brengen en dat door Hem de verlossing van de wereld mogelijk zou zijn. Hij
kende de woorden: “En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde”,
maar dat maakte de strijd niet makkelijker. Zijn rotsvast geloof heeft de
strijd draagbaar gemaakt.
Wij zijn niet zoals een Abraham. Wij hebben niet als individuen beloften
ontvangen, maar gezamenlijk. Maar die beloften zijn net zo reëel. Het
tijdelijke van dit leven en de heerlijke toekomst die ons wacht zijn net zo
reëel als de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Die beloften waren
voor hem reden om alles te doen wat van hem gevraagd werd, om volledig gehoorzaam te zijn. En hoewel hij soms twijfelde, zien we toch dat het
een tijdelijk dipje was en zijn geloof daarna nog sterker werd dan het
was.
Maar hoe zit dat dan met ons? Ook wij kennen de beloften, maar zijn wij
er ook zo van overtuigd dat wat er in de wereld ook gebeurt, Gods woord
altijd in vervulling zal gaan? Woorden als “waar blijft de belofte van zijn
komst” worden door sommigen aangegrepen om een andere leer te
brengen. En bijna niemand wacht met verlangen op dat nieuwe leven,
want we zitten te vast in dit leven. Als de wederkomst voor ons een keiharde realiteit is, zoals de beloften ook voor Abraham keihard vaststonden, zullen ook wij dat in ons leven tonen. Dan is het duidelijk dat we het
leven als tijdelijk zien, dat we problemen slechts zien als een beproeving
die ons geloof versterken zal.
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij
de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons
afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. (Heb 12:1)
Abraham is één in die wolk van getuigen. Het volmaakte voorbeeld is dat
van de Here Jezus.
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij
hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen
hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. (Heb 12:23)
M.H.
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Wat is geloof?
We beginnen met meer in detail naar het woord geloof te kijken. Want dat is de
basis: “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat” (Heb 11:6). Aan het begin van dit
hoofdstuk uit Hebreeën staat een soort definitie die ook in het eerste artikel in
deze serie is aangehaald: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij
hopen, en overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien”.
Het geloof overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Vervolgens laat
de Hebreeënbriefschrijver voorbeelden zien van mensen die geloven, en van
allen merken we dat er niet enkel staat dat zij geloofden, maar tevens hoe zij
handelden op basis van dat geloof. Door het geloof deden zij iets. Geloof is dus
niet iets vaags als ‘ik geloof’, maar een rotsvaste overtuiging op basis van uitspraken die God heeft gedaan – dus op Zijn woord – om vervolgens daarnaar
te handelen, omdat je zeker weet dat er iets zal gebeuren. Noach bouwde een
ark op droog land, omdat God zei dat Hij de aarde ging vernietigen. Abraham
verliet zijn vaderstad en trok naar een onbekend land, omdat God een plan met
hem had. Jakob gaf instructies dat na zijn overlijden zijn beenderen meegenomen moesten worden als zijn nageslacht Egypte zou verlaten, omdat God gezegd had dat zij terug zouden keren. En zo staan er veel meer voorbeelden. Zij
waren rotsvast overtuigd van de waarheid van wat zij niet zagen. Zij zagen nog
niets. Soms dreef hun omgeving de spot met hen. Maar zij waren overtuigd van
de waarheid van Gods woord en dat wat Hij gezegd had zeker zou gebeuren. Zij
hadden geleerd om volledig in Gods woord te geloven, daarop te vertrouwen en
daarna te handelen. Paulus zegt elders specifiek over Abraham: “Hij twijfelde
niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte
was te doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend” (Rom 4:20-22).
De Joden in de tijd van Jezus gingen er prat op nageslacht van Abraham te zijn,
maar Jezus dient hen gelijk van repliek: “Als u echt kinderen van Abraham
bent, zou u moeten doen wat Abraham deed” (Joh 8:39); en waar Jezus op
doelt zien we ook in de woorden van Paulus, waar hij Abraham noemt de vader
van alle gelovigen, dus ook van ons. Allen die “onze vader Abraham volgen in
het geloof dat hij ... bezat” (Rom 4:12). In het boek Genesis worden Abraham
en Lot naast elkaar afgeschilderd als twee rechtvaardige mannen. Toch is Lot
degene die bescherming zoekt, eerst in Sodom en Gomorra, hoewel hij zich

8

1

Meester en Leerling

b. Onvoorwaardelijk geloof in de waarheid
verschrikkelijk ergert aan alles wat daar gebeurt, en als die steden verwoest worden wil
hij naar een kleinere stad, omdat hij bang is
als hij niet meer achter een muur kan wonen.
Abraham daarentegen vertrouwt volledig op
de bescherming van God die hem naar dit
land geleid heeft: “Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten omdat hij uitzag naar een
stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd” (Heb 11:9). Een tent beschrijft niet het comfort, maar het totale gebrek aan bescherming die deze biedt. Daar
krijgt hij beloften van God, en daar wordt zijn
geloof op de proef gesteld. En je ziet hoe zijn
geloof zich ontwikkelt en steeds sterker wordt,
als hij merkt dat God volledig trouw is aan Zijn
woord. Het is niet iets dat aangeboren is,
maar iets dat hij in de praktijk leert door alles
wat hij meemaakt. Je ziet hoe hij soms terugvalt en niet volledig vertrouwt, maar ook daar
komt hij sterker uit tevoorschijn.
Zelfs als hij zijn zoon, de zoon van de belofte,
ter dood moet brengen, twijfelt hij er niet aan
dat Gods beloften over diezelfde zoon alsnog
vervuld zullen worden (zie voor een uitgebreidere behandeling van deze gebeurtenis de
overdenking op de pagina’s hiervoor).

Deel van een middeleeuwse houtsnede in een Biblia Pauperum, Abraham die Isaak offert.

Vertrouwen op Gods woord
Dat is dan ook de les voor ons, om ons geloof ook zo volledig te baseren op wat
God gezegd heeft. Iets anders is er niet, dat is de waarheid. Op die manier volgen wij onze herder, die immers volledig op Gods woord vertrouwde. Als wij niet
volledig op Gods woord vertrouwen zijn we als schapen die verdwalen. Dat zegt
Jezus ook tot zijn gehoor: “U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de
macht van God evenmin!” (Mat 22:29). En het woord ‘dwalen’ is hetzelfde als
wat ook schapen doen. Ze dwalen waardoor ze uiteindelijk verdwaald raken. Of
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zoals Jezus tot de discipelen zegt na zijn opstanding: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten
gezegd hebben?” (Luc 24:25). Als Jezus dat toen tot zijn discipelen zei, dan
geldt dat toch evenzeer voor ons? Zij dwaalden door gebrek aan kennis van de
Schrift. Daarbij gaat het uiteraard niet om feitenkennis, zoals in de vorige aflevering ook is aangegeven, maar om een rotsvast vertrouwen op wat God gezegd heeft, op wat Hij beloofd heeft.
Later zien we hetzelfde Griekse woord voor ‘dwalen’ vertaald met ‘misleiden’.
Dan zijn we niet door de herder geleid, maar door anderen misleid en raken we
verdwaald. Dat is steeds de waarschuwing. Het verschil tussen aan de ene
kant zowel verdwalen als misleid worden, en aan de andere kant het smalle
pad volgen, is het bekend zijn met en verstaan van het woord van God. Om dat
te bereiken zullen we dat woord regelmatig moeten lezen. Als wij daar niet mee
bekend zijn, is er niets dat voorkomt dat wij verdwalen. Het is ook niet realistisch om te verwachten dat God ons behoedt voor misleidingen als wij niet de
moeite nemen om te luisteren naar Zijn woord. Daarbij valt het wellicht ook op
dat de beloften waarvan wij de erfgenamen zijn in het Oude Testament staan.
Dat Oude Testament is daarmee een onlosmakelijk deel van Gods woord. Dus
enkel het Nieuwe Testament lezen is blijkbaar ook niet voldoende.
Wellicht daardoor krijgt ‘geloof’ in onze dagen vaak een wat afwijkende betekenis. Als naar ons geloof gevraagd wordt, zijn wij misschien geneigd een lijstje
punten op te sommen waarvan wij denken dat ze belangrijk zijn, en dat dan
ons geloof te noemen. Het is dan samengevat in een geloofsbelijdenis. Vervolgens zeggen we ‘Ja, dat geloof ik wel’ en van andere punten ‘Nee, dat geloof ik
niet’. Alsof het gaat om leerstellingen die je bereid bent aan te nemen. Daarmee wordt geloof een theologische oefening. Zoals de schrijver ooit meegemaakt heeft dat iemand zei: ‘Als u wilt weten wat ik geloof dan moet u dat aan
de dominee vragen’.
Maar als je dan kijkt naar geloof in de Schrift, is het duidelijk dat het om veel
meer gaat dan leerstellingen. De Schrift benadert geloof veel praktischer. Geloof is een rotsvast vertrouwen op Gods beloften, op Zijn woord, te hebben en
vervolgens daarna te handelen. En met name dat laatste is essentieel. Daarmee toon je dat je zeker weet dat wat beloofd was ook gebeurt. Dat is het voorbeeld van Abraham, Isaak en Jakob volgens de schrijver aan de Hebreeën. Zij
kregen die beloften van God. De beloften hadden grote betekenis voor hen en
zij handelden er ook naar. Maar dan lezen we dat Paulus schrijft aan een gemeente van niet-Joden: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen
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1 Meester en Leerling
B. Onvoorwaardelijk geloof in de waarheid (vervolg van pagina 9)
van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal 3:29). We zagen al dat de
grondslag om nageslacht van Abraham te zijn geloof is. Dat geldt dus ook voor
ons. Wij zijn de erfgenaam van de beloften die aan Abraham gegeven zijn. Die
beloften waren bepalend voor het leven van Abraham, Isaak en Jakob, maar
het valt mij op dat vele christenen geen idee hebben wat aan Abraham beloofd
is. Beloften waarvan ze de erfgenaam zijn als zij werkelijk Christus toebehoren.
Blijkbaar worden die beloften als minder belangrijk ervaren. En per definitie is
het gevolg dat ze niet richtinggevend zijn voor het leven.
Geloof is dus een rotsvast vertrouwen op Gods woord, op wat Hij gezegd of beloofd heeft. En dan is het geen opsomming die we zelf maken, maar steeds:
“Wat zegt de Schrift?”. Daarom ook de nadruk in het Nieuwe Testament op dat
er iets moest gebeuren omdat de Schrift in vervulling moest gaan. Dat zien we
ook in het leven van Jezus. Hij stelde zijn vertrouwen volledig op zijn Vader en
op het woord van zijn Vader. Daarom is het ook voor ons essentieel te begrijpen wat God gezegd heeft, om op basis van Zijn woorden ons geloof een rotsvast fundament te geven.

Het voorbeeld van Jezus
Ons voorbeeld daarbij is uiteraard Jezus. Steeds opnieuw bleek zijn verwachting te zijn wat van tevoren gezegd was: “Maar hoe zouden dan de Schriften in
vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren? … Dit alles gebeurt opdat de geschriften van de profeten in vervulling gaan” (Mat 26:54, 56). Hij wist
van zijn kruisdood door de Schriften, maar ook van het heil daarna en geloofde
daar rotsvast in: “Want ik zeg jullie: wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen” (Luc 22:37). Dat is het voorbeeld dat Hij ons gegeven heeft om
Hem als discipelen te volgen en overtuigd te zijn dat Gods woord altijd vervuld
wordt.
En daarom ligt de nadruk in het Nieuwe Testament ook op het blijven bij Gods
woord, uitgedrukt als het onderwijs van de apostelen of de gezonde leer. Dat is
ook wat de apostel Petrus zijn lezers meegeeft; in hun geval een vervolgde
gemeente: “Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte
tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof –
zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal
openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem
nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding” (1 Pet 1:6-9).
M.H.
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“Volhardend in het gebed”

1. Wat verstaan wij onder het bidden?
Wie in God gelooft, heeft de behoefte tot Hem te bidden. Maar vaak
weten we niet hoe wij dat in de praktijk moeten doen. Wij kunnen de
woorden soms niet vinden; wij zijn
er niet helemaal zeker van of God
ons werkelijk verhoort.
De bedoeling van deze korte artikelserie is, op basis van de Bijbel, dieper op dit verheven onderwerp in te
gaan; in de hoop dan beter tot onze
hemelse Vader te kunnen spreken.
Definities
Eerst zullen we proberen ‘bidden’ en
‘gebed’ te definiëren. Bidden is communicatie tussen de mens en zijn
Schepper. Volgens het woordenboek
is een gebed “het eerbiedig spreken
tot God”. Maar ook dit zegt niet alles. In gebed brengen wij God eer;
danken wij Hem voor alle goede gaven – in ’t bijzonder voor het werk
van de Heer Jezus Christus, die als
middelaar voor ons optreedt. Wij
doen Hem verzoeken voor wie hulp
nodig hebben; wij pleiten voor zegeningen in ons eigen leven; wij drukken ons verlangen uit Christus weer
als koning op de aarde te zien.
David was iemand die wij toch zeker
een ‘man van gebed’ zouden noemen en zijn psalmen verschaffen
inzicht in zijn gebedsleven – en wat
dat inhield. Lees b.v. de verzen 2 en
3 van Psalm 5:
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Neem mijn redenen ter ore, o
HERE, let op mijn verzuchting.
Sla acht op mijn hulpgeroep, o
mijn Koning en mijn God, want
tot U richt ik mijn gebed ...
Meditatie
Cursief staan twee van de vele synoniemen voor gebed: “verzuchting”
en “hulpgeroep”. Danken, loven,
pleiten, smeken zijn verdere aspecten van ons bidden. Maar ook hiermee is nog niet alles gezegd. Want
daarnaast kan ook mediteren –
d.w.z. stilstaan bij de wonderbare
werken van God – deel uitmaken
van wat wij onder ‘bidden’ verstaan.
Is het u opgevallen dat vele psalmen
deels gebed en deels meditatie zijn?
In b.v. Psalm 27, zijn de eerste zes
verzen zuiver meditatie:
De HERE is mijn licht en mijn
heil, voor wie zou ik vrezen? ...
De verzen 7 t/m 12 vormen daarna
een gebed, tot God gericht:
Hoor, HERE, hoe ik luide roep,
wees mij genadig en antwoord
mij ...
Tenslotte zijn verzen 13 en 14 opnieuw een overpeinzing:
O, als ik niet had geloofd des
HEREN goedheid te zullen zien ...
Een ieder van ons kan het gebed af
en toe moeilijk vinden. Door ziekte
of verlies, of in moeilijkheden, kunnen sommigen het niet meer op-

brengen tot God te spreken. Wat
doen wij dan? Eén van mijn voorstellen zou zijn om dan een psalm, of de
woorden van een geestelijk lied,
zachtjes uit te spreken. Geleidelijk
wordt hierdoor de moed hersteld en
het bidden gaat weer makkelijker.
De gebeden van Jezus en de apostelen
In het Nieuwe Testament hebben wij
voorbeelden van de gebeden van
Jezus, vooral het Gebed dat Hij zijn
volgelingen leerde en dat in de drie
voorgaande nummers van dit tijdschrift is behandeld. Jezus was zelf
voortdurend in gesprek met zijn Vader. Het is vooral Lucas die melding
maakt van het feit dat Jezus vóór
zijn doop, vóór de roeping van de
Twaalf, bij de verheerlijking op de
berg steeds in gebed was; ’s morgens, ’s nachts. In Johannes lezen
we hoe de Heiland voor zijn discipelen bad – en ook voor ons:
Ik bid niet alleen voor dezen,
maar ook voor hen, die door hun
woord in mij geloven, opdat zij
allen één zijn. (17:20)
De Handelingen der Apostelen verhaalt van een gebed van de christelijke gemeente in Jeruzalem, toen zij
in verdrukking kwam:
En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten
met alle vrijmoedigheid uw
woord te spreken ... (4:29)
Prioriteiten in gebed
Hoe begin je een gebed? Te vaak
zijn wij geneigd meteen over te gaan
tot een lijst persoonlijke verzoeken.
Is niet de eerste prioriteit om God te

loven, prijzen en danken? Het gebed
van David, toen hij het koningschap
aan Salomo wilde overdragen, verschaft ons een machtig voorbeeld:
Geprezen zijt Gij, HERE ... van
eeuwigheid tot eeuwigheid. Van
U, o HERE, is de grootheid en de
kracht, de heerlijkheid, de roem
en de majesteit ... Wie toch ben
ik? ... HERE, God van onze vaderen Abraham, Isaäk en Israël,
houdt deze gezindheid in het
hart van uw volk voor altijd in
stand ... En geef mijn zoon Salomo een volkomen toegewijd
hart ... (1 Kron 29:10-19)
Het grootste deel van dit gebed is
gewijd aan lof en eer van God Zelf;
alleen in de laatste twee verzen bidt
David voor het volk en zijn zoon.
“Zingt de HERE een nieuw lied”
Ook door te zingen mogen wij onze
lof aan God brengen. Toen God het
volk Israël veilig door de Schelfzee
voerde, zongen zij het lied van Mozes (zie Exodus 15). Hanna uitte, na
de geboorte van Samuël, haar dank
in een lied tot God. Maria zong eveneens een lofzang, toen zij de aankondiging van de engel hoorde. Na
de instelling van het Avondmaal zongen Jezus en zijn discipelen een lofzang. En de apostel Paulus moedigt
ons aldus aan:
Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke
liederen, en zingt en jubelt de
Here van harte, (en) dankt te
allen tijde in de naam van onze
Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles (Efez 5:19,20).
J.M.
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Muziek

in de Bijbel

Mensen ontdekten dat zij geluid konden voortbrengen op materialen zoals
schelpen, holle buizen of horens van dieren. Van een geslacht dier werd zo min

mogelijk weggegooid en vrijwel alles was dus bruikbaar. De harde laag hoornstof maakt onder de naam ‘hoorn’ al duizenden jaren deel uit van de menselijke cultuur als beker, reservoir of signaalinstrument. Zo lezen we in 1 Samuël
16:1 over de zalving van David, dat de HERE tot Samuël zei: “Vul uw hoorn met
olie en ga heen: Ik zend u naar de Betlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb
ik Mij een koning uitgezocht” en bij zijn zoon Salomo in 1 Koningen 1:39 “De
priester Zadok had de hoorn met olie uit de tent meegenomen, en hij zalfde
Salomo”.
Uiteindelijk is de hoorn het meest
bekend geworden onder de naam
sjofar en door het gebruik in de
joodse eredienst. Meestal is het
een ramshoren, maar horens van
andere dieren kunnen ook wel als
‘sjofar’ worden gebruikt. De ram
herinnert aan de ram die door
Abraham werd geofferd in plaats
van zijn zoon Isaak. God had Abraham gevraagd Isaak te offeren.
God greep in op het moment dat Abraham dat werkelijk wilde gaan doen. Op
dat moment zag Abraham een ram die vast zat in de struiken met zijn horens,
en zo voorzag God Abraham dus van een offerdier.
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2. Hoorns en trompetten (1)
Toen God Mozes de Torah (de wet) gaf, werd volgens de Joodse traditie de linkerhoorn van de ram gebruikt voor het sjofar-blazen op de berg Sinaï. De rechter hoorn van deze ram, zegt dezelfde traditie, zal worden gebruikt als de Messias komt.
Voordat er uurwerken waren, werd de ‘sjofar’ gebruikt voor aankondigingen. De
mensen wisten namelijk niet altijd zeker wanneer de sjabbat en de feesten begonnen. Ook werd de ‘sjofar’ gebruikt bij de kroning van een koning, of als teken om te verzamelen voor de strijd. We lezen in Richteren 6 en 7 over Gideon
die, om de Midianieten in verwarring te brengen, de ‘sjofar’ gebruikt. Heel bekend is het gebruik van de ‘sjofar’, op het moment dat God de muren van Jericho laat vallen. Het belangrijkste moment waarop de ‘sjofar’ wordt gebruikt is
het nieuwjaar, Rosj Hasjana: “de dag dat op de sjofar wordt geblazen”. Volgens
een bepaalde voorgeschreven volgorde wordt er die dag wel honderd keer op
geblazen. De klank bestaat uit een combinatie van lange en korte stoten, die
als een soort van melodie klinken. Zo is er een langgerekte toon (tekiah), een
onderbroken serie klanken (shevarim) en een serie van scherpe staccato stoten (teruah).
Op Jom Kipoer (Grote Verzoendag, de heiligste dag van het jaar) wordt de
‘sjofar’ slechts één keer geblazen, en wel aan het einde van het 25 uur durende vasten.
De vorm van de sjofar kan lang en gekruld zijn (Yemenite Sjofar) of kort met
slechts een aanzet tot een bocht
(de ramshoorn). Veel later zijn instrumenten ontstaan die ons doen
denken aan de ‘sjofar’, zoals de
alpenhoorn (Zwitserland) en de
midwinterhoorn (Twente). De omvang van deze — overigens van
hout gemaakte — instrumenten is
veel uitgebreider dan de ‘sjofar’, vooral vanwege de lengte van de buis.
In het Nieuwe Testament wordt de sjofar soms vertaald met ‘bazuin’. Het
woord bazuin in onze tijd doet denken aan een koperen blaasinstrument, maar
ook in de begintijd van de Bijbel lezen we al over trompetten. (wordt vervolgd)
H. K.
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Ontmoeting

met:

“Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en
uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen” (Rom 1:1).
Een bijzonder getuigenis van een man die eens vervolger van Christus Jezus was. Paulus werd geboren in Tarsus, in de streek Cilicië
(Hand 9:11), de zuidoostkust van het huidige Turkije; maar in Hand
22:3 vertelt hij dat hij is opgevoed in Jeruzalem. Hij bezat het Romeins burgerrecht door geboorte (22:28), wat heel bijzonder was
voor een Jood. Zijn vader (of misschien wel zijn grootvader) zal dat
hebben gekocht of gekregen om speciale verdiensten. De zonen kregen namelijk automatisch hetzelfde burgerrecht. Het was gebruikelijk dat kinderen met een dubbele nationaliteit een Hebreeuwse
(Saulus) en Griekse (Paulus) naam kregen.
Het Romeins burgerrecht had veel voordelen. Je kon een beroep
doen op het Roemeins recht, zodat je niet zonder eerlijk proces gegeseld werd. Je kon je beroepen op de keizer, wanneer je het met de
uitspraak in een rechtszaak niet eens was. Het vonnis mocht dan
niet uitgevoerd worden, voordat je naar de keizer in Rome was gebracht. Paulus heeft van deze voorrechten dankbaar gebruik gemaakt (22:25, 25:11). Niet om zijn eigen hachje te redden, of geen
pijn te hoeven lijden, maar om de zaak van Christus te dienen.
Zijn ouders moeten zeer vermogend zijn geweest, omdat ze hun
zoon de beste opleidingen die er waren konden geven. Zelf zei hij
hierover: “Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten” (22:3). Daar werden de studenten doorkneed in de Schriften en
leerden ze de ijzeren godsdienstige discipline die zo kenmerkend is
voor Farizeeën. Hij schreef later: "Ik leefde de joodse wetten heel wat
strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in
voor de tradities van ons voorgeslacht" (Gal 1:14). In zijn brieven vinden we vele aanhalingen van uitspraken van Griekse filosofen en
dichters. Hij zal dus ook in Tarsus gestudeerd hebben. Met zijn dubbele nationaliteit had hij de mogelijkheid een Griekse en een Joodse
studie te doen, zodat hij een bijzonder goede kennis van de Schriften
en de Griekse wijsheden had. Hij moet een hele goede en snelle leerling zijn geweest, want tijdens het proces tegen Stefanus (Hand 7),
waar we Saulus voor het eerst tegenkomen, lijkt hij zelfs al lid te zijn

K e n n i s m a k i n g
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Paulus (1)
van het Sanhedrin (de Joodse Raad), of in ieder geval daaraan verbonden. En toen hij de gemeente ging vervolgen, kreeg hij steun van
het Sanhedrin. Bij het proces was hij nog een jonge man, terwijl de
meeste leden gewoonlijk op leeftijd waren.
Net als Mozes was Paulus door zijn opvoeding uitermate geschikt
voor de zware taak die hem te wachten stond. Beiden moesten
eerst veel leren om hun eigen ik opzij te kunnen zetten. Mozes
mocht het volk Israël bevrijden van de slavernij. Paulus kreeg de
mooie taak om ook mensen uit andere volken te bevrijden van de
slavernij van de zonde.
Maar in Hand 7 zien we nog geen volgeling, maar een grote tegenstander van Jezus, die met geweld het geloof in Hem wil uitroeien.
De gelovige diaken Stefanus: “verrichtte
En dankzij Gods genade en
kracht grote wonderen en tekenen onder het volk” (6:8). Door zijn
ijver kwamen velen tot geloof; tot grote woede en ergernis van de
leiders van het volk. Na valse beschuldigingen werd Stefanus ter
dood veroordeeld en gestenigd. In 22:20 zegt Paulus: “Toen Stefanus zijn getuigenis over Jezus met de dood moest bekopen, was ik
erbij. Ik ... keurde de moord op hem goed.” In Hand 8:2 lezen we:
“En vrome mannen droegen Stefanus ten grave en bedreven grote
rouw over hem”. Dit maakte de Farizeeën nog woedender, want over
gestenigden mocht geen rouw worden bedreven. Er ontstond een
grote vervolging tegen de gemeente van Jezus. Uit verschillende verzen in de Bijbel lijkt het alsof Saulus de grote motor achter die vervolging was. Hij vroeg en kreeg toestemming voor vervolging in Damascus en ging naar de hogepriester om aanbevelingsbrieven te
vragen. Saulus was bekend (of liever berucht), zelfs in Damascus.
De christenen daar verborgen zich toen ze hoorden dat hij onderweg
was. Hij stond bekend als iemand die de gemeente van Jezus probeerde uit te roeien. In Handelingen wordt hij beschreven als iemand die ‘dreiging en moord blaast’. Saulus zei later zelf dat hij de
gemeente ‘ten dode toe’ had vervolgd, dat hij fel optrad tegen de
christenen, volmacht had om christenen gevangen te zetten en hen
in alle synagogen door toepassing van straffen dwong tot lastering.
Hij ging door met vervolgen totdat Jezus hem tegenhield.
N D.
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Woordspelingen in de Bijbel
Schriftleraren werden herkend (en
daardoor als zodanig erkend) aan
hun woordspelingen met de Griekse
en Hebreeuwse Taal. De hele Bijbel,
het Oude zowel als Nieuwe Testament, staat er vol mee. Helaas zijn
die in veel vertalingen niet meer zo
herkenbaar. Redeneringen, vooral
van de apostel Paulus kunnen droog
overkomen, terwijl ze in de oorspronkelijke taal vol humor zijn. Een
paar voorbeelden laten een beetje
zien hoe beeldend kleurrijk de oorspronkelijke tekst kan zijn.
In het Hebreeuws van Jesaja 7:9b is
er een woordspeling met de stam
’aman’, die ‘geloven’, ‘vertrouwen’,
‘vast staan’ of ‘standhouden’ inhoudt. De eerste vorm is in de Statenvertaling (SV), NBG-vertaling
1951 (NBG’51) en Willibrordvertaling (WV) vertaald met ‘(standvastig)
geloven’. De tweede vorm is in de
SV en de NBG’51 weergegeven met
‘bevestigd worden’, in de WV met
‘standhouden’. In de Groot Nieuws
Bijbel is de woordspeling in het Hebreeuws bewaard in de klankovereenkomst van ‘vertrouwen’ en
‘behouden’. Een vergelijkbare klankovereenkomst is in De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) te zien. De waarschuwing die in het Hebreeuws met
een dubbele ontkenning is geformuleerd – Indien u niet gelooft (aman),
voorwaar, u wordt niet bevestigd
(aman) – krijgt in de NBV de klank
van een ondubbelzinnig gestelde
voorwaarde: Alleen als jullie vertrou-

18

wen (aman) hebben, houden jullie
stand (aman). We zien hierin hoe in
één en hetzelfde woord oorzaak en
gevolg, actie en doel samen gaan:
door geloof, vertrouwen, houd je
stand, wordt je behouden.
De Here Jezus maakt in Mat 16:18
een prachtige woordspeling: “En Ik
zeg u, dat u Petrus bent, en op deze
petra zal Ik mijn gemeente bouwen
en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen”. Paulus
legt in 1 Kor 10: 1-6, in een vergelijking van de tocht van de Israëlieten
naar het beloofde land met de tocht
die gelovigen maken naar het eeuwige leven, een verband tussen Jezus en de rots (‘petra’ in het Grieks).
Daarin zegt hij o.m.: “Ze dronken uit
de geestelijke rots die hen volgde –
en die rots was Christus”. Het is
daarom leerzaam te bekijken welke
betekenis dat woord petra in het NT
heeft. Soms is het gewoon letterlijk
een rots, maar we zien het ook gebruikt voor Jezus, in de tegenstelling
tussen de hoeksteen voor de gelovigen enerzijds en het rotsblok waaraan de ongelovigen zich stoten anderzijds. Christus is voor de Joodse
leiders daadwerkelijk zo’n rotsblok
geworden. In dat licht wordt die
woordspeling van Jezus duidelijk,
als Hij Simon de naam Petros (niet
Petra!) geeft en vervolgens zegt:
“want op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen”. Men neemt veelal
aan dat we dit zouden moeten lezen
alsof de gemeente op Petrus ge-

bouwd is, maar dat vinden we in de
rest van het NT niet bevestigd. Het
is ook niet te rijmen met wat Jezus
elders over de gemeente zegt. Hij
zelf is daarvan het hoofd en niet Petrus. Het lijkt daarom meer waarschijnlijk dat Jezus met ‘deze petra’
niet Petrus bedoelt, maar Petrus’
uitspraak vlak daarvoor: “U bent de
messias, de Zoon van de levende
God” (Mat 16:16). Dat zou de basis
vormen van de nieuwe gemeente,
de rots waar je op kan bouwen.
Een ander voorbeeld is als Filippus
de kamerling vraagt: “Verstaat u wat
u leest?” In het Grieks is het een
prachtige woordspeling met ‘ginóoskeis’: “ginóoskeis a anaginoóskeis?”
Om de woordspeling niet te verliezen zouden we kunnen zeggen:
“Doorziet u wat u voor u ziet?” De
kamerling wist toen meteen dat er
iemand met gezag met hem sprak.
Niemand in de Bijbel maakt zoveel
woordspelingen als Paulus. In de
brief aan Filemon gebruikt hij de
naam van de slaaf Onesimus
(afgeleid
van
de
grondvorm
‘o’ninemi’ = nuttig) om duidelijk te
maken wat hij graag wil. Want ondanks zijn naam was Onesimus van
geen nut. Met een synoniem schrijft
Paulus: “die vroeger onbruikbaar
(achrestos) voor u was, maar nu
zeer bruikbaar (euchrestos) is, zowel
voor u als voor mij”. Onesimus was
vroeger a-chrestos = zonder Christus en dus on-bruikbaar, maar nu is
hij eu-chrestos = goed in Christus en
daarom bruikbaar.
Laatste voorbeeld: “Och, of zij ook
afgesneden werden, die u onrustig

maken!” (Gal 5:12). ‘Afgesneden’ is
de vertaling van het Griekse
‘apokopto’, dat ‘afhouwen’ of
‘afkappen’ betekent. Een onbesnedene, een man van wie de voorhuid
niet verwijderd was, moest uit de
gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken had.
(Gen 17:14). In het Hebreeuws betekent de straf voor het niet besnijden
van de nakomelingen van Abraham:
‘afgesneden zijn van je volk.’ Een
interessante woordspeling: als je je
mannen niet besnijdt, zul je afgesneden worden van je volk. Juist
door het wegsnijden van de voorhuid voorkwam men dat men weggesneden werd van het volk Israël
en het Verbond met God. In Gal
5:12, zich richtend tot niet-Joden in
Galatië die geloofden in Christus,
haakt Paulus duidelijk in op deze
woordspeling. Omdat Joodse predikers deze gelovigen leren dat zij
geen deel kunnen hebben aan het
verbond met Abraham als ze zich
niet laten besnijden, keert hij het
hier om: door zich te laten besnijden, worden ze juist afgesneden van
de gemeente. Dan heeft hun geloof
in Christus echter geen zin meer.
Door te zeggen: “Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!” (SV), geeft hij namelijk aan dat
hij zou wensen dat degenen die deze valse leer brengen afgesneden
werden van de gemeente, in plaats
van dat niet-Joodse gelovigen zich
daarvan laten afsnijden door zich te
laten besnijden. De andere vertalingen zijn minder duidelijk. De NBV
mist de plank geheel door te spreken over castreren.
N.D.
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Nieuw leven
4. Verbonden met Christus in de doop (vervolg)
Deel hebben aan wat Christus heeft gedaan
Willen wij behouden worden, dan stelt God voorwaarden. Zoals de noodzaak
in Hem en Zijn uitnodiging te geloven: “Want wie tot God komt, moet geloven,
dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6).
Dit geloof is vooral gericht op Christus, in overeenstemming met de plaats die
God Hem heeft gegeven in Zijn heilswerk: “Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden
heeft opgewekt, zult u behouden worden ... Immers het schriftwoord zegt: Al
wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen
onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Here
aanroept, zal behouden worden” (Rom 10:9-13). In de praktijk betekent dit,
dat wie gered wil worden persoonlijk tot erkentenis van de waarheid en de
reddende kracht van het evangelie moet komen, en zich dient te bekeren.
Christus is gestorven en door God opgewekt als Vertegenwoordiger van Gods
hele familie. Het is aan ons de nodige stappen te ondernemen, om door de
Vader te worden aangenomen en gerekend tot de zonen, die Hij bezig is door
Zijn Zoon tot heerlijkheid in Zijn Koninkrijk te brengen.
Dit geloof is veel meer dan het aanvaarden van bepaalde feiten. Door geloof
zien we in dat Gods genadige voornemen Zijn kinderen eeuwig leven te
schenken, in Christus werkelijkheid is geworden. Jezus heeft Zich met ons in
onze nood vereenzelvigd; eerst in Zijn leven, maar vooral in Zijn offerdood. In
Zijn opstanding krijgt Gods voornemen met al Zijn kinderen voor het eerst
zichtbaar gestalte. Evenals in Zijn sterven is Hij ook in Zijn opstanding verbonden met allen die zich met Hem willen verenigen.
Tegenover het deelhebben van Christus aan de nood van mensen, stelt Paulus de noodzaak, dat allen die behouden willen worden deel hebben aan wat
Christus heeft gedaan. Hij drukt deze vereenzelviging met Christus uit door
van de gelovige te zeggen dat hij met Christus is gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt, en in de eindtijd ook met Hem zal verschijnen in heerlijkheid. “Ik ben met Christus gekruisigd”, schrijft hij. Of hij op die dag op Golgota
was, is niet bekend. Als dat inderdaad het geval was, bevond hij zich als jongeman in het gezelschap van zijn collega’s, de Farizeeën, die medeverantwoordelijk waren voor Jezus’ dood en zich erop verheugden Hem eindelijk
kwijt te zullen zijn. Maar jaren later terugblikkend op deze gebeurtenis, ziet
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in Christus Jezus
Paulus in dat zijn eigen kruisiging daarbij betrokken was. Vandaar dat hij
zegt, dat hij en zijn medegelovigen al in Christus gestorven zijn. Hij laat zijn
vroegere levenswijze achter zich om helemaal opnieuw te beginnen. Hij
neemt afscheid van zijn vroegere gewoonten en denkwijzen, om een nieuwe
persoonlijkheid te worden: “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven” (Rom 6:8); “Indien wij met Hem
gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven” (2 Tim 2:11).

De noodzaak gedoopt te worden
Deze vereenzelviging met Christus begint met de doop. Als Christus na Zijn
opstanding de discipelen opdracht geeft het evangelie overal op aarde te verkondigen, geeft Hij daarbij aan dat het geloof daarin gevolgd moet worden
door de doop: “Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan
de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mar 16:15-16). In antwoord
op de vraag van de berouwvolle luisteraars naar Petrus’ toespraak op de
Pinksterdag: “Wat moeten wij doen?” antwoordt de apostel: “Bekeert u en
een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving
van uw zonden” (Hand 2:38). Na Filippus’ uitleg aan de kamerling vraagt deze: “Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word?” en Filippus heeft
hem toen gedoopt op grond van zijn geloof (Hand 8:36). Na zijn dramatische
ontmoeting met de levende Heer op de weg naar Damascus, vraagt Paulus:
“Here, wat moet ik doen?” Enkele dagen later krijgt hij uit de mond van Ananias Jezus’ bevel te horen: “Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen,
onder aanroeping van zijn naam” (Hand 22:10,16).
Met een beroep op Paulus’ woorden: “Want Christus heeft mij niet gezonden
om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen” (1 Kor 1:17), zien echter velen geen reden om zich te laten dopen na tot geloof te zijn gekomen.
Het antwoord hierop zijn Lucas’ woorden dat, waar Paulus ook predikte en
mensen tot geloof kwamen, zij gedoopt werden. Wat Paulus bedoelt, is dat hij
niet zelf mensen doopte, maar dat het zijn eerste taak was te prediken en
anderen praktische dingen deden, zoals dopen van bekeerlingen. Het bekeringsproces bestond – overal en voor alle mensen – uit de prediking van het
evangelie en geloof daarin door sommige van de luisteraars, die zich vervolgens lieten dopen. Wat in Korinte is gebeurd, en door Lucas met drie werkwoorden wordt samengevat, is typerend voor heel Paulus’ arbeid: “vele van
de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen” (Hand 18:8).
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Nieuw leven in Christus

Jezus

De heilsbetekenis van de doop
De meest uitvoerige verklaring van de betekenis van de doop geeft Paulus
ons in zijn brief aan de Romeinen. In de tweede perikoop van hoofdstuk 5
plaatst hij de noodlottige gevolgen van Adams overtreding en de zegenrijke
gevolgen van Christus’ gehoorzaamheid tegenover elkaar. Terwijl mensen de
gevolgen van Adams overtreding ondervinden, omdat zij van hem afstammen, komt de verbondenheid met Christus niet door afstamming maar door
de doop tot stand; want daarin vereenzelvigt de gelovige zich met Christus.
Paulus leidt zijn uitleg van de betekenis van de doop in met de woorden: “Of
weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” (Rom 6:3). Hiermee veronderstelt hij dat al zijn broeders in Rome
in Christus zijn gedoopt. Immers een ongedoopte discipel van de Heer bestond eenvoudig niet, want de doop markeert de overgang tot de toestand
die Paulus aangeeft met de uitdrukking “in Christus”. In zijn brief aan de Galaten had hij al geschreven: “Want u allen, die in Christus Jezus gedoopt bent,
hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27). Zich bekleden is een eigenaardig
beeld, dat doet denken aan zijn vermaning later in zijn brief aan de Romeinen, dat wat in de doop in principe gebeurt voortaan in een nieuwe levenswijze werkelijkheid moet worden: “Maar doet de Here Jezus Christus aan en
wijdt geen zorg aan het vlees” (Rom 13:14).
Hoe kan een mens sterven met iemand die al lang is overleden? Paulus geeft
hiervoor een verklaring, die onze nauwkeurige aandacht verdient: “Want de
liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één
voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor
Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt (2 Kor 5:14-15). De conclusie
die Paulus uit Jezus’ dood trekt – “Dus zijn zij allen gestorven” – betekent
niet dat Jezus stierf omdat mensen sterfelijk waren, al is dat uiteraard waar.
De gedachte is dat alle discipelen betrokken zijn bij wat met Christus is gebeurd. In Zijn dood zijn ook zij inbegrepen. Hij stierf als de Vertegenwoordiger
van allen die vrijgemaakt willen worden van de macht van de zonde, door
met Hem voor de zonde te sterven: “Zo moet het ook voor u vaststaan, dat u
wèl dood bent voor de Zonde, maar levend voor God in Christus Jezus” (Rom
6:10-12); “... daar u de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe
aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis” (Kol 3:9-10).

De macht van de Zonde
In plaats van de afstamming van Adam, die in hoofdstuk 5 wordt behandeld,
spreekt Paulus in de hoofdstukken 6—8 van de brief aan de Romeinen van
de mens als slachtoffer van de macht die hem beheerst. Opmerkelijk hierbij
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4. Verbonden met Christus in de doop (vervolg van pagina 21)
is zijn gebruik van personificatie, waarin wat hij ‘de zonde’ noemt wordt voorgesteld als een tirannieke macht. Zonde is letterlijk een overtreding van Gods
geboden, of de toestand van schuld waarin een overtreder komt te verkeren.
Paulus noemt de begeerten in de mens, die aanleiding geven tot overtredingen, echter ‘zonde’; en dan verpersoonlijkt hij deze begeerten als een despoot die een verderfelijke macht over de wereld en ieder mens uitoefent. Deze personificatie komt herhaaldelijk voor en het zou nuttig zijn het woord op
deze plaatsen met een hoofdletter te schrijven: Zonde. De gewone mens is
voortdurend in slavernij en Paulus spreekt herhaaldelijk van “slaven van de
zonde” (6:6,16,20). Mogelijk denkt hij hierbij aan Jezus’ woorden: “Een ieder,
die de zonde doet, is een slaaf van de zonde” (Joh 8:34). De Zonde is een
tiran die in het lichaam van ongelovigen heerst, maar in een gelovige kan en
mag dat niet meer het geval zijn: “Laat dan de Zonde niet langer als koning
heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan zijn begeerten zou gehoorzamen” (6:12). Wanneer die slaven door hun overlijden de tiran niet langer kunnen dienen, betaalt hij hun loon uit: de eeuwige dood “Want het loon, dat de
Zonde geeft, is de dood” (6:23).
Als Paulus in hoofdstuk 7 nog dieper tot de aard van deze toestand van slavernij doordringt, blijkt dat er geen sprake is van een vijand buiten de mens.
De brief aan de Hebreeën gebruikt hierbij de naam Duivel. Ook dit is een personificatie, zoals blijkt uit de omschrijving: “die de macht over de dood
had” (Heb 2:14). Want alleen God heeft de macht over de dood; Hij zelf sprak
het doodvonnis uit over de eerste zondaars, overeenkomstig het principe:
“Zie, alle zielen zijn van Mij ... de ziel die zondigt, die zal sterven” (Ezech 18:4;
Deut 32:39; 1 Sam 2:6). Maar Paulus gebruikt in deze uitleg van Gods heilswerk in Christus de termen Duivel en Satan niet. Hij verklaart het falen van
zijn eigen pogingen de wet van Mozes altijd te volbrengen, door te zeggen:
“Wij weten dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de
Zonde” (Rom 7:14). De apostel legt zijn machteloosheid nader uit: “Want wat
ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer
van heb, dat doe ik ... Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de Zonde, die
in mij woont” (v.15-17). Wat hij hiermee eigenlijk bedoelt komt hierna tot uiting: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed
woont ... in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van
mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt ... Ik ellendig mens! Wie zal
mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” Met deze voorstelling van een
inwendige machtsstrijd zegt Paulus wat Jakobus op prozaïsche wijze constateert: “Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en
verlokking van zijn eigen begeerte” (Jak 1:14).
A.H.
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Christus in Profetie
“En zo ging in vervulling
“Toen
In Mat 27:9 vinden we de tiende en laatste keer dat de uitdrukking die
het onderwerp is van deze studie in Matteüs voor komt. Hij schrijft dan:
Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was
en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er
de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen’.
(Mat 27:9-10)
Ook hier hebben we te maken met een in eerste instantie verwarrend citaat. Immers wat Matteüs lijkt te citeren is niet uit Jeremia, maar een vrije
vertaling van verzen van de profeet Zacharia.
Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit; zo
niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden mij mijn loon uit, dertig sjekel
zilver. Toen zei de HEER tegen mij: ‘Breng het maar naar de smelter, dat
vorstelijke loon dat zij me waard vinden.’ Dus smeet ik dat zilver bij de
smelter in de tempel neer. (Zach 11:12-13)
In het vers in Matteüs wordt echter gesproken over het kopen van een
akker van de pottenbakker, en dat komt niet ter sprake in Zacharia¹. Deze twee onderwerpen komen wel voor in de profetie van Jeremia, in twee
verschillende hoofdstukken. In Jeremia 32 wordt gesproken over de aankoop van een akker, maar daar wordt hier in Matteüs aan gekoppeld het
gaan naar de pottenbakker (Jer 18:2). We hebben dus te maken met het
aaneen rijgen van drie verzen, waartussen je normaal geen verband zou
zien. Bijbelse commentaren, voor zover ze dit probleem niet negeren, komen meestal niet verder dan een overschrijffout of een verloren gegane
profetie van Jeremia. Maar in deze serie hebben we steeds gezien dat
Matteüs iets citeert dat zonder diepere studie onlogisch of uit het verband gerukt lijkt. We zullen dan ook bekijken wat er achter deze combinatie van verzen kan zitten.
Het citaat in het Oude Testament
Als we naar de achtergronden kijken beginnen we met Zacharia. Hij is een
profeet na de Babylonische ballingschap. Eerdere profeten hebben aangegeven dat het volk slechte leiders had. Deze leiders worden beschreven
als herders terwijl het volk de kudde is (zie bijv. Jer 23:1-2). Het volk
wordt uitgebuit door de herders, die zich verder niet om de kudde bekommeren (Ezech 34:1-6). De belofte was dat Gods herder op zou treden. Nu
1 Dat de NBG’51 vertaling wel de term pottenbakker gebruikt komt waarschijnlijk
onder invloed van de tekst in Matteüs. Het woord betekent smelter of schatkist.
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10. Dertig zilverstukken
in ” gezegd is in de profeten”
wat
worstelen zowel vertalers als commentaren met dit hoofdstuk in Zacharia,
wat al blijkt als u twee vertalingen (bijv. NBV en NBG’51) met elkaar vergelijkt. Na eerst twee hoofdstukken met beloften na alle ellende die het
volk meegemaakt heeft, volgt dit hoofdstuk. De profeet moet achtereenvolgens twee verschillende herders uitbeelden. Als eerste Gods herder, en
daarna een herder die niet deugt. De conclusie van dit hoofdstuk is dat
het volk Gods herder verwerpt. Het verdelgen van slechte herders blijkt
geen verschil te maken, en dus zegt God in feite: ‘dan krijgen ze maar een
herder zoals ze blijkbaar willen, maar die toch ook slecht voor de kudde
zorgt’. Het verwerpen van Gods herder zien we dan in de woorden die aangehaald worden in Matteüs. In sommige vertalingen wordt gesproken over
de aarde alsof God het tegen alle aardbewoners heeft, maar land en aarde is hetzelfde Hebreeuwse woord, en vertalers zijn het inmiddels over
eens dat de profetie over het volk Israël gaat, en niet over de mensheid.
Het verwerpen van Gods herder wordt gezien als hij om zijn loon vraagt.
Zij geven hem 30 sjekel zilver, wat in de wet de prijs is van een gewonde
slaaf (Ex 21:32). Hij wordt dus met een slaaf of knecht vergeleken. Uit
Zacharia blijkt dus hoe God hen, nadat Zijn herder verworpen is, verder
aan hun lot overlaat.
Maar Matteüs koppelt hieraan het kopen van een akker door Jeremia. In
een vrij negatief boek, komt dit in feite uit een kort intermezzo waarin wel
over heil gesproken wordt. In Jer 32 lezen we hoe Jeremia de opdracht
krijgt om een akker te kopen waarvan hij de losser is. Je moet hierbij wel
de situatie in ogenschouw nemen. Het hele land is al door de Babyloniërs
ingenomen en zij belegeren de hoofdstad Jeruzalem. De stad zal ook vallen, zoals Jeremia voorzegd heeft en het volk zal in ballingschap gaan.
Wat is dan het nut van het kopen van een akker als je nooit van de vrucht
zult kunnen genieten? Maar de profeet krijgt van God te horen:
Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de
koning van Babylonië in handen”: Ik zal de inwoners samenbrengen uit
alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb,
ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. Zij zullen
mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. (Jer 32:36-38)
In het Oude Testament komen we de pottenbakker alleen tegen in de profetieën van Jesaja en Jeremia (als we NBG’51 vertaling van Zacharia 11
niet meenemen omdat daar een ander woord staat). Gezien de aanhef
van Matteüs is het daarom logisch om specifiek naar Jeremia te kijken. In
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Christus in Profetie
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10. Dertig zilverstukken (vervolg van pagina 25)

hoofdstuk 18 beschrijft de profeet hoe hij opdracht krijgt naar het huis
van de pottenbakker te gaan. Daar krijgt hij vervolgens van God te horen:
Volk van Israël, ik kan met jullie hetzelfde doen als die pottenbakker spreekt de HEER. Immers, jullie zijn in mijn handen als klei in de handen
van een pottenbakker. De ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen maar als
dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil
waarmee ik het wilde treffen. De andere keer zeg ik tegen een volk en
een koninkrijk dat ik het zal opbouwen en planten maar luistert dat
volk daarna niet naar mij en doet het wat slecht is in mijn ogen, dan zie
ik af van al het goede dat ik had beloofd te doen. (Jer 18:7-10)
Een combinatie van verzen
Wat we dus bemerken is hoe Matteüs verwijst naar Jeremia terwijl hij
woorden citeert die onmiskenbaar aan Zacharia doen denken. Echter, hij
voegt daar woorden aan toe die niet in Zacharia staan, maar, zeker door
de aanwijzing van Jeremia, gemakkelijk in dat boek te vinden zijn. Waar je
in eerste instantie zelf geen verband tussen die verschillende profetieën
zou leggen, blijkt toch dat ze veel met elkaar gemeen hebben, zeker als je
het toepast op de situatie ten tijde van Jezus.
Gods volk verwierp de ware herder, en boden voor hem de dertig sjekel,
de waarde van een slaaf². God zou hen andere herders geven die de kudde uiteen zouden laten drijven. Maar dat is niet de uiteindelijke uitkomst.
Zoals Jeremia beloofd was dat het volk uiteindelijk weer door God aangenomen zou worden, zo zal ook Israël “hem zien die zij doorstoken hebben” en tot inkeer komen. Zoals we leren uit de les van de pottenbakker.
Het is de pottenbakker die beslist wat geschikt leem is, en die besluit wat
hij zal maken. God blijft trouw aan zijn beloften, maar tegelijk zouden ook
in vervulling gaan de woorden: “De inwoners [van het land Israël] zullen
omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en
onder alle volken worden verstrooid” (Luc 21:24). Maar uiteindelijk zal
God hen weer aannemen, zoals het de pottenbakker goed dunkt.
Jezus werd op dat moment veroordeeld en het leek alsof zijn werk nutteloos was geweest. Maar al zag de situatie er nog zo somber uit, het verliep precies volgens Gods plan. Een plan waarbij het volk ook weer verstrooid zou worden, maar uiteindelijk weer aangenomen en verzameld op
de bergen van Israël. Als we dit alles in ogenschouw nemen beginnen we
te begrijpen waarom Matteüs deze verschillende profetieën combineert.
2 Het lijkt aannemelijk dat dit in werkelijkheid een aanbetaling betrof, maar daar
wordt niets over vermeld om het beeld niet te verstoren.
M.H.
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Wonderen van
de Schepping

De giraf

Giraffen vinden we alleen in Afrika. Ze voeden zich met bladeren uit hoge
bomen, vooral acacia’s. Om daarbij te komen steekt de giraf letterlijk boven alle andere dieren uit. Het mannetje kan wel zes meter hoog worden!
Ze halen de bladeren van de takken met een hele lange, taaie tong.
Giraffen spelen een belangrijke rol in het bewaren van het evenwicht op
de savanne. Want als ze die hoge bomen niet zouden terugdringen, zouden de overige dieren door hun lange schaduw minder gras te eten hebben. Hun lange nek stelt ze ook in staat roofdieren goed in de gaten te
houden. Door hun staart heen en weer te zwiepen, waarschuwen ze andere dieren voor gevaar.
Volgens sommige biologen heeft de giraf een lange nek ontwikkeld om
de hoogste takken van de bomen te kunnen bereiken. Zoals we hierna
zullen uitleggen is dat zeer onaannemelijk, omdat het niet enkel een
kwestie is van een langere nek, maar van nog andere noodzakelijke aanpassingen, die dan tegelijkertijd plaats hebben moeten vinden.
Eigenlijk is de nek van de giraf één van de wonderen van de schepping.
Feitelijk heeft hun nek dezelfde structuur als die van andere zoogdieren,
alleen zijn de botten langer. Maar de giraf bezit een enorm, krachtig hart
om het bloed de lange weg naar de hersenen te pompen. Maar wat gebeurt er als de giraf zich voorover
buigt om te drinken? Hoe wordt de
bloedsomloop dan onder controle
gehouden? De slagader in de nek
heeft vele kleppen, die één voor één
dichtgaan naarmate hij zich verder
bukt. Zelfs dan zou het bloed de hersenen kunnen doen barsten, ware
het niet dat een sponsachtige stof
onder de hersenen zich vergroot en het bloed rustig naar de hersenen
laat pompen. En wanneer hij zijn kop weer omhoog steekt, gaat het hele
proces in omgekeerde volgorde. Als de eerste paar giraffen dit ingewikkelde systeem niet vanaf het begin bezeten hadden, dan zouden hun
koppen uit elkaar gebarsten zijn bij de eerste keer dat zij gingen drinken!
Zo zien wij hoe God dit dier bijzondere eigenschappen heeft gegeven.
“Doe mij de weg uwer bevelen verstaan, opdat ik uw wonderen overdenke.” Psalm 119:27.
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Fundamentele begrippen
10 Satan in het Oude Testament (4)
De satan van Job (vervolg)
Vanuit zijn gevoel van eenzaamheid en verlatenheid ziet Job uit naar iemand
die tussen hem en God zou kunnen gaan staan en een uitspraak doen, zodat
Hij zonder vrees voor zijn Rechter kan verschijnen:
Want Hij is niet, zoals ik, een mens, die ik zou kunnen antwoorden: Laten wij
tezamen ten gerichte gaan. Was er maar een scheidsrechter tussen ons, die
zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen … dan zou ik spreken zonder
voor Hem bevreesd te zijn, want daartoe heb ik geen grond. (Job 9:32-35)
Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak, een uit duizend, om een
mens zijn onschuld te kennen te geven, dan zal Hij (God) zich erbarmen en
zeggen: Bevrijd hem … de losprijs heb Ik verkregen. (Job 33:23,24)
En toch… blijft de hoop van Job gericht op God, Die hij zijn Losser noemt:
Maar ook nu, zie mijn Getuige is in de hemel, mijn Pleitbezorger in den hoge.
Ook al bespotten mij mijn vrienden, nochtans richt zich mijn oog schreiend
op God, opdat Hij de mens recht doe tegenover God, en recht doe tussen de
mens en zijn naaste. (Job 16:19-21)
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden …
Als u dan zegt: Hoe zullen wij hem vervolgen en de grond van de zaak bij hem
ontdekken! - vreest dan voor uzelf het zwaard, want uw grimmigheid is een
halsmisdaad, opdat u mag erkennen, dat er een gericht is. (Job 19:25-29)
In het Oude Testament vinden we overigens vaker zulke rechtsgedingen. Bijvoorbeeld in het boek Jesaja, waarin God de mensen uitdaagt te bewijzen dat
Hij niet rechtvaardig is en dat Hij zelfs niet de enige God is. God zegt:
Laten zij getuigen voorbrengen, opdat zij in het gelijk gesteld worden. (43:9)
Maak Mij indachtig, laat ons tezamen richten, spreek op, opdat u in het gelijk
gesteld mag worden. (43:26)
Het zijn mensen, uit Israël en uit de volken, die God aanklagen. Zij vinden dat
Hij niet rechtvaardig is en niet het alleenrecht heeft. Maar God is uiteraard
rechtvaardig in Zijn oordeel. Hij is niet alleen de Rechtvaardigheid zelf, maar
ook de Liefde en Genade en Barmhartigheid. Hij weet wat in het diepst van de
mens is. Maar voor anderen is wat God ziet verborgen, zodat dit aan het licht
gebracht moet worden en God rechtvaardig blijkt in Zijn oordeel.
Omdat geen mens volmaakt rechtvaardig is (wat Job uiteindelijk moest erkennen), worden alle zonden in de vorm van een aanklacht voor God in herinnering
gebracht. De taak van de satan in Job is goed te letten op de mensen, zodat zij
rechtvaardig geoordeeld kunnen worden: “Hebt u ook acht geslagen op mijn
knecht Job?”. Ja dat heeft hij, maar zijn woorden staan tegenover die van God:

28

van het

Kwaad

God zegt: niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.
De satan zegt: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt U zelf niet hem en zijn
huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk van zijn handen hebt
U gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land?
Kortom: is Job een huichelaar, een opportunist, die van zijn geld en bezit
houdt? De vraag van de satan is daarom: ‘Pak hem alles eens af; waarschijnlijk
zal hij zich van God afkeren omdat Hij hem geen voordeel meer brengt’.
Later in het boek komt de kernvraag op tafel of Job zijn rijkdom op oneerlijke
wijze heeft verkregen. Zo wordt duidelijk dat wat de satan zegt de verwoording
is van wat mensen over Job zeggen. Want welke engel zou kwaad spreken over
mensen die God kiest om Zijn heil te ontvangen? Zij zoeken immers het heil
voor zulke mensen, werken eraan mee dat zij eeuwig leven ontvangen! Nee, er
zijn in dit boek enkele mannen aan het woord, die zich - in wat zij zien van de
ellende van Job - laten verleiden uit te spreken wat zij in het diepst van hun
hart al lang dachten; misschien uit jaloezie om de grote zegeningen die Job van
God ontving (zie de reactie van Kaïn op de zegeningen van Abel). Zij gaan weliswaar uit van Gods rechtvaardigheid, maar proberen deze in overeenstemming
te brengen met de ellende van Job. Dus concluderen zij dat Job gezondigd
moet hebben. Maar omdat hij zichzelf steeds vrijpleit en er geen eind aan zijn
ellende komt, moet zijn zonde wel heel groot zijn. Tenslotte komen zij tot afschuwelijke beschuldigingen, die Job tot in het diepst van zijn ziel kwetsen:
Zou Hij (God) u (Job) soms om uw godsvrucht bestraffen en met u in het gericht treden? Is niet uw boosheid groot, en zijn uw ongerechtigheden niet eindeloos? Immers, zonder oorzaak nam u pand van uw broeders, en berooiden
trok u de klederen uit ... de hongerige onthield u brood … etc … Daarom zijn
strikken rondom u, en heeft schrik u plotseling verbijsterd. (Job 22:4-10)
Hieruit blijkt dat de eigenlijke aanklagers bij God mensen zijn en dat de satan
in deze voorstelling hun aanklachten voor God moet brengen, zodat Hij een
rechtvaardig oordeel kan vellen. Zijn taak is te onderzoeken of de beschuldigingen waar zijn en te beoordelen of iemand rechtvaardig of onrechtvaardig is,
zodat Hij Zijn rechtvaardig oordeel kan uitspreken. Zo vervult de satan een
functie in het beproevings- en louteringsproces waaraan God een mens onderwerpt om aan het licht te brengen wat in hem is en hem te vervolmaken.
Job komt als een nieuw mens uit zijn beproeving, met een veel beter begrip van
Gods wegen, een dieper besef van Gods heiligheid. Zo heeft satan - de beproever van mensen - nuttig, in plaats van vernietigend, werk gedaan.
J.K.D.

29

Fundamentele begrippen van het Kwaad
11. De duivel in het Oude Testament en de Septuaginta
Het woord duivel in het Oude Testament
Ons woord ‘duivel’ komt van het Griekse woord diabolos. Het Hebreeuws van
het Oude Testament kent het begrip ‘duivel’ niet. Hiermee zou dit hoofdstuk in
principe afgesloten kunnen worden. Toch is het, door de vertaling van satan in
de Septuaginta met diabolos en verwante woorden, toch nodig nog iets hierover aan de orde te brengen. Want we kunnen beter tot een goed begrip komen en niet met vragen blijven zitten. Vooral omdat wij in de Staten Vertaling
de woorden ’duivel’ en ‘duivelen’ tegenkomen.
De satan/diabolos in de Septuaginta
Zoals wij hebben gezien, werd het woord satan in de Septuaginta slechts één
maal onvertaald gelaten (1 Koningen 11:14). In de meeste andere gevallen
werd het met diabolos, diaballō en endiaballō vertaald. In het (klassieke)
Grieks is het eigenlijk een wat sterker woord dan satan. De Septuaginta lijkt zo
weer te willen geven hoe op mensen overkomt wat ‘de satan’ doet. Maar dan
moeten wij wel blijven uitgaan van wat in het verhaal staat en niet wat wij erin
menen te of willen zien. Wij geven nogmaals de betekenis van diabolos en de
verwante woorden:
Betekenis van de Griekse woorden in de Septuaginta
diaballō
diabolos
endiaballō

uiteenwerpen, scheiden met woorden: belasteren, verdachtmaken,
opzetten, vijandig of gehaat maken, vijandig zijn, bedriegen
zelfstandig naamwoord: (be)lasteraar, kwaadspreker, aanklager; vijand,
hater,
bijvoeglijk naamwoord: (be)lasterend, kwaadsprekend; vijandig, hatend;
mogelijk een versterkte vorm van diaballō (voorzetsel en = in)
wordt niet gebruikt in het Nieuwe Testament

Geen satan/duivel in de Nederlandse vertalingen
De Nederlandse vertalingen hebben zich gelukkig niet laten afleiden door het
woordgebruik in de Septuaginta, en wij komen dan ook geen ‘duivel’ tegen,
waar in het Hebreeuws satan wordt gebruikt.
Duivel(en) in de Staten Vertaling
In de Septuaginta worden twee verschillende woorden, die betrekking hebben
op dieren en afgoden, weergegeven met daimonion. In de SV wordt dit woord
drie maal vertaald met ‘duivelen’ (Leviticus 17:7; Deuteronomium 32:17;
Psalm 106:37; Jesaja 13:21) en éénmaal met ‘duivel’ (Jesaja 34:14). Daarnaast wordt één van deze woorden vertaald met mataios, dat in de SV ook
wordt weergegeven met ‘duivelen’. De NBG’51 en de NBV doen dit echter
(terecht) niet.
J.K.D.
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begrijpend

Psalm 16 en 17

zingen

Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk
De opstanding van de Here Jezus, en de hoop op opstanding voor de gelovigen
bij Zijn terugkomst, is de duidelijke leer van het Nieuwe Testament. Maar heeft
ook het Oude Testament wat te zeggen over opstanding? Men wijst, terecht,
naar Job 19:25-27 en vooral Jesaja 26:19 – “Herleven zullen uw doden ... opstaan zullen zij”.
Maar Psalm 16 is beslissend: “Mijn vlees zal in veiligheid wonen; want Gij geeft
mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve
zien” (16:9,10). Petrus (en ook Paulus) citeerde deze psalm als bewijs dat de
opstanding van de Messias werd voorzegd. David “heeft in de toekomst gezien
en gesproken van de opstanding van de Christus” (Hand 2:24-32; 13:35).
Vanuit de verte heeft David bovendien gezien, dat ook de gelovige hoop op opstanding heeft. Toen David Psalm 16 schreef was hij een vluchteling, verbannen uit het erfdeel waar hij als Gods gezalfde recht op had. De taal doet denken aan de tijd toen hij door de mannen van Saul werd achtervolgd, die hem
“verwijderd houden van de gemeenschap met het erfdeel des HEREN” (1 Samuël 26:19). David echter stelt zijn hoop op een beter erfdeel: “O HERE, mijn erfdeel en mijn beker, Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren
vielen mij in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij” (16:5,6).
Ook Psalm 17 getuigt van Davids vertrouwen op God in zijn benauwdheid. Hij
bidt: “Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw
vleugelen” (17:8). David kende zijn Bijbel! Hij gebruikt eerst een uitdrukking uit
het lied van Mozes: “Hij beschutte hem (Israël) ... bewaarde hem als zijn oogappel” (Deut 32:10). Dan horen wij een weerklank van de woorden van de overgrootvader van David, Boaz, die het feit bewonderde, dat de Moabietische Ruth
in de God van Israël geloofde: “... onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen” (Ruth 2:12).
Psalm 17:14 spreekt van het vergankelijk erfdeel van de goddelozen: “de wereldse mannen, wier deel in dit leven is”. Het laatste vers getuigt daarentegen
van de hoop op opstanding: “Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld”. In Christus is
dezelfde hoop voor ons weggelegd – indien wij het geloof van David hebben.
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Leven in de verwachting van
16.
In artikel 12 stonden we kort stil bij de Knechtprofetieën in Jesaja. Op dit
punt in deze serie gekomen, zullen wij dit wat uitgebreider doen. We beginnen bij het rijsje in Jes 11:1,2, waarmee we het vorige artikel besloten:
Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn
wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest van de HERE rusten.
We hebben toen geconstateerd dat er redenen zijn om de Spruit in Jeremia en Zacharia te identificeren met dit rijsje. Maar er zijn ook voldoende
redenen om dit rijsje te identificeren met de Knecht. Iets verder in hoofdstuk 11 noemt Jesaja het onderwerp van zijn profetie de wortel van Isaï
(vs 10). Paulus schreef dat er in Jesaja staat: Komen zal de wortel van
Isaï (Rom 15:12). Isaï was de vader van David. Waarom de Knecht wordt
aangeduid als voortkomend uit Isaï hoeft hier niet verder verklaard te
worden. Er is namelijk geen misverstand mogelijk, want het boek Openbaring spreekt over Hem in bewoordingen die aansluiten bij die van Jesaja
en die van Jakob over Juda. Eerst geven we de volledige profetie over Juda, want daarvan hebben we alleen het middendeel onder ogen gehad:
Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden, voor u zullen de zonen van uw vader zich neerbuigen. Een leeuwewelp is Juda … hij kromt zich, legt zich neer als een leeuw of als een leeuwin; wie durft hem opjagen? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de
heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken
gehoorzaam zijn. (Gen 49:8-10).
In Openbaring verschijnt een Lam op het toneel, waarvan wordt gezegd
dat het de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David is, die heeft overwonnen (5:5). En we merken de overeenkomst tussen de onderstreepte
delen van de zegen over Juda en de wortel in Jesaja. We herinneren ook
aan de passage uit Jeremia 23:5 en 33:15, die we in artikel 12 citeerden:
Zie, de dagen kome, luidt het woord van de HERE, dat Ik aan David een
rechtvaardige Spruit zal verwekken, die zal als koning heersen.
Voor wie nog steeds twijfelt, wijzen wij op de overeenkomst tussen Jesaja
11:2 En op hem zal de Geest van de HERE rusten en wat Johannes zag
toen het Lam verscheen: met zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten van
God (Op 5:6). Aan het eind van het boek stelt Jezus zelf zich voor als deze
wortel: Ik, Jezus … ben de wortel en het geslacht van David (Op 22:16).
Op Openbaring komen we nog regelmatig terug, omdat veel van wat de
profeten in Israël zeiden over de Koning en de Knecht daar weer is terug
te vinden. Maar nu gaan we weer naar de Knechtprofetieën in Jesaja. In
hoofdstuk 53:2a wordt dit van de Knecht gezegd:
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“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten

het Koninkrijk van

God

de Knecht
Als een loot schoot hij op voor zijn (Gods) aangezicht, en als een wortel
uit dorre aarde.
De overeenkomst tussen scheut, rijsje en loot zal duidelijk zijn en de wortel zijn we al enkele keren tegengekomen. De tronk is wat er overblijft als
een boom is geveld. In de Bijbel worden bomen als beeld voor koningen
en koninkrijken gebruikt (zie bijvoorbeeld Ezechiël 35 en Daniël 4). Als
een tronk nog een stukje boven de grond staat, is hij zichtbaar voor iedereen. Het zal dan ook opvallen als daar weer iets uit begint te groeien.
Maar dit is hier niet het beeld. De scheut komt uit de wortel, dus vanuit
de grond. De tronk is dus kennelijk onder de grond verborgen en de nieuwe loot is een tijdlang onzichtbaar geweest voor de ogen van de mensen.
Zij waren zich er niet van bewust dat zich diep in het stof onder de zolen
van hun sandalen iets ontwikkelde, dat tot iets heel groots zou worden.
Maar ook toen de jonge loot boven de grond kwam en zichtbaar werd,
keken de mensen er niet tegenop; want een loot is nog lang geen boom.
In Jesaja 53 gaat het vooral om dit geringe en onopvallende van de
Knecht. Hij was ertoe bestemd Koning te zijn; zie het voorafgaande
hoofdstuk: Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten
hoogste verheven zijn (52:13); maar voordat Hij dat zou worden, moest
Hij de minste en geringste van alle mensen zijn. En dat was wat Jezus’
tijdgenoten niet hadden verwacht en dus niet begrepen:
Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien,
noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en
van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja,
als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht (53:2,3).
Zo zegt de HERE, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de
bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers …. (49:7)
Paulus wist als Schriftgeleerde zeer goed wat er in Jesaja stond over de
Knecht. Maar evenals de meeste van zijn tijdgenoten, begreep hij de
woorden niet. Hetzelfde gold overigens voor alle discipelen van Jezus.
Maar toen Jezus het hem had uitgelegd, viel alles voor Paulus op zijn
plaats en zag hij in dat dit een onderdeel was van Gods raadsbesluit.
Omdat de geestelijke en wereldlijke leiders niet werkelijk wilden luisteren
naar Gods woord, maar bezig waren met hun eigen belang, had God hun
oren doof gemaakt voor het horen en hun ogen blind voor het zien van
de waarheid. Petrus zei, na de opstanding en hemelvaart van hun Heer,
tegen de Joden in Jeruzalem:

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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Leven in de

verwachting van het Koninkrijk van God

Ik weet, dat u uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar
zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten
tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden (Hand 3:17,18).
En Paulus schreef op gelijkluidende wijze:
Wat wij spreken … is de verborgen wijsheid van God, die God van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers
van deze eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten
hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor
heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben (1 Kor 2:7-9; Jes 64:4).
Israël verwachtte een eeuwig levende Messias en de dood van Hem die
zij als zodanig beschouwden was een schok voor hen, zoals Jesaja al profeteerde: En wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit
het land van de levenden? (Jes 53:8). De weg naar de heerlijkheid liep
voor de door God aangewezen Koning echter via lijden. Maar waarom? De
profeet Zacharia moest de volgende aankondiging doen:
Voorwaar, zie, Ik zal mijn knecht, de Spruit, doen komen … en Ik zal op
één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te dien dage, luidt het
woord van de HERE van de heerscharen, zult u elkaar nodigen onder de
wijnstok en onder de vijgeboom (Zach 3:8-10).
Het is hier misschien niet aantoonbaar dat de Knecht/Spruit de oorzaak
is van het wegdoen van de ongerechtigheid. Maar in Jesaja 53:6 wordt
gezegd: de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem (de Knecht)
doen neerkomen. In dit gedeelte wordt de Knecht voorgesteld als een lam
dat als schuldoffer gebracht zal worden. Hij is dus het lam waardoor de
ongerechtigheid wordt verzoend.
En daar zit het probleem van de ‘onherkenbaarheid’ van de Messias voor
Israël. Zij kenden de profetieën over hun herstel als Gods Koninkrijk.
Maar zij waren zich niet bewust van hun schuld ten opzichte van God. Dat
de reden voor hun onderdrukking door de Romeinen hun afval van Hem
was, en dat hun zonde eerst moest worden verzoend om hersteld te kunnen worden in het Verbond, zodat zij Gods licht in de wereld zouden kunnen zijn. Zij verwachtten iemand die daadkrachtig zou optreden, de troon
van David zou opeisen en de Romeinen uit het land verjagen. Maar dat
was niet de weg die de verzoening tot stand zou brengen en toegang kon
geven tot eeuwig leven. Met een herinnering aan de verkeerde weg die
Adam nam (hij wilde de hem beloofde heerlijkheid direct hebben en dacht
die te kunnen nemen door van de vrucht van de boom van kennis te eten)
en mogelijk Jesaja 53:2 in gedachten, schreef hij over Christus Jezus:
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16. de Knecht

(vervolg van pagina 33)

die, in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als een roof
heeft geacht (beschouwd), maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte
van een dienstknecht heeft aangenomen … En in zijn uiterlijk als mens
bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de
dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken … (Flp 2:6-9).
Velen in Israël meenden dat zij als volk de Knecht in Jesaja waren. Nu is
het ontegenzeggelijk waar dat Jesaja in dit verband vele malen zo sprak
over Israël. In de hoofdstukken 41 t/m 48 wordt dit volk 9 x Gods knecht
genoemd. Eén voorbeeld: Maar u, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, u, die Ik gegrepen heb van
de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie Ik zei: U
bent mijn knecht, Ik heb u verkoren (Jes 41:8,9). Maar omdat Israël collectief faalde een volk van koningen en priesters in de dienst van God te
zijn (Ex 19:6, zie het eind van het vorige artikel) en omdat ook de twee
gezalfde vertegenwoordigers van het volk bij God, de koning en de hogepriester, faalden, moest er iets gebeuren om Gods heilswerk voortgang te
laten vinden (Jes 53:10). Dat is het optreden van Hem die volmaakt beantwoordt aan wat God bedoelde, toen Hij zei dat Zijn zoon Egypte moest
verlaten om Hem te dienen. Hij is in de profetieën in Jesaja de Knecht in
enkelvoud. Dat is te zien in hoofdstuk 42:6, waar Hij tot een verbond voor
het volk en tot een licht van de natiën wordt gesteld; vervolgens in hoofdstuk 49:6 waar God tegen de Knecht zegt: 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 van de volken, opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde; en opnieuw in
hoofdstuk 53:8 Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. De Knecht kan niet tegelijk een volk en een persoon zijn.
Wat Paulus in Galaten 3:16 zei over het zaad/nageslacht in enkelvoud, is
dus niet zijn persoonlijke opvatting, maar het werd hem door God geopenbaard. Het is niet iets nieuws en niet tegenstrijdig met wat God tot dan
toe had gezegd. Het is de uitleg, de openbaring, van wat verborgen lag in
de Schriften en duidelijk werd door de komst van Jezus Christus, die zei:
Zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o
God te doen (Heb 10:7; Ps 40:9). Bij Hem geen holle woorden, maar oprechte woorden die Hij door Zijn daden waar maakte. Hij past dan ook
volledig in de wijze waarop God de eeuwen door heeft gesproken en gehandeld, en is Degene waarnaar de gelovigen in Israël naar uitkeken.
Weliswaar niet als lijdende Knecht, maar wel naar het resultaat van zijn
Knecht zijn.
J.K.D.
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Boekbespreking
Bijbelse Thema’s en begrippen
De heilige Geest
Het boekje De heilige Geest is verschenen in de serie Bijbelse thema’s en begrippen. Het is ontstaan naar aanleiding van vragen van
lezers en bezoekers aan Bijbelstudies. Voor deze laatste groep is een
aantal lezingen over dit onderwerp gegeven. Vervolgens zijn deze vrijwel onveranderd in afleveringen geplaatst in Met Open Bijbel.

Vanwege de vele positieve reacties is besloten deze artikelen verder
te bewerken en aan te vullen, om ze geschikt te maken voor uitgave
in de vorm van een studieboekje.

De schrijver richt de aandacht vooral op de aanwezigheid en werking
van de Geest, zonder de pretentie hierin het onderwerp de Geest alomvattend te behandelen. Verder legt hij vanuit de grondtekst de betekenis van het woord geest uit.

Een aantal aspecten kan slechts worden genoemd, of in het kort behandeld. Daaronder is de kwestie van de derde Persoon van de Drieeenheid. Dit is een groot en moeilijk onderwerp, dat een omvangrijker boek vraagt dan het boekje.
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