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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: In Lucas 18:8 staat “Maar, als de Mensenzoon komt, zal Hij dan
het geloof vinden op aarde?” Hoe is dit te rijmen met “de grote verdruk-
king”, waarin toch heel veel gelovigen zullen omkomen? Want ik las in
Openbaring, dat er “een grote schare, die niemand kan tellen” zal zijn, die
bij Christus’ komst voor zijn troon zal moeten verschijnen.
Antwoord: Een onderzoek naar de andere plaatsen waar in het Nieuwe
Testament het woord “verdrukking” voorkomt, maakt niet duidelijk of met
“de grote verdrukking” (Op 7:14) de vervolging van de gelovigen wordt
bedoeld, of de oordelen die God op de grote dag van Zijn toorn over de
mensen zal uitstorten. Het maakt echter wel duidelijk wat Op 7:9 doet
vermoeden, namelijk dat zij die “uit de grote verdrukking komen” niet een
groep gelovigen is uit een bepaald tijdperk – men ziet hierin vaak de gelo-
vigen die leven bij de komst van Christus uit de hemel – maar allen die
van het begin af onder de vervolging door wereldse en religieuze macht-
hebbers, hebben moeten lijden, omdat zij hun geloof in de Here Jezus –
waarmee vooral het belijden in woord en daad bedoeld wordt – niet wil-
den opgeven. Zij worden door dit visioen bemoedigd met het vooruitzicht
op de heerlijkheid die zij eens met Hem zullen genieten.

Het kost niet veel tijd om alle passages in het Nieuwe Testament waarin
het woord ‘verdrukking’ voorkomt, met behulp van een concordantie op te
zoeken. In de eerste plaats vinden we dat er veel gezegd wordt over de
verdrukking die alle volgelingen van Christus moeten doorstaan. Hij sprak
zelf over “verdrukking terwille van het woord” (Mat 13:21; 24:9), en zei:
“In de wereld lijdt u verdrukking” (Joh 16:33). De apostel Paulus waar-
schuwde dat “wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten
binnen gaan” (Hand 14:22). Met wij bedoelde hij zijn gelovige broeders
en zusters. Dit was dan ook de algemene ervaring van christenen in de
eerste eeuw (Hand 11:19; 20:23; Rom 5:3; 2 Kor 1:4-6; 6:4; 8:2).

Er is een tweede, veel kleinere, reeks passages die spreekt over de ver-
drukking die over de vijanden van God en de verdrukkers van Zijn volk zal
komen. Paulus schreef aan pas bekeerden in Tessalonika, die vele ver-
drukkingen doorstonden, dat “het recht is bij God, aan uw verdrukkers
verdrukking te vergelden, en aan u, die verdrukt wordt, verkwikking teza-
men met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de
engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen,
die God niet kennen en het evangelie van onze Here niet gehoorza-
men” (2 Tes 1:4-8). Het zal duidelijk zijn dat hij hiermee de vergelding
voor hun wreedheden bij Christus’ wederkomst bedoelde. Hetzelfde geldt
voor zijn gebruik van het woord in Romeinen 2:9: “Verdrukking en be-
nauwdheid zal komen over ieder mens, die het kwade bewerkt, eerst de
Jood en ook de Griek.” De reactie van degenen die het evangelie niet wil-
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len geloven, is vaak die van haat tegenover de verkondiger ervan. Dat
heeft zijn oorsprong bij Kaïn, die zijn broer Abel uit haat doodsloeg, en
bereikte haar hoogtepunt toen de Joodse leiders Jezus lieten kruisigen,
terwijl het volk in Jeruzalem ermee instemde.

De Here Jezus voorzegde een “grote verdrukking” over het Joodse volk,
dat Hem verwierp en Zijn volgelingen vervolgde. Een vergelijking van Mat-
teüs 24:15-21 met Lucas 21:20-24 toont aan dat Hij dit bedoelde met de
woorden: “Er zal een grote verdrukking zijn”. De discipelen hadden Hem
gevraagd naar het teken van de verwoesting van de tempel en “de volein-
ding van de wereld”, waarover Hij sprak (Mat 24:1-3; Luc 21:6-7). Lucas
schreef Jezus’ antwoord zo op, dat zijn Griekse lezers het zouden kunnen
begrijpen: “Zodra u nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet
dan dat zijn verwoesting nabij is”. Matteüs vertelt dat Jezus verwees naar
de profetie van Daniël over de “gruwel van verwoesting” die een einde
zou maken aan de tempeldienst, nadat de “gezalfde” (messias) zou zijn
uitgeroeid (Luc 21:10; Mat 24:15; Dan 9:26-27; 11:31; 12:11). Dan volgt
in beide evangeliën de waarschuwing: “Laten dan wie in Judea zijn vluch-
ten naar de bergen” (Mat 24:16-20; Luc 21:21-23). In alle haast, “want”,
vervolgt Lucas, “er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit
volk”; en Matteüs: “Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet
geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer we-
zen zal” (Luc 21:23; Mat 24:21).

In het boek Openbaring komt het woord “verdrukking” vijf keer voor. In
drie gevallen (1:9;2:9,10) gaat het om de verdrukking die gelovigen on-
dervinden in een vijandige wereld; en in één geval is het Gods straf over
de goddelozen: “Hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote
verdrukking” (Op 2:22). Wat is dan de betekenis in Openbaring 7:14? Wij
zullen deze moeten zoeken in de samenhang, waarbij we niet mogen ver-
geten dat de beeldtaal van Openbaring niet te begrijpen is zonder te let-
ten op al de zinspelingen op het Oude Testament. Als we eerst naar
hoofdstuk 6 gaan, bemerken wij in het visioen van het vijfde en het zesde
zegel eerst de ‘verdrukking’ van de ‘geslachte’ gelovigen, en daarna de
‘verdrukking’ van de hun vijandige wereld zelf. Want de zielen van de mar-
telaren liggen ‘onder het altaar’ – de plaats waar onder de wet van Mozes
het bloed van de offerdieren werd uitgegoten – en zij roepen of God hun
vergoten bloed wil wreken. Met het openen van het zesde zegel zien wij
die wraak op de grote dag van Gods toorn (6:12-17). Gods volk zal be-
schermd zijn tegen het vreselijke laatste oordeel; want voordat dit over de
wereld komt worden “de knechten van onze God aan hun voorhoofd ver-
zegeld”. Wie zijn dezen? Hierop gaan we de volgende keer in, in verband
met een gerelateerde vraag over de “honderdvierenveertigduizend”.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?

!



Overdenking

Op de laatste bladzijden van het Oude Testament staat de profetische
boodschap van Maleachi. Een naam die betekent: Mijn Bode. Hij schreef
Gods woord aan Israël op in de eerste helft van de 5e eeuw voor onze
jaartelling, na de terugkeer van Judese ballingen uit Babylonië.

De toestand waarin het overblijfsel van Israël dan verkeert, is zeer zorge-
lijk. In Jeruzalem is de ontbinding van het godsdienstig leven zo erg ge-
worden, dat alleen Gods lankmoedigheid de ondergang kan tegenhou-
den. De boodschap aan hen is in eerste instantie:

“Ik heb u liefgehad, zegt de HERE” (Maleachi 1:2).

Maar de mensen tot wie Maleachi gezonden is, kunnen wij gerust moe-
delozen noemen. Zij zijn bijna zover gekomen dat hun klacht in een aan-
klacht aan Gods adres overgaat, hun droefheid tot opstandigheid tegen
God wordt. Want hun reactie op Gods ‘liefdesverklaring’ is: Waarin hebt
U ons uw liefde betoond? Hun geloofsvertrouwen is door twijfel verkom-
merd en kan hen niet meer tot morele steun zijn. Maar in hun uiterste,
eeuwige doodsgevaar, zendt God een bode. God wil voor Zijn schepselen
niet de eeuwige dood, zoals Hij door Ezechiël had gezegd: Zou Ik een
welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van
de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen
en leve? (Ezech 18:23).

God roept deze moedelozen toe dat Hij wil dat zij leven. Dat Hij hen een
bode zendt, is zuiver Vaderlijke barmhartigheid, vanuit de liefde waar-
mee Hij hen van de eeuwige dood redden kan en wil! Zou de schrijver
van dit kleine boekje misschien daarom zo geheimzinnig Mijn Bode he-
ten, opdat naar Jezus Christus verwezen zou worden? Naar Hem die wel-
iswaar meer is dan een Bode van de eeuwige Vaderliefde?

Op de slechts enkele bladzijden van dit boekje vinden we meerdere ge-
sprekken van God de Vader, Die zich naar Zijn moedeloze volk Israël
neerbuigt. Hij troost Zich de moeite hen Zijn daden toe te lichten, om
zoveel mogelijk van hen uit hun moedeloosheid te redden. En wat Hij
toen voor Israël wilde doen, wil Hij doen voor alle mensen. Wij staan hier
heel dicht bij Jezus, die in Zijn omgang met de verlorenen op bijzonder
vriendelijke wijze de gespreksvorm koos. Kijk naar hoe Hij met de Sama-
ritaanse vrouw in gesprek raakt: De Samaritaanse vrouw dan zei tot
Hem: Hoe kunt U, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken
vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde
en zei tot haar: Indien u wist van de gave Gods en wie het is, die tot u
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zegt: Geef Mij te drinken, u zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u
levend water hebben gegeven. Zij zei tot Hem: Here, U hebt geen emmer
en de put is diep; hoe komt U dan aan het levende water? Bent U soms
meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit ge-
dronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? (Joh 4:9-12). En zo zijn er
zoveel gesprekken die de moeite waard zijn om te lezen. Denk maar
eens aan het gesprek met Zijn leerlingen in de stormnacht, aan Zijn tal-
rijke gesprekken met hen onderweg naar Jeruzalem, aan de gesprekken
in de bovenzaal tijdens het Pascha op de avond voor Zijn kruisdood.

De Here Jezus ging met allen op respectvolle wijze in een open gesprek!
Zijn wij niet van het begin af geschapen tot deelnemers aan Gods ge-
sprek met ons? God riep: Adam waar ben je? En nu kunnen we nauwe-
lijks anders dan er met ingehouden adem kennis van nemen, dat aan
het begin de gesprekken van de door God gezonde bode met de moede-
lozen in Israël deze verbazingwekkende woorden staan: Ik heb u lief. Zijn
uitspraak echter wordt gevolgd door het bijna onbegrijpelijke weerwoord
van de teruggekeerde ballingen, die opnieuw bevrijd in de nabijheid van
God en Zijn woning mochten leven: ‘Waarin hebt U ons lief?’

Gezien hun ellendige toestand kunnen zij niet begrijpen dat God hen
liefheeft. Wie zal het hun kwalijk nemen? Wie is soms niet moedeloos in
een moeilijke situatie? Waar is Gods liefde vragen wij ons af? Hij lijkt zo
ver weg, nu wij Hem zo hard nodig hebben. Wat wij echter moeten be-
denken, is dat er geen reden is waarom God verplicht zou zijn ons lief te
hebben. Integendeel! Er zijn duizenden redenen denkbaar om ons niet
lief te hebben. En wanneer deze profetie begonnen zou zijn met de
woorden: ‘Ik haat u, zegt de HERE’, zou dat begrijpelijk zijn gezien de
menselijke afdwaling van Hem. Maar nu staat er het tegenovergestelde,
dat bijna onbegrijpelijke maar bemoedigende: Ik heb u lief. Waarom Hij
ons dat nu eenvoudig zo zegt? Vraag niet waarom! Niemand heeft dat
van Hem geëist. Niemand zou Hem daartoe kunnen dwingen. Uit eigen
vrije beweging, uit Zichzelf, heeft Hij ons liefgehad. Hij, niet wij, heeft het
initiatief daartoe genomen. Het is het ondoorgrondelijk geheim van Zijn
barmhartigheid dát God tot ons spreekt, en dat Hij juist zó met ons be-
gint te spreken. Als wij maar goed willen luisteren, kunnen wij het horen
en begrijpen. In het gehele Oude Testament komt deze houding van God
naar voren. En ook in het Nieuwe Testament spreekt dezelfde liefheb-
bende God, de Heilige en Verhevene. God is liefde (1 Joh 4:16). En dat
niet pas en alleen in de eerste brief van Johannes.      ► 

5



Als we bedenken dat het bemoedigende Woord dat God gesproken heeft
en nog steeds spreekt, gericht wordt tot mensen, dus ook tot ons, van
wie de geestelijke vader Kaïn is – die in zijn jaloersheid zijn broer Abel
doodde – en Jakob – die zijn broer en zijn vader bedroog! Mensen die
hun afkomst niet verloochenen kunnen, die hun kenmerken van broe-
dermoord en vaderbedrog dragen, tot wie het Woord gericht wordt: ‘Ik
heb u lief’. Het zijn in ieder geval mensen zoals wij, en het is dus beslist
niet zo dat de bode van God per ongeluk op de verkeerde huisdeur
klopt. Neen, hij is helemaal aan het juiste adres! En de boodschap die
hij brengt dat God hen liefheeft, is goed nieuws en komt op de goede
plaats terecht. En ook God, Die deze Bode zendt, vergist Zich niet. God
weet heel goed met wie Hij in gesprek wil gaan. Door alle prikkeldraad
van menselijke weerbarstigheid en door alle modder van menselijke
moedeloosheid heen, heeft Hij door de mond en pen van Zijn Bode laten
overbrengen: Ik heb u lief. We proeven echter bitterheid in de tegen-
vraag van de Judeeërs: Waarin hebt U ons lief? Ook wij vragen ons mis-
schien wel eens af: ‘waar is Uw liefde dan?’ en: ‘waar zijn de bewijzen,
dat U ons liefheeft?’

Is het niet voor een belangrijk deel kinderachtige eigenzinnigheid, dat
ook wij geneigd zijn – net zoals de tijdgenoten van Maleachi – altijd
maar weer overal te zoeken naar bewijzen van Gods liefde? Dat wij Gods
liefde zelfs daar zoeken, waar die helemaal niet te vinden is? Gods lief-
de is immers niet overal te vinden, maar juist daar waar God Zijn liefde,
Zijn genade ons wil laten vinden. En dat is, hoe moeilijk we dat mis-
schien ook vinden, en hoe ‘intolerant’ dit ten opzichte van andere reli-
gieuze richtingen ook moge zijn, maar op één plaats. De Vader wijst na-
melijk in de richting van Zijn Zoon, die leefde en werkte onder Zijn volk
Israël. De apostelen predikten, door de Geest geleid, dat er onder de
hemel geen andere naam dan die van Christus Jezus aan de mensen is
gegeven, waardoor wij behouden moeten worden (Hand 4:10-12).

En al wist Maleachi nog niet wie Hij was, toch mocht hij de komst van
Gods Zoon aankondigen, door te verwijzen naar Zijn heraut, Zijn wegbe-
reider: de ‘Elia’ (Mal 4:5,6). Dat was het antwoord op de vraag: ‘waarin
hebt U ons lief?’ Want Alzo lief heeft God de wereld – Zijn schepping en
in het bijzonder de kroon daarop: de mens – gehad, dat Hij Zijn enigge-
boren Zoon gegeven heeft (Joh 3:16). In Christus heeft Hij ons lief. Het is
toch merkwaardig, dat juist waar wij mensen om liefde roepen, Gods
liefde zo dichtbij is. Maar zien wij die dan niet? Kunnen wij die niet zien?
Of willen wij die niet zien?

6

Overdenking



Is het niet zo, dat wij graag willen dat God ons zo liefheeft, als wij dat
wensen. Het scheelt niet veel of wij schrijven God zelfs voor hoe Hij ons
moet liefhebben, en waar en wanneer en door wie of wat. Door een ge-
riefelijk ingerichte wereld moet U mij liefhebben. Door mij een gezond
lichaam te geven, moet U mij liefhebben. Door een gezellige huiselijke
kring, door welgeschapen kinderen moet U mij liefhebben. Door een be-
roep dat mij ten volle bevredigt, moet U mij liefhebben. En als U mij niet
precies op die manier lief hebt, dan bent U voor mij niet de liefhebbende
God. Zo verlangen en verwachten wij dat God ons naar onze ideeën zal
liefhebben. Zo vormen wij ons van Gods liefde een karikatuur en vormen
wij ons een beeld van God dat eigenlijk een afgodsbeeld is. De God die
wij dan aanbidden is eigenlijk de wereld, zodat het gebod “u zult geen
goden voor Mijn aangezicht hebben” buitengewoon actueel wordt. Laten
wij ons dan geen ander beeld van God en Zijn liefde maken, dan het
beeld dat Hijzelf laat zien in ‘het hoofd vol bloed en wonden’. Daarin
heeft Hij ons lief: door Christus Jezus’ offerdood aan het kruis. Het diep-
te- en hoogtepunt van Gods verlossing in en door Zijn gehoorzame en
nederige Knecht.

Gods liefde en Zijn grote barmhartigheid, waarover Maleachi spreekt,
worden nog sterker en meer onthullend in het Nieuwe Testament be-
schreven. De lijdende Knecht worstelde in gebed en heeft in Zijn doods-
strijd de beker van de gramschap over de zonde van de Rechtvaardige
liefdevolle God en Vader leeggedronken, ten koste van Zijn reine leven.
Hij wist uit de Schriften dat God hoort naar de ernstige en oprechte ge-
beden van Zijn kinderen, wie en waar zij ook zijn. Want Gods genadige
barmhartigheid gaat over de landsgrenzen van Israël heen. Als uw ogen
het zien, zult gij zeggen: Groot is de HERE, ook buiten Israëls gebied (Mal
1:5). God toets de harten van Zijn schepselen, van ons mensen: Maar,
HERE der heerscharen, rechtvaardige Rechter, die nieren en hart toetst
… (Jer 11:20). Want Hij kent ze immers door en door? Arglistig is het
hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? Ik, de HERE,
doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te ge-
ven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden (Jer 17:9-10).

En wanneer iemand, met het oog op de grote nood in de huidige wereld,
nu nog vraagt: ‘waarin hebt U ons lief?’, dan is en blijft dit het antwoord:
in Hem, die aan het kruis hing, en die de straf op onze zonden op Zich
genomen heeft. In Jezus Christus heeft de eeuwig Trouwe ons lief.

H.d.B.

Ik heb u liefgehad, zegt de HERE
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Een slaaf van de wet kan geen erfgenaam van de belofte zijn

De doorbraak die Jezus bereikte is zo groot en kostbaar, dat Zijn volgelingen
niet weer slaven van de zonde en de dood mogen worden. Want Hij kan hen
niet nogmaals vrijkopen. Jezus zei eens: “… wanneer de Zoon u vrij zal maken,
zult u werkelijk vrij zijn” (Joh 8:36). Het hoeft dus niet nog eens gedaan en er
hoeft ook niet nog iets aan toegevoegd te worden, noch door Hem, noch door
ons. Paulus gebruikt Jezus’ woorden in de brief aan de Galaten: “Christus heeft
ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven” (Gal 5:1). Maar waarom schrijft
hij dit? Omdat het anders was gesteld of dreigde te worden. Want hij vervolgt:
“houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen” (vs 1b). Wat
was dat slavenjuk? In hun geval dat Joodse christenen hun niet-Joodse mede-
gelovigen voorhielden, dat ze niet deelden in de beloften aan Abraham, tenzij
ze zich lieten besnijden. Maar de consequentie van besnijden is, dat je je aan
de wet moet houden; en daarvan heeft Christus ons nu juist vrijgekocht. Het is
nu zelfs andersom! Wie zich slaaf laat maken van de wet, kan geen erfgenaam
van de belofte zijn. Want de belofte is gebaseerd op geloof en genade en niet
op een gebod. Paulus ziet een parallel met Ismaël en Isaak: “Maar wat zegt het
schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon van de slavin
zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, zijn wij
geen kinderen van een slavin, maar van de vrije” (Gal 4:30,31 NBG’51).

Het gevaar van vertrouwen op eigen kracht en zelfrechtvaardiging

Niet alleen de Thora kan slaven maken, maar alles wat de vrijheid van Gods
kinderen bedreigt en aantast. Het gevaar van het naleven van geboden en
voorschriften is vertrouwen op eigen kracht en zelfrechtvaardiging: ‘Als we dit
(niet) doen zijn we behouden’; ‘Ik heb geleefd zoals de kerk vroeg, dus ga ik
naar de hemel’. Alsof het een recht na geleverde prestatie is. Paulus vraagt wie
naar wetten en geboden leven: “Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de
Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven?
Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet lan-
ger op de Geest?” (Gal 3:2,3). Meer in overeenstemming met de grondtekst is:
“eindigt u nu met het vlees?” (NBG’51). Nee, dat kan niet, want het vlees kan
God niet behagen: “de eis van de wet moet vervuld worden in (wie) niet naar
het vlees wandelen, maar naar de Geest … want de gezindheid van het vlees is
de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de
gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich
niet aan de wet van God; trouwens, het kan dat ook niet” (Rom 8:4-7 NBG’51).

Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk



Vrije kinderen en erfgenamen door ‘adoptie’

Het principe is: “waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid” (2 Kor 3:17). Dit
toont ook de Romeinenbrief. In het Romeinse Rijk had je vrije burgers en sla-
ven. Romeinse burgers adopteerden hun vertrouwensslaaf soms als hun eigen
zoon; dan was ook hij vrij en erfgenaam van zijn heer. Voor Paulus een beeld
om de positie van gelovigen in Christus duidelijk te maken: “Allen die door de
Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ont-
vangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen
om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Ab-
ba’ (Vader). De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En
nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God. Samen
met Christus zijn wij erfgenamen …” (Rom 8:14-17). We kunnen niet nog vrijere
zonen en erfgenamen van nog meer dan eeuwig en volmaakt leven worden,
door geboden en voorschriften na te leven! En we hoeven geen angst voor onze
Heer te hebben zoals slaven, maar mogen Hem vertrouwen als Zijn kinderen.

Geboden en verboden van mensen leiden tot verdeeldheid

Waarom laten mensen zich zo makkelijk de wet voorschrijven? Dat is toch ei-
genlijk tegen onze natuur? We worden immers geprikkeld geboden niet of an-
ders te doen, en wat verboden is toch te doen? Veel geboden en voorschriften
gaan over uiterlijkheden, zoals: het dragen van zwarte kleding en hoeden in de
kerk, geen werk doen op zondag, geen alcohol, geen TV en internet, niet huwen
van geestelijken. In de eerste gemeente waren ook leden die anderen voor-
schreven wat zij wel en niet mochten. Wat leidde tot onvrede en verdeeldheid;
want niet iedereen was het met elkaar eens. En wat als iemand of een groep
zich niet hield aan een voorschrift? De geschiedenis leert dat ze er dan uit gin-
gen of werden gezet en een nieuwe gemeente vormden. En ze elkaar niet er-
kenden. Maar wie is daarna dan een volgeling van Jezus en wat is de gemeen-
te? Paulus vroeg de gelovigen in Korinte: “Is Christus dan verdeeld?” (1 Kor
1:13) en hij zei tegen die in Efeze dat er “één lichaam, één geest … één Heer,
één geloof, één doop, één God …” is. De gemeente kan dus geen optelsom zijn
van groepen die alle wat anders geloven en belijden, alsof er meerdere Chris-
tussen en Goden zijn. De gemeente is als een lichaam, dat alleen functioneert
als alles aan elkaar zit en de leden doen wat de hersens aangeven. En een
hoofd met meerdere lichamen functioneert niet; evenmin als een lichaam met
meer hoofden. Christus is het Hoofd en als allen echt naar Hem zouden luiste-
ren, zou de gemeente niet verdeeld zijn, en de leden elkaar niet bestrijden.   ► 
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Menselijke voorschriften hebben geen enkele waarde

Met het oog op de gevolgen in de gemeente had Paulus een niet mis te ver-
staan oordeel: “Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld,
waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? … het
zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik ver-
gaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte
godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen en-
kele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging” (Kol 2:20-23). Zijn ad-
vies is daarom: “Laat niemand u iets voorschrijven” en “Laat u niet door hen
veroordelen” (Kol 2:16,18). Iemand mag best een bepaalde opvatting hebben
over, bijvoorbeeld, het drinken van alcohol en die ook in praktijk brengen; mis-
schien zijn er zelfs meer die er hetzelfde over denken; maar ze mogen geen
groep vormen om zich te onderscheiden van anderen; en je mag zeker niet de
indruk wekken dat de anderen minder zijn, laat staan hen je wil opleggen.

Vrijheid met verantwoordelijkheid

Er geldt echter nog iets voor wie gebruik maken van de vrijheid die ze als Gods
kinderen hebben: ze mogen die niet misbruiken: “Broeders en zusters, u bent
geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkander in de liefde” (Gal 5:13). Dus er is vrijheid met
verantwoordelijkheid. Toen Paulus sommige leden in de gemeente van Korinte
terechtwees, viel dat niet meteen in goede aarde: “U zegt: ‘Alles is mij toege-
staan.’ Maar (reageert Paulus) niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toe-
gestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen” (1 Kor 6:12). Is dat wel
zo, dan is de vrijheid doel geworden, wat kan uitlopen op reacties als: ‘Ik vind
dat….’. Paulus reageert daar weer op met: “U zegt: ‘Alles is toegestaan’. Zeker,
maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander” (1 Kor 10:23,24).

De verantwoordelijkheid is dat we wat we zeggen en doen bezien vanuit de an-
der: hoe komt het op hem of haar over, versterk ik hiermee zijn of haar geloof,
bouw ik de gemeente hiermee op? Ook al ben ik vrij, als door wat ik doe het
geweten van de ander bezwaard wordt en gevolgen heeft voor diens geloof,
kan ik het beter niet doen. Paulus’ principe was: “Geef geen aanstoot” aan wie
dan ook, want “Ik wil iedereen ter wille zijn, in welk opzicht dan ook, opdat ze
worden gered” (1 Kor 10:32, 33). Het gaat dus om iets veel hogers dan vrijheid
als zodanig, namelijk om wat we met de vrijheid doen. En wel in het licht van
het behoud van anderen.

Volg Mij! Discipel van Jezus zijn in de praktijk
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Er zijn bevelen van Jezus als tot wie in een dienstbetrekking staat

Maar, zult u zeggen, in het Nieuwe Testament vinden we toch ook geboden en
bevelen? Ja, dat klopt, maar we moeten die wel in het juiste licht zien. Het zijn
geen militaire bevelen! Jezus gaf Zijn apostelen het bevel: “Ga op weg en maak
alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen … en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb” (Mat 28:19,20). Dit is
te vergelijken met de opdracht die een werkgever zijn werknemer geeft. In bei-
de gevallen is sprake van een dienstbetrekking. Tijdens hun opleiding had Je-
zus hun al een praktijkopdracht gegeven: “Ga op weg en verkondig: ‘Het Ko-
ninkrijk van de hemel is nabij’. Genees zieken, wek doden op” (Mat 10:7,8).

Gehoorzaam navolgen van de voorbeelden van Jezus en Zijn dienaren

De mensen die hun leerlingen werden, moesten zich op hun beurt houden aan
wat de apostelen in de naam van Jezus leerden. Niet de mensen in algemeen-
heid, want wij hebben een vrije wil en keuze en kunnen het eeuwige leven ver-
werpen. Als de apostelen moesten dopen, dan is het redelijk ervan uit te gaan
dat het bevel aan wie het evangelie geloven, is zich te laten dopen. Dat is het
begin van het houden aan alles wat Jezus Zijn apostelen opdroeg te leren. Wat
Jezus verder leerde, is echter geen opsomming van geboden, zoals in de wet
van Mozes. Jezus wees erop dat wat de mensen hoorden en deden, afweek
van Gods bedoelingen. Hij vertelde hen wat die waren, zodat zij hun leven daar-
op konden afstemmen en Gods wil gingen doen. Jezus heeft in Zijn leven laten
zien wat dit inhoudt. Zijn leven is daarom ons voorbeeld ter navolging. De apos-
telen volgden Zijn voorbeeld en vroegen hun medewerkers hetzelfde te doen:
“Wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in lief-
de, in geloof en zuiverheid” (1 Tim 4:12). De bedoeling van een voorbeeld is
dat je dit nadoet of namaakt, dus dat de gelovigen op hun beurt dit voorbeeld
zouden volgen: “Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven
volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben” (Flp 3:17).

Niet heersen over anderen, maar hen vrijwillig dienen
Toen Jezus’ leerlingen onderling ruzieden over wie van hen de belangrijkste
was, zei Jezus dat zij niet als wereldse machthebbers moesten willen heersen
over anderen (Mat 20:25,26). De apostelen hebben later goed begrepen en in
de praktijk gebracht, dat vrije zonen een vrije wil en keus, met een eigen ver-
antwoordelijkheid hebben. Zo zei Paulus tegen de gelovigen in Korinte, op wier
geloofspraktijk heel wat was aan te merken:       ► 

2 de Vrijheid van Gods kinderen
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“wij willen niet over uw geloof heersen, maar juist bijdragen aan uw vreugde” (2
Kor 1:24). En Petrus deed een beroep op zijn mede-oudsten: “Hoed de kudde
van God waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet
gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te
worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover
de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld” (1 Pet 5:1
-3). Hierin vinden we enkele belangrijke dingen: verantwoordelijkheid, vrijwillig-
heid, belangeloosheid, toewijding, voorbeeldigheid. En die gelden niet alleen
voor oudsten, maar voor allen die Christus Jezus willen navolgen.

Vrijheid, maar geen vrijblijvendheid

Maar ook de apostelen gaven toch bevelen?, hoor ik u denken. Ja, zeker. Maar
als we de brieven daarop nalezen, zien we dat die meestal voortvloeiden uit het
goede toezicht dat zij moesten houden. Zij zagen en hoorden wat er in de ge-
meente gebeurde, het goede en het afwijkende. Er waren leden die zich niet
hielden aan de hun geleerde waarheid, zoals dat de opstanding uit de doden
noodzakelijk is; hielden zich niet aan de instellingen van God en Jezus, zoals
het huwelijk en het avondmaal; leefden niet volgens het voorschrift een heilig
en rein leven te leiden omdat God heilig is; waren uit op hun eigenbelang; von-
den dat zij belangrijker waren dan anderen, bijvoorbeeld omdat zij ergens in
ingewijd zouden zijn; en ga zo maar door.

Ook werd de apostelen gevraagd hoe iets in praktijk gebracht moest worden.
Alles bij elkaar een lange lijst van dingen waarover duidelijkheid noodzakelijk
was voor het leven van het gelovige individu en de gemeente. Het was de taak
en dus verantwoordelijkheid van de apostelen dat te doen. De term bevel geeft
aan dat wat er wordt gezegd niet vrijblijvend is. Je plaats in de gemeente, zelfs
de toegang tot het eeuwige leven kan ervan afhankelijk zijn. En niet alleen dat
van jezelf, maar ook dat van anderen. De bevelen zijn meestal niet nieuw,
maar de opdracht het zo te doen als eerder is verteld en gedaan. Alles overeen-
komstig de principes dat de apostelen de waarheid hebben verkondigd en dat
volgelingen van Christus gelijk zijn, elkaar behoren lief te hebben en een heilig
leven voor God behoren te leiden. In veel meer gevallen echter zien wij dat zij
niets opleggen, maar een (dringend) beroep doen met de woorden “Laat dan”
en “Laten wij dan”, zodat het goed mag gaan. In alle gevallen is er geen sprake
van slaafse gehoorzaamheid aan geboden en verboden, maar van het van har-
te en bereidwillig doen van wat God en Zijn Zoon vragen. Als kinderen en niet
als slaven.

J.K.D.

Volg Mij! 2 de Vrijheid van Gods kinderen

b. Geen slaven maar vrije kinderen van God
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Psalm 40 en 70begrijpend zingen

Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder

David schijnt nog steeds te denken aan zijn zonde met Batséba. Hij wist dat
God hem vergiffenis had geschonken – de profeet Nathan had immers ge-
zegd, “De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven” (2 Samuël
12:13). Toch voelde hij zich onwaardig, als iemand die in een modderpoel zit.
Maar God had hem “uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modder-
poel” getrokken. “Hij stelde mijn voeten op een rots ... Hij gaf mij een nieuw
lied in de mond” (Psalm 40:3,4).

Davids lied volgt dan in de verzen 5 t/m 11. In plaats van uitbarstingen van
ellende, horen wij in dit lied de verklaring van een man die “in een grote ge-
meente” (v. 10,11) wil getuigen van Gods genade: “Mogen velen het zien en
vrezen, en op de HERE vertrouwen ... Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn
God, uw wonderen en uw gedachten jegens ons ... Wilde ik ze vermelden en
uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen” (v. 4-6).

Zo dankbaar is David, dat hij tot het besluit komt, zich meer in te spannen
voor zijn God. De gewone offers van de wet van Mozes – slachtoffer, spijsof-
fer, brandoffer en zondoffer (v. 7) – zijn onvoldoende. Hij zal zich als een slaaf
ten dienste van de Here stellen. Volgens de Joodse wet moest een slaaf die bij
zijn heer wilde blijven “zijn oor met een priem (laten) doorboren en hij zal hem
voor altijd dienen” (Exodus 21:6). De uitdrukking in vers 7 van Psalm 40 –
“geopende oren” – slaat hierop. David wilde zich juist voortdurend in de dienst
van God stellen.

De verzen 7 t/m 9 slaan echter niet alleen op het verlangen van David God te
dienen. David spreekt hier (al is dit onbewust) van de gehoorzame dienst van
de Messias. Tenslotte is hìj de enige waarvan gezegd kan worden: “Zie, ik
kom; in de boekrol is over mij geschreven; ik heb lust om uw wil te doen, mijn
God”. Het bewijs dat deze woorden op Jezus slaan, vinden wij in Hebreeën
10:5-7 waar de schrijver deze verzen citeert.

In de laatste vijf verzen, die bijna ongewijzigd in Psalm 70 herhaald worden, is
David zich opnieuw bewust van de vijanden die hem steeds omringen. Hij ver-
trouwt nu echter sterk op God: “Al ben ik ellendig en arm ... Gij zijt mijn hulp
en mijn bevrijder; o, mijn God, vertoef niet” (v. 18). Moge zijn geloof een aan-
moediging zijn voor wie deze psalmen zingt. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Muziek
in de Bijbel

Asaf zegt in een psalm “Ik denk in de nacht aan mijn snarenspel” (77:7). Veel
Psalmen van David beginnen met: “Voor de koorleider. Bij snarenspel” (zie o.a.
Psalm 4, 6, 54, 55, 61, 67).

Snaarinstrumenten zijn waarschijnlijk vanuit de primitieve pijl en boog ontwik-
keld tot volwaardige instrumenten. Jagers zullen bij het afschie-
ten van hun pijlen het trillende geluid van de zich ontspannen-
de boog hebben gehoord. Een grote boog gaf een lage toon en
een kleine boog een hoge. De naam ‘boog’ wordt nog steeds
gebruikt voor de strijkstok. Een bespeler van een strijkinstru-
ment heeft het dan ook vaak over de ‘boogvoering’. De paar-
denharen op een strijkstok brengen de snaren tot trilling.

We lezen in Gen 4:21 dat Jubal de vader is van allen die citer (en fluit) bespeel-
den. De citer, ook vaak weergegeven als harp of lier, wordt in het Hebreeuws
‘kinnor’ genoemd. Het was het belangrijkste snaarinstrument van de Semiti-
sche beschaving, en werd bespeeld bij feestelijke gelegenheden (Job 21:12).
David bespeelde het waarschijnlijk (1 Sam 16:23), en het behoorde tot het in-
strumentarium van het orkest van de Levieten in de eredienst in de tempel (Ps
43:4). Toen zij in ballingschap leefden, hingen zij hun instrument ‘aan de wil-
gen’ (Ps 137:2), want ze wilden nergens anders spelen dan in de tempel. Ook
in de ‘Tweede’ tempel werd de ‘kinnor’ bespeeld (2 Kron 5:12). Deze tempel
werd voltooid in 515 v. Chr. waarna ook de tempeldienst met zijn offeranden
weer hervat kon worden (zie het boek Ezra). In 164 v. Chr. werd deze tempel
verontreinigd en moest opnieuw worden ingewijd. Dit wordt vandaag de dag
nog altijd herdacht door de Joden tijdens het Chanoekafeest op de 24e dag van
de maand ‘kislev’. Dit feest heeft bijzondere symbolen en rituelen en staat be-
kend om het inwijdings- of toewijdingsfeest met veel lichtjes.

De snaren van de ‘kinnor’ lopen over een houten richel (kam) naar de stem-
pennen. Ze waren gemaakt van de dunne darm van schapen. Zelfs de huidige
‘dure’ vioolsnaren voor barokinstrumenten worden gemaakt van darmen; voor
de tegenwoordige viool worden die darmsnaren vaak omwoeld met een dun
draadje (aluminium). De scheldnaam ‘kattengejank’ voor een beginnende vio-
list heeft dus niets te maken met de snaar, want die is van ‘schapendarm’ ge-
maakt. Moderne snaren zijn vaak van kunststof en hebben het voordeel dat zij
minder gestemd hoeven te worden; maar ze klinken vaak minder mooi dan
darmsnaren, die een warme klank hebben.
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5. Snaarinstrumenten

In het Nieuwe Testament vinden we de ‘kithara’ (Grieks voor ‘kinnor’ – 1 Kor
14:7). Waarschijnlijk gaat het hier om de Egyptische lier, een
snaarinstrument dat in de hand kon worden gedragen. Even-
wijdig aan elkaar waren 7 of 8 snaren gespannen op een vier-
hoekig stuk hout, met daarin aan één kant een vierhoekig gat
gesneden. De snaren werden met de vingers bespeeld en in de
rechterhand had de speler een klein stokje om te tokkelen. Zo
is het tenminste op een in Egypte gevonden afbeelding te zien.
Ook zijn soortgelijke instrumenten op afbeeldingen in Assyrië
aangetroffen.

In de Statenvertaling is het Hebreeuwse woord ‘nebel’ weergegeven door ‘luit’
en in de Nieuwe Vertaling door ‘harp’. Er zijn afbeeldingen van Oudbabyloni-
sche, Assyrische en Egyptische harpen gevonden, en daaruit kunnen we opma-
ken hoe deze instrumenten eruit moeten hebben gezien. We zien zowel draag-
bare harpen als grote, staande, harpen. Het bijzondere is dat de harp meer
snaren kreeg en met beide handen werd bespeeld. We lezen dan ook in Ps
33:2 en 144:9 over de tiensnarige harp.

In het wapen van Ierland vinden we nog een afbeelding van
een traditionele Ierse harp. Dit instrument bestaat in veel
verschillende maten en wordt gebruikt door beginnende
harpspelers die het willen leren. Iedere snaar heeft een hal-
vetoonsklepje waarmee je de snaar kunt verstemmen. Onze
tegenwoordige orkestharp is uitgegroeid tot 47 snaren, 7
pedalen en heeft een hoogte van wel ca. 1.80 meter. Van-
daar ook andere namen voor dit instrument zoals pedaal-
harp of concertharp. Met de voeten kunnen de pedalen zo-
wel een halve toon omhoog als omlaag versteld worden. De
harp heeft, evenals de viool, de naam ‘moeilijk’ te zijn,
maar dit is natuurlijk heel betrekkelijk. Aanleg en motivatie
zijn de factoren om tot een goed resultaat te komen in het bespelen van deze
instrumenten. Alle starters kunnen onder leiding van een goede docent vaak al
snel mooie melodieën uit zo’n instrument halen. Wat fijn als we God kunnen
verheerlijken met zulke mooie instrumenten ter wille van zijn ontferming, zoals
geschreven staat: “Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met
snarenspel prijzen” (Rom 15:9). H.K.
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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 leven van Abel wordt in Genesis in een notendop beschreven:
kort, zoals zijn leven was. Zijn naam betekent: ademtocht, ijdelheid.
Zijn vader Adam mocht van God alles wat leeft en groeit een passen-
de naam geven. Toen zijn vrouw Eva bij de geboorte van hun eerste
kind uitriep: “Ik heb met hulp van de HERE een man verkregen” (Gen
4:1 NBG’51), kreeg hij de passende naam Kaïn (verkregen, aan-
winst). Ze waren begonnen met zich ‘te vermenigvuldigen’, en had-
den grote verwachtingen van hem. Maar met zijn komst veranderde
er niets aan de moeiten, die deel van hun leven waren geworden na
hun overtreding. En aan al het goede in hun leven zou op een dag
door de dood een einde komen. Beseften ze dat het leven een
ademtocht was geworden en dat, zoals later Salomo zou zeggen:
“alles wat komt is ijdelheid”? Ze konden bij zijn geboorte echter niet
weten hoe toepasselijk de naam Abel voor hun tweede zoon zou zijn.
Zijn leven bleek letterlijk maar een ademtocht te zijn. Niet Adam,
maar hij, was de eerste mens die stierf; en dat nog wel door moord!
Uit jaloezie door zijn eigen broer…

Kaïn en Abel groeiden samen op. De oudste werd landbouwer, de
jongste schaapherder. Beiden brachten de meeste tijd buiten door.
Kaïn onderwierp de aarde door land te ontginnen en daar gewassen
op te verbouwen en fruit te oogsten. Abel trok er dagelijks op uit met
de kudde. In de stille momenten bij zijn schapen en ‘s avonds, ge-
bruikte Abel de tijd om, zoals we later lezen van Isaäk, “te peinzen in
het veld” (Gen 24:63). Zijn eerbied voor God was, bij het zien van
alles wat Hij gemaakt had – van het kleinste diertje tot de machtige
sterrenhemel – heel groot. Kaïn en hij brachten de Heer offers zoals
Hij hen geleerd had te doen. Jesaja 28 is een prachtig voorbeeld van
Gods onderwijs aan de mens: “Als een boer zaaien wil, ploegt hij dan
alle dagen? ... Het is zijn God die hem daarin onderricht, die hem
leert wat hij moet doen” (vers 24-29). Abel besefte dat het beste nog
niet goed genoeg was. Met zorg koos hij een dier uit, vol liefde offer-
de hij het. Zijn broer bracht offers van de opbrengst van het land.
Maar God zag Abel en aanvaardde zijn offer maar lette niet op dat
van Kaïn, want “Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God
bracht meer waarde dan dat van Kaïn” (Heb 11:4). Hier is veel over
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gespeculeerd, maar er staat eenvoudig: “door zijn geloof”. De schrij-
ver toont hier dus dat het gaat om geloof en niet om iets te doen
‘omdat Hij dat nou eenmaal wil’. Samuel zei: “Heeft de HERE even-
zeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar
de stem van de HERE? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers,
luisteren beter dan het vette van de rammen” (1 Sam 15:22 NBG-
51). Heb 11:4 gaat verder met: “Over Abel wordt dan ook lovend
gesproken als over een rechtvaardige”. Kaïn werd jaloers op zijn
rechtvaardige broer. En zijn jaloersheid ging over in haat. Hij was de
oudste, maar zag dat de jongste uitverkoren was. God kijkt niet naar
menselijke volgorde maar naar het hart. God gaf Kaïn de kans zich
te bekeren: “De HEER vroeg hem: ‘Waarom ben je zo kwaad, waarom
kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in
de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, bege-
rig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan
zij.” (Gen 4:6). De haat werd helaas alleen maar sterker. Op een
dag, toen de broers samen in het veld waren, kon Kaïn zich niet be-
heersen en sloeg Abel zo hard dat hij stierf. En zo maakte de mens
kennis met de dood.

Abel werd gedood omdat hij te goed voor de wereld was. God zorgde
ervoor dat Kaïn de straf kreeg die hij verdiende (Gen 4:9-12). Maar
ook al stierf Abel, het was zeker niet het einde van zijn verhaal. Om-
dat de Joodse leiders Hem – uit dezelfde jaloerse haat die Kaïn te-
gen Abel had – wilden doden, zei de Heer Jezus tegen Farizeeën en
schriftgeleerden: “Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten
zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de recht-
vaardige” (Mat 23:35). Abel stierf als rechtvaardige. God zelf liet
zich prijzend uit over zijn gaven, en door zijn geloof klinkt zijn stem
nog steeds, ook al is hij gestorven (Heb 11:4). In Heb 12:24 komt
Abel voor het laatst voor, zijn bloed riep (in figuurlijke zin) van de
aardbodem om wraak of vergelding (gerechtigheid). Maar hoe an-
ders is de dood van Christus, Zijn bloed roept van de aardbodem om
verzoening en leven. Wat mogen wij dankbaar zijn: “voor de bemid-
delaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde
bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel”. N.D.
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Wij hebben eerder in deze artikelse-
rie geconstateerd, dat Jezus hét uit-
nemende voorbeeld is van een man
van gebed. Hij begon zijn dag nooit
zonder, en Hij stond vroeg op zodat
Hij ongestoord kon bidden: “Vroeg,
nog diep in de nacht, stond hij op en
ging naar buiten ... naar een eenza-
me plaats en bad aldaar” (Mar
1:35). “En toen hij de scharen weg-
gezonden had, ging hij de berg op
om in de eenzaamheid te bid-
den” (Mat 14:23). De Zoon van God
was voortdurend in gesprek met zijn
Vader – vandaar dat Hij tot de men-
sen kon zeggen: “Wat ik van Hem
gehoord heb, dat spreek ik tot de
wereld” (Joh 8:26).

Vóór zijn doop, voordat Hij zijn
twaalf apostelen koos, bij de ver-
heerlijking op de berg – altijd was
Jezus in gebed. In Getsémane “werd
hij dodelijk beangst en bad des te
vuriger. En zijn zweet werd als
bloeddruppels, die op de aarde vie-
len” (Luc 22:44). In de brief aan de
Hebreeën staat als commentaar
hierop: “Tijdens zijn dagen in het
vlees heeft hij gebeden en smekin-
gen onder sterk geroep en tranen
geofferd aan Hem, die hem uit de
dood kon redden, en hij is verhoord
uit zijn angst” (5:7). Aan het kruis
richtte de Heer zijn laatste gebed tot
God: “Vader, in uw handen beveel ik
mijn geest” (Luc 23:46).

“Ik bid voor hen ...”

Zijn meest verheven gebed vinden
we in Johannes 17, het zogenaamd
‘Hogepriesterlijk gebed’. De Heer
bad eerst voor zichzelf: “Vader, de
ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon,
opdat uw Zoon U verheerlijke ...”.
Daarna bad hij voor zijn discipelen:
“Ik bid voor hen ... die Gij mij gege-
ven hebt”; en tenslotte bad hij ook
voor wie in hun prediking zouden
geloven, dus ook voor ons: “Ik bid
niet alleen voor dezen, maar ook
voor hen, die door hun woord in mij
geloven” (17:1,9,20). En Hij bidt nog
steeds voor wie Hij zich niet
schaamt, en hen broeders en zus-
ters te noemen en voor wie Hij roept
om het evangelie te geloven! Zoals
wij in het vorige artikel zagen, heb-
ben wij in Jezus Christus een midde-
laar, die altijd leeft om voor ons te
pleiten (zie Heb 7:25).

En dat niet alleen; Hij leert ons ook
hoe wij moeten bidden. “Leer ons
bidden”, verzocht een van zijn disci-
pelen, en de Heer gaf als voorbeeld
van een geschikt gebed, dat wat wij
‘Het onze Vader’ noemen (Luc 11:1-
4). Vóór zijn dood moedigde Jezus
zijn volgelingen aan om in zijn naam
hun gebeden tot de Vader te bren-
gen: “Tot nog toe hebt gij niet om
iets gebeden in mijn naam; bidt en
gij zult ontvangen, opdat uw blijd-
schap vervuld zij” (Joh 16:24).

4. Gebeden van Jezus en de apostelen

“Volhardend in het gebed”
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hij met hen allen gebeden” (20:36).
De christenen van de eerste eeuw
waren inderdaad mannen en vrou-
wen van gebed!

Gebed in de brieven

Het is best te begrijpen, dat we in de
‘Handelingen van de Apostelen’ vele
voorbeelden van gebed tegenko-
men; maar wat staat er in de brie-
ven over gebed? Wij vinden daarin
niet alleen aansporingen om te bid-
den, maar ook voorbeelden van ge-
bed. Aan het begin van de brief aan
de Romeinen, bijvoorbeeld, ver-
klaart Paulus hoe hij God steeds ter
wille van de gelovigen smeekt: “God
is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk
te allen tijde bij mijn gebeden uwer
gedenk, biddende, of mij eindelijk
door de wil van God eens een weg
gebaand moge worden om tot u te
komen” (Rom 1:8-10). In de brief
aan de Efeziërs begint hij met een
lang gebed ten behoeve van zijn
broeders en zusters in het geloof:
“Om die reden buig ik mijn knieën
voor de Vader ... opdat Hij u geve,
naar de rijkdom zijner heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden ...
Hem zij de heerlijkheid in de ge-
meente en in Christus Jezus ...
Amen” (Efez 3:14-21).

Ook Jacobus moedigt ons aan om te
blijven bidden: “Heeft iemand onder
u leed te dragen? Laat hij bidden. Is
er iemand bij u ziek? Laat hij dan de
oudsten der gemeente tot zich roe-
pen, opdat zij over hem een gebed
uitspreken ... Het gebed van een
rechtvaardige vermag veel” (5:13-
16). En als dat toen zo was, moet
dat vandaag ook zo zijn! J.M.

“Eendrachtig in het gebed”

Na de hemelvaart van hun Heer,
brachten de apostelen zijn advies in
praktijk: “Deze allen bleven een-
drachtig volharden in het gebed,
met enige vrouwen en Maria, de
moeder van Jezus, en met zijn broe-
ders” (Hand 1:14). “Zij bleven vol-
harden bij het onderwijs der aposte-
len en de gemeenschap, het breken
van het brood en de gebeden ... zij
loofden God en stonden in de gunst
bij het gehele volk” (2:42-47).

De toestand veranderde echter snel.
De priesters waren “zeer veront-
waardigd, omdat zij het volk leerden
en in Jezus de opstanding uit de do-
den verkondigden; en zij ... stelden
hen in bewaring” (4:1-3). Kort daar-
na “bevalen zij hun in het geheel
niet meer te spreken over de naam
van Jezus ... en lieten hen vrij”. Toen
de anderen dit hoorden, “verhieven
zij eenparig hun stem tot God” in
blijde dankbaarheid (4:18-24).

Heel gauw leerde de jonge gemeen-
te hun verzoeken voor Gods troon
van genade te brengen. Voordat de
apostelen hun zendingsreizen gin-
gen maken, kwamen de gelovigen
samen, “vastten en baden zij, en
legden hun de handen op en lieten
hen gaan” (13:3). Toen Petrus in de
gevangenis zat, “werd door de ge-
meente voortdurend tot God voor
hem gebeden” (12:5,12). Later,
toen Paulus en Silas in de gevange-
nis in Filippi waren, baden zij
“omstreeks middernacht … en zon-
gen Gods lof” (16:25). Toen Paulus
afscheid nam van de oudsten van
Efeze, “boog hij de knieën en heeft



De leer van Jezus
De uitvoerigste en meest systematische uiteenzetting van wat Jezus Zijn dis-
cipelen leerde, vinden we in de ‘Bergrede’ (Mat 5-7). Hij spreekt tot Israëlie-
ten die door gehoorzaamheid aan de wet van Mozes dat leven van gerechtig-
heid wilden verwerven dat nodig is om Gods Koninkrijk in te gaan. Maar deze
gehoorzaamheid is radicaal anders dan de toenmalige uitwendige en opper-
vlakkige wijze waarop vooral de Farizeeën met Gods wet als een stel regels
omgingen. Verre van een ware vervulling was deze toepassing vaak een ont-
krachting daarvan. Vandaar de inleidende waarschuwing: “Wie dan één van
de kleinste van deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein
heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot
heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid
niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, zult u
het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan” (Mat 5:19-20).

Aan de hand van een zestal voorbeelden illustreert Jezus vervolgens Zijn
klacht aan het adres van de Farizeeën: “Zo hebt u het woord van God van
kracht beroofd ter wille van uw overlevering” (Mat 15:6). Alle zes hebben ze
betrekking op iemands relatie met God, zijn naaste, zijn vrouw en anderen in
de samenleving. Waar het op aankomt is de innerlijke gezindheid van een
mens in al zijn relaties. Als die niet op zichzelf is gericht, maar op de voort-
gang van Gods werk, de dienst voor Christus Jezus en het behoud van de
naaste, is dit ware gerechtigheid en zal op de dag wanneer “de Here, hetgeen
in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der
harten openbaar maken … aan elk zijn lof worden van God” (1 Kor 4:5).

De voorstelling van Jezus als een tweede Mozes die een andere berg opging
om een nieuwe wet te verkondigen is een enorme miskenning van de situa-
tie. Jezus leert in de Bergrede geen nieuwe geboden, maar verduidelijkt de
blijvende principes van de wet. Fundamentele principes als: “Geef hem, die
van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil” (Mat 5:42) zijn bepa-
lend voor de houding tegenover een ander, ingekleed in de vorm van een be-
vel dat de toepassing ervan in bepaalde situaties aan de discipel overlaat.

De verkondiging van het evangelie
Met het aanbreken van een nieuw tijdperk door Christus’ komst, opstanding
en verhoging, verkeren gelovigen binnen de Joodse samenleving in een nieu-
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we situatie. Nu het heil niet langer uit de Joden is, maar verkregen wordt door
geloof in Christus Jezus, draagt iedere discipel de grote verantwoordelijkheid
van Hem te getuigen. Dit heil wordt voortaan ook aan alle niet-Joden aange-
boden, op dezelfde basis als aan leden van het volk Israël: “Hierbij is geen
sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: u
allen bent immers één in Christus Jezus” (Gal 3:28). Jezus’ volgelingen zijn
dus als de knechten van de koning die voor zijn zoon een bruiloftsfeest
houdt, uitgezonden om iedereen die zij tegenkomen uit te nodigen voor het
feest. God had eens door Jesaja een beroep op Zijn verbondsvolk gedaan:
“Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve” (Jes 55:3). Deze uit-
nodiging is nu voor de hele wereld bestemd. Met dit doel is Gods Geest werk-
zaam in Zijn apostelen en ook in de door de Geest begiftigde medewerkers.
De gemeente die daaruit ontstaan is, geeft op haar beurt de boodschap door.
En dat moet de reactie zijn van allen die de boodschap aanvaarden. “En de
Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst
heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet” (Op 22:17).

De verbluffend snelle verbreiding van het christelijke geloof in het Romeinse
Rijk getuigt van de ijver waarmee de eerste christenen Christus’ opdracht het
evangelie overal te verkondigen, gehoorzaamden. Binnen het Joodse volk
stuitte de boodschap van Christus’ offerdood en opstanding al snel op hevig
verzet. Deels omdat de wet van Mozes daardoor zijn functie als heilsmiddel
verloor en deels omdat Israëls unieke plaats als Gods enige verbondsvolk
daarmee ophield. Na enkele decennia gingen nog maar weinig Joden over tot
het geloof in Christus Jezus. Paulus vond aanvankelijk in een stad een gretig
gehoor, vooral onder de zogenaamde ‘godvrezende’ heidenen die de Joodse
diensten in de synagoge bijwoonden. Dezen waren aangetrokken tot het
Joodse geloof in één God, die zo veel verhevener was dan de op ondeugdza-
me mensen lijkende afgoden. Met de kerstening, enkele eeuwen later, van
de volken rond de Middellandse Zee, namen vervolging en marteling de
plaats van evangelieverkondiging in om andersdenkenden tot ’geloof’ te
brengen, een methode die vooral Karel de Grote effectief toepaste.

De illusie die ook na de Reformatie nog gekoesterd werd, dat men in een
christelijk land woont, waar overheid en (staats)kerk de verantwoordelijkheid
dragen voor religieuze opvoeding, had al lang de wereld uit moeten zijn. Iede-
re gelovige draagt in de ontaarde samenleving een eigen verantwoordelijk-
heid te getuigen van het ware evangelie. Het is dringend nodig dat een volge-
ling van Christus bijvoorbeeld in staat is de krachtige redenen aan te geven

Christus Jezus
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om in de waarheid van de Bijbel te geloven, evenals het bewijs voor de op-
standing van Christus te kunnen geven. Iedere gelovige dient vertrouwd te
zijn met de Schrift en in staat zijn/haar geloof aan de hand hiervan uit te leg-
gen. Omdat een gelovige zich verheugt een zeer kostbare schat gevonden te
hebben, vraagt het gebod liefde aan de naaste te bewijzen vooral de bereid-
willigheid deze boodschap ook aan anderen bekend te maken.

De houding tot de overheid
Gedurende de eerste tientallen jaren werden christenen door Rome be-
schouwd als een sekte binnen het Jodendom, zodat zij gewoonlijk de vrijheid
hadden om te prediken en diensten te houden die aan het Joodse volk ge-
schonken was. Met de groei van het aantal christenen buiten Israël en de
toenemende spanning tussen christenen en de Joden die niet in Jezus van
Nazaret als de Messias geloofden, veranderde de houding van Rome en de
plaatselijke machthebbers. In de brieven van de apostelen — die in de han-
den van anderen zouden kunnen vallen — wordt deze vijand van buiten soms
gezien als een roofdier. Na zijn verschijning voor de keizerlijke rechtbank te
Rome schrijft Paulus in de laatste brief die wij van hem bezitten: “ik ben uit
de muil van de leeuw verlost” (2 Tim 4:17), een uitdrukking ontleend aan het
profetische gebed van Christus aan het kruis: “Verlos mij uit de muil van de
leeuw” (Ps 22:22). Op dezelfde wijze schildert Petrus deze vijand van buiten
af als “de duivel, [die] als een brullende leeuw rondgaat, zoekende wie hij zal
verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broeder-
schap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten” (1 Pet 5:8-9). Met be-
trekking tot de plaatselijke stadsregeerders, die zijn terugkeer tot Tessaloni-
ka onmogelijk hadden gemaakt, schreef Paulus hoe hij graag was teruggeko-
men, “doch de satan heeft het ons belet” (1 Thes 2:18). Pergamum, een stad
in Klein Azië, was de plaatselijke zetel van de vervolgende Romeinse macht.
Vandaar dat Christus in Zijn brief aan de gemeente daar schrijft: “Ik weet,
waar u woont, dáár waar de troon van de satan is” (Op 2:13).

Ondanks wat christenen van de macht van Rome hebben moeten lijden, er-
kenden zij hun verantwoordelijkheid zoveel mogelijk gehoorzaam te zijn aan
de wereldse machthebbers. Paulus zei van de staat als zodanig dat deze
door God is ingesteld en dat juist christenen zich daaraan moeten onderwer-
pen (Rom 13:5-6). Daarnaast vermaant Paulus gelovigen voor alle mensen te
bidden, in het bijzonder voor “koningen en alle hooggeplaatsten”, “opdat wij
een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid” (1
Tim 2:1-2). Alleen als de geboden van de staat in tegenspraak zijn met Chris-
tus’ geboden, staat de christen voor de keuze en moet hij net als de aposte-
len zeggen: “Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand
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5:29). Dit is het geval wanneer een christen bevolen wordt wapens ter hand
te nemen, want Zijn Heer heeft Hem verboden iemand van het leven te bero-
ven. Hij verbood Zijn discipelen zelfs Hemzelf te verdedigen: “Breng uw
zwaard weer op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen
door het zwaard omkomen” (Mat 26:52). Met betrekking hierop zei Jezus kort
daarna tegen Pilatus: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn
Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden
hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd” (Joh 18:36).
Discipelen hebben de taak het leven van mensen te redden; niet hen daar-
van te beroven, wie zij ook zijn.

De verantwoordelijkheid van de huidige discipel
Wie in deze tijd Christus volgt, draagt een bijzondere verantwoordelijkheid.
Jezus zei eens tegen Zijn discipelen: “uw ogen zijn zalig, omdat zij zien ...
Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien
wat u ziet” (Mat 13:16-17). De Messias kennen, en Hem de beloofde wonde-
ren van zijn Koninkrijk te zien doen, was inderdaad een bijzonder voorrecht.
De huidige discipel is ook bevoorrecht, want hij ziet in de wereld om hem
heen de tekenen van de ophanden zijnde wederkomst van de Messias en de
vestiging van Zijn Koninkrijk, waarop gelovigen eeuwenlang hebben gewacht.

Als mens wordt zo’n discipel, vanwege zijn verbondenheid met zijn medemen-
sen, bezorgd en bedroefd over het geweld, de wreedheid, armoede en hon-
gersnood in de wereld; maar ook over de onwetendheid, godslastering en
goddeloosheid. Dagelijks moet hij, ter wille van anderen, tot Gods troon gaan
om Hem ernstig om de komst van de Koning en Zijn Koninkrijk te bidden.

Die discipel weet ook dat met Christus’ komst de toorn van God over de gehe-
le wereld zal komen, waardoor een goddeloze samenleving, als in een vrese-
lijke storm, weggevaagd zal worden. Bij het lezen van profetieën over de
openbaring van Gods toorn zal hij, evenals Habakuk, schrikken voor wat over
de wereld komt. Daarom dient hij vooral nu het voorbeeld van deze profeet
na te volgen en met hem de Here te smeken om barmhartigheid jegens zwak-
ke, dwalende mensen: “gedenk in de toorn aan ontfermen!” (Hab 3:2).

Elke discipel draagt de verantwoordelijkheid al wat hij kan te doen, om ande-
ren te waarschuwen voor wat de wereld te wachten staat. Hoe clichématig in
het huidige oppervlakkige christendom, met zijn wereldwijsheid en verwaterd
geloof, de aloude woorden ook mogen klinken — “de komende toorn te ont-
vluchten” (Mat 3:7) — is ook hij tot wachter aangesteld om de goddeloze voor
de vreselijke, laatste stuiptrekkingen van de goddeloze samenleving te waar-
schuwen. Daarmee zal hij zijn eigen leven althans kunnen redden. A.H.
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de Nederigheid van Christus
“Toen

In de nu volgende uiteenzetting worden de twee in de inleiding bespro-
ken, zeer verschillende, zienswijzen gemakshalve ‘orthodox’ en ‘Bijbels’
genoemd. ‘Bijbels’ wil de orthodoxe zienswijze niet al bij voorbaat als on-
Bijbels bestempelen, maar geeft aan dat de uitleg zijn verklaring in het
Oude Testament en de evangeliën zoekt – vooral in Genesis en Jesaja.

“Die, in de gestalte van God zijnde”

DE ORTHODOXE VERKLARING. De uitdrukking betekent: ‘de essentiële
attributen van God’; ‘het preëxistentieel leven van Christus’; ‘zijn goddelij-
ke heerlijkheid’; ‘de essentie van Gods bestaan’; ‘goddelijk door Zijn na-
tuur’; ‘een sterke bevestiging van Christus’ essentiële goddelijkheid’;
‘Christus’ preëxistentieel leven als Tweede Persoon van de Drieëenheid’.

OPMERKING. Al kan ‘gestalte’ (morphē) in de metafysische taal van het
klassieke Grieks de betekenis hebben van ‘een vormverschijning waarin
het wezen of de innerlijke essentie zich openbaart’, de betekenis van het
woord in de brief kunnen we beter dichter bij huis zoeken: in de Schrift.

EEN BIJBELSE VERKLARING. Paulus zinspeelt hier op de schepping van
Adam: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijke-
nis” (Gen 1:26). Hiervoor pleit het volgende: 1) het verband met Adam in
de volgende regel; 2) een vergelijking tussen Adam en Christus is een
grondthema van Paulus’ evangelie: a) hun contrast in Rom 5:15-21, waar
Adam “een beeld (tupos) van de komende” wordt genoemd: “Want, gelijk
door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden
zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaar-
digen worden” (vgl Flp 2:8: “Hij is gehoorzaam geworden tot de dood”); b)
hun contrast als ‘eerste mens’ en ‘tweede Mens’ in de uitleg over de op-
standing: “Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus
allen levend gemaakt worden ... En gelijk wij het beeld van de stoffelijke
gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen” (1 Kor
15:22,49). 3) Paulus noemt zowel Adam als Christus “het beeld van
God”: “hij [de man] is het beeld (eikōn) en de heerlijkheid van God” (1 Kor
11:7); “Christus, die het beeld (eikōn) van God is” (2 Kor 4:4); “Hij
[Christus] is het beeld (eikōn) van de onzichtbare God” (Kol 1:15). Het
nauwe verband tussen morphē en eikōn is te zien in de woorden:
“gelijkvormig (summorphos) aan het beeld (eikōn) van zijn Zoon” (Rom
8:29) en: “wij allen veranderen (summorphizō) naar hetzelfde beeld
(eikōn) van heerlijkheid tot heerlijkheid” (2 Kor 3:18). Het feit dat zowel 
Adam als Christus Gods gestalte dragen, neemt het radicale verschil tus-
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sen hen niet weg. Adam werd geschapen, maar Jezus door Zijn hemelse
Vader als Zijn eniggeboren Zoon verwekt: “Mijn Zoon bent U; Ik heb U he-
den verwekt” (Ps 2:7); “daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt,
Zoon van God genoemd worden” (Luc 1:35).

“In de gestalte Gods zijnde”

DE ORTHODOXE VERKLARING. Het woord “zijnde” betekent: ‘zijnde oor-
spronkelijk’; ‘Christus’ preëxistentiele toestand’; ‘de preëxistentie van
Christus’.

EEN BIJBELSE VERKLARING. De betekenis van een woord in de Bijbel kan
het best gezien worden in de wijze waarop het wordt gebruikt. Huparchōn
komt bijna 50 keer voor. Bij nader onderzoek merken we al spoedig dat
zijn vroegere betekenis van ‘oorspronkelijk’ verloren heeft. Een paar voor-
beelden: “… daar hij ongeveer honderd jaar oud was (huparchōn)” (Rom
4:19) – het is niet de bedoeling te zeggen dat hij oorspronkelijk honderd
jaar oud was! “Ik meen dat dit goed is (huparchōn) wegens de aanbreken-
de nood” (1 Kor 7:26; Vert Prof. Brouwer) – niet dat dit oorspronkelijk
goed was! Ook op andere plaatsen is de betekenis ‘oorspronkelijk’ te
enen male uitgesloten. Conclusie: toen God Adam schiep droeg hij Gods
gestalte en toen God Christus verwekte was ook Hij, en in veel diepere zin,
in de gestalte van God. Uitgaande van deze overeenkomst tussen hen, als
eerste en hoofd van een hele schepping, wordt in het volgende couplet
het radicale verschil tussen hen nader onder woorden gebracht.

“Het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht”

DE ORTHODOXE VERKLARING. Theologen zijn verdeeld over de vraag of
“roof” (harpagmos) betrekking heeft op een toe-eigening van het God-
gelijk-zijn – die Christus in dat geval dus nog niet bezat – of een Zich lie-
ver hieraan vastklampen – wat inhoudt dat Christus die in dat geval dus al
bezat – dan de vernedering te ondergaan Mens in de wereld te worden.

OPMERKING. Men speculeert hiermee over iets waarvan wij niets weten.
Want over de gezindheid – dáár gaat het hier immers om: “laat die gezind-
heid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was” – van een (eeuwig) voor-
bestaande Christus wordt in de Schrift met geen enkel woord gerept. Als
Christus wèl ‘God de Zoon uit alle eeuwigheid’ is en deel uitmaakt van de
ene en waarachtige God, hoe kan Hij dan nog niet aan God gelijk zijn?
Geeft het niet een onwaardige voorstelling van ‘God de Zoon’, als we de
mogelijkheid van Zijn God-gelijk-zijn in het geding brengen als iets dat Hij

van een dienstknecht heeft aangenomen”
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nog niet heeft maar Zich kan toe-eigenen? En hoe kan God, Die per defi-
nitie volmaakt is, iets doen dat onvolmaakt is? Voor wie geloven dat hier
op de schepping van Adam en de gebeurtenis in Eden wordt gezinspeeld
welke overeenkomst is er dan tussen ‘de eeuwige God de Zoon’ in Zijn
voorwereldlijke heerlijkheid en de mens Adam in zijn proeftijd in de hof?

Daarnaast rijst de vraag hoe het te verklaren is dat Paulus, geconfron-
teerd met ernstige verdeeldheid, in een in overige opzichten voorbeeldige
gemeente, zijn toevlucht neemt tot iets waarvan wij geen kennis of ver-
stand hebben, terwijl het voorbeeld van Christus’ nederigheid tijdens Zijn
aardse leven voor de hand lag. Des te meer omdat Jezus Zelf over Zijn
nederigheid als voorbeeld voor Zijn volgelingen sprak: “Ik heb u een voor-
beeld gegeven, opdat ook u doet, gelijk Ik u gedaan heb” (Joh 13:15).

EEN BIJBELSE VERKLARING. Hier wordt de vergelijking tussen Adam en
Christus in de vorige regel voortgezet met een toespeling op de woorden
waarmee Eva in verzoeking kwam: “u zult als God zijn, kennende goed en
kwaad” (Gen 3:5). Eva bezweek voor die verzoeking omdat voor haar “de
boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden” (v.6) en Adam
volgde haar in haar daad van ongehoorzaamheid. Gemotiveerd door ei-
genbelang (de kwaal onder de Filippenzen) wilden ze zichzelf het verbode-
ne toch toe-eigenen. Dit zelfstandig naamwoord “roof” (harpagmos) komt
elders in het N.T. niet voor, maar de betekenis is te zien in het aanver-
wante werkwoord (harpazō) dat 13x voorkomt; bijv: “geweldenaars grij-
pen ernaar” (Mat 11:12), “de wolf rooft ze [de schapen]” (Joh 10:12),
“niemand zal ze [Christus’ schapen] uit mijn hand roven” (Joh 10:28).

Om taalkundige redenen pleit alles voor de actieve betekenis van har-
pagmos als een ongeoorloofd bemachtigen van het bezit van een ander
persoon. Maar zelfs als men de voorkeur toch aan de passieve betekenis
geeft, is dit vasthouden, niet willen prijsgeven, toch van iets dat ten on-
rechte is toegeëigend. Evenals Adam in de hof, kwam Jezus in de woestijn
in verzoeking. En wel door de suggestie om op grond van Zijn Zoonschap
(waardoor Hij Gods gestalte droeg) op ongeoorloofde wijze het Hem toe-
gezegde koningschap te grijpen en tot Zijn bezit maken, in plaats van de
weg van zelfvernedering als dienaar onder de mensen te nemen. De ver-
zoekingen gingen uit van Christus’ unieke en zeer verheven status:
“Indien U Gods Zoon bent”, en stelden Hem het koningschap over “de
koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid” (Mat 4:1-11) in het voor-
uitzicht. Maar in tegenstelling tot Adam weigerde Jezus iets te doen uit
eigen belang. Welk beter voorbeeld had er kunnen zijn, gezien de heilrijke
gevolgen van deze keuze, om Paulus’ vermaan “ieder lette niet op zijn
eigen belang” te bekrachtigen? A.H./J.K.D.
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Uilen

Wie kent het ‘getoeter’ van de bosuil niet? Je hoort hem ‘s avonds als hij
op jacht gaat, en soms ook midden in de nacht. Overdag verbergt hij zich
door dicht tegen een boomstam te gaan zitten, maar af en toe ontdekt
een klein vogeltje hem en slaat het alarm. Uilen zijn heel nuttige beesten;
zij reguleren het aantal knaagdieren veel beter dan katten.

Maar hoe kunnen zij ’s nachts hun prooi
zien? Omdat hun zicht minstens 100 keer
beter is dan het onze! Merkwaardig is de
oogbal, die in zijn kas vast zit, zodat die niet
kan roteren. Om in verschillende richtingen
te kijken, kan de uil zijn hele kop 360 gra-
den draaien! Daarnaast kunnen ze hun
prooi uiterst precies lokaliseren met hun
uitstekend gehoor. Dit grote hoorvermogen
heeft te maken met de vormgeving van de
oren. Om het gezicht heen zitten stijve, ge-
bogen veren, die geluidsgolven naar het
trommelvlies leiden. Uilen hebben een bre-

de kop, die als een soort schotelantenne fungeert. De oren zitten ver uit
elkaar, zodat een geluidsgolf het ene oor later dan het andere bereikt.
Het tijdsverschil is minuscuul, maar groot genoeg voor de uil om vast te
stellen waar het geluid vandaan komt.

Eén van de grootste uilen van Europa is de grote grijze uil. Hij is bijna
twee keer zo groot als onze bosuil, en leeft in de naaldbossen van de
poolcirkel. Hij jaagt op knaagdieren en vogels zo groot als eenden, maar
net als de sneeuwuil heeft hij het liefst een lemming op zijn menu. Daar-
om jaagt hij ook overdag. Maar hoe houdt hij dat vol in de winter wan-
neer zijn prooi onder een dik pak sneeuw zit? Eigenlijk geeft de lemming
zich bloot, wanneer hij zijn sneeuwhuisje warmer maakt met gras en bla-
deren. Dat geeft geritsel, dat de uil opvangt; hij blijft zich intens concen-
treren op die plek in de sneeuw, en geluidloos nadert hij zijn prooi. Hij
strekt zijn beide poten met elk vier krachtige klauwen uit en grijpt de lem-
ming, die geen kans heeft om te ontsnappen, want de klauwen zijn zo
geplaatst, dat zij automatisch hun prooi omsluiten.

Zo zien wij hoe God ervoor zorgt dat de knaagdieren geen plaag vormen.
De les voor ons is: hoe lezen wij en horen wij? C.T.

Afbeelding: exploringnature.org
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Fundamentele begrippen
14. De satan in het Nieuwe Testament (3)

Een synagoge van (de) satan
Als Jood die eens de gemeente vervolgde, wist Paulus heel goed welke gedach-
ten er onder zijn volksgenoten leefden. Ook hij had eens de woorden van Ste-
fanus gehoord: “U verzet u altijd tegen de heilige Geest” (Hand 7:51). En dit
verzet zijn de meeste Joden blijven bieden. In hun synagogen leerden zij haat
tegen de apostelen in het bijzonder en de christenen in het algemeen, in plaats
van te onderzoeken of het zo was wat die predikten en beleden. In het boek
Openbaring worden zulke Joden “een synagoge van (de) satan” genoemd (2:9
en 3:9). De synagoge was het Joodse leerhuis. Met andere woorden: het was
een school geworden waar men het woord van God had verworpen en zo een
tegenstander, een vijand van God was geworden. Als hoeders van de wet en de
getuigenis, gepaard aan jaloezie en haat ten opzichte van de apostelen en hun
volgelingen, waren zij niet bereid elkaar vanuit de Schriften te overtuigen. Zij
wilden korte metten maken met deze bedreigende sekte en gebruikten al hun
machtsmiddelen om die van binnenuit uit te hollen, verboden te krijgen en uit
te roeien. Wat het eerste betreft, drongen Schriftgeleerden zelfs de gemeente
in Jeruzalem binnen, in een poging de heidenen te onderwerpen aan de wet en
de besnijdenis. Later trok een aantal van hen naar de steden waar na Paulus’
prediking gemeenten waren gesticht, en predikten daar dat de Grieks-
Romeinse gelovigen zich moesten laten besnijden en de wet houden, wilden zij
behoren tot het uitverkoren volk en mede-erfgenamen zijn (Gal 2:4 en 3:1-5).

Zoon van de duivel
In Handelingen 13:10 vinden we de verpersoonlijking van zulke Joden in een
zekere Elymas, waarin Paulus zichzelf, vanuit de tijd dat hij de gemeente van
Christus vervolgde, herkend moet hebben:

Zoon van (de) duivel, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtig-
heid, zult u niet ophouden de rechte wegen van de Here te verdraaien?

Want deze Elymas probeerde de Romeinse landvoogd ‘van het geloof afkerig te
maken’ (vs 8); m.a.w. Paulus en Barnabas en hun volgelingen te vervolgen.
Maar waarom noemde Paulus hem ‘zoon van (de) duivel’? Kan het zijn dat hij
dacht aan woorden die Jezus eens sprak tegen de Joodse leiders, die met de-
zelfde jaloerse haat als Kaïn tegenover Abel, Hem probeerden te doden?

U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was
een mensenmoorder van den beginne … (Joh 8:44)

Jezus noemde Judas, Zijn verrader, in Joh 6:70 om dezelfde reden een duivel:
En een van u is een duivel. Hij bedoelde Judas … want die zou Hem verraden

Tijdens de maaltijd op de avond voor Jezus’ kruisdood voer (de) satan in hem.
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Johannes zegt dat de duivel hem al eerder in het hart had gegeven om Jezus te
verraden (Joh 13:2). Hij ging nu het ‘duivelse’ plan dat hij had bedacht om aan
geld te komen voor een stuk land, uitvoeren. Daarvoor was hij zelfs bereid zijn
Heer te ‘verkopen’. Zo werd hij Jezus’ satan, Zijn tegenstander, Zijn aanklager:

En (de) satan voer in Judas … (Luc 22:3)
En na dit stuk brood, toen voer (de) satan in hem (Judas). (Joh 13:27)

We kunnen ons afvragen waarom zulke taal werd gebezigd als het anders werd
bedoeld. Maar we moeten bedenken dat deze woorden en begrippen in Jezus’
tijd een andere betekenis hadden dan die er later aan gegeven is, en tegelijker-
tijd in ons achterhoofd houden dat Jezus en de apostelen zich bedienen van de
taal en symbolen van hun tijd. Zij spreken en schrijven niet met de gedachte
aan de inhoud en lading die mensen er in later tijd aan zouden geven. In de
oudtestamentische boeken zou er in zo’n geval als van Judas misschien staan:
“de volgende morgen greep de boze geest van God Saul aan” (1 Sam 18:10).
Dit staat tegenover hoe de situatie met Saul eerst was, want in het begin
“greep de Geest van God hem aan” (1 Sam 11:6). Men had geen verklaring
voor plotselinge veranderingen in iemands gemoed. En omdat alle dingen van
God kwamen, moest het tegenovergestelde over zo iemand zijn gekomen: een
boze geest i.p.v. de heilige Geest. En hetzelfde geldt voor de tijd van het N.T.

De Romeinse overheid als satan
Tot nu toe hebben we vooral stilgestaan bij de Joden als satan, tegenstander,
van de christenen. Maar als zodanig trad ook de Romeinse overheid op. Soms
op eigen initiatief, dan weer op aandringen van de Joodse leiders. Die traden
op als aanklagers, satans, bij de Romeinse overheid, zoals Jezus werd aange-
klaagd ten overstaan van Pilatus, de Romeinse rechter in Jeruzalem. We gaan
even terug naar die passage uit de eerste brief van Petrus uit het vorige artikel:

Uw tegenpartij, (de) duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie
hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw
broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. (1 Pet 5:8-9)

Toen Petrus en Johannes ernstig gevaar liepen, kwamen de gelovigen bijeen en
riepen tot God, met de woorden:

In deze stad zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die U gezalfd
hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van
Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat ge-
schieden zou (namelijk: De koningen van de aarde hebben zich opgesteld en
de oversten zijn tezamen vergaderd tegen de Here en tegen zijn Gezalfde).
En nu, Here, let op hun dreigingen ... (Hand 4:27,26,28 en 29; Ps 2:2)       ► 
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Overigens komen we dat woord ‘tegenpartij’ uit de eerste brief van Petrus ook
tegen in de eerste brief van Paulus aan Timoteus. Althans in de vertaling. Want
Petrus gebruikt hier een Grieks woord (antidikos) dat werkelijk de tegenpartij in
een rechtszaak betekent. In Mat 5:25, Luc 12:58 en 18:3 vinden we dit woord
als zodanig in uitspraken van Jezus. Paulus gebruikt echter het woord satanas.
En als de vertalers consequent waren geweest, hadden ze het hier dus, zoals
elders, als (de) satan moeten weergeven. Want het gaat Paulus om de tegen-
stander. Hij schrijft in 1 Tim 5:14 dat leden van de gemeente door hun gedrag
geen reden mogen geven voor kritiek buiten de gemeente, zodat de tegenstand
nog groter zal worden. Vooral als het gaat om lasterpraat over mensen buiten
de gemeente: “… en niet door lasterpraat aan de tegenpartij (satanas) vat op
zich geven”. In 2 Kor 2:10 vinden we iets vergelijkbaars: “… opdat de satan
(satanas) op ons geen voordeel mocht behalen”.

Andere voorbeelden van het gebruik van de naam (de) satan of de duivel voor
de heersers van deze wereld, hebben betrekking op Romeinse overheden:

Ik weet, waar u woont, daar waar de troon van (de) satan is. (Op 2:13)
Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. (Op 2:10)

Als (de) satan een bovennatuurlijk wezen was en een ‘regeringszetel’ op aarde
wilde hebben, zou Rome – als de hoofdstad van het Romeinse wereldrijk de
tegenhanger van Jeruzalem, de stad die God Zich als woning had verkoren -
dan niet veel logischer dan Pergamum zijn? Dit was de officiële hoofdstad van
de provincie en trots op zijn dienstbaarheid aan de keizer. De bestuurder verte-
genwoordigde dus de troon van de ver weg in Rome zetelende keizer.

Het leven in Smyrna was buitengewoon gevaarlijk voor een christen. Daar werd
in het jaar 26 na Chr. een tempel voor de keizer gebouwd. De stad was dus een
centrum van keizerverering. Iedereen was verplicht één keer in het jaar wierook
op zijn altaar te offeren. De stad had een grote Joodse bevolking (zelf als volk
vrijgesteld van deze plicht) die de christenen telkens weer bij de plaatselijke
autoriteiten beschuldigden van ontrouw aan de keizer.

De Joden in Tessalonika hadden de christenen er bij de stadsbestuurders van
beschuldigd, dat zij “in strijd met de geboden van de keizer handelden door te
beweren, dat er een andere koning, Jezus, is”. Daarom ontvingen die bestuur-
ders van de christenen een borgtocht als garantie tegen rustverstoring, m.a.w.
tegen terugkeer van Paulus naar de stad, waardoor hij het leven van de christe-
nen in gevaar zou brengen (Hand 17:5-9):

Ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch (de) sa-
tan heeft het ons belet. (1 Tes 2:18)

Met (de) satan wordt de tegenstand van de plaatselijke autoriteiten bedoeld.
Daar ‘worstelde’ Paulus mee om toch zoveel als kon zijn Heer te kunnen die-
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nen, ook al was hij niet in staat zelf te zijn waar het nodig was:
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de over-
heden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efez 6:12)

De eerste drie van deze termen slaan duidelijk op menselijke machthebbers.
‘Overheden’ en ‘machten’ komen elders met deze betekenis voor, bijvoorbeeld:

Wanneer zij u brengen voor de synagogen en voor de overheden en de
machthebbers, maakt u niet bezorgd. (Luc 12:11)

Christenen vechten niet met wereldse wapens tegen de hun vijandige mach-
ten. Zij vechten niet tegen vlees en bloed, maar worstelen met de bedenksels,
de sterke heersende politieke, culturele en wijsgerige invloeden die de wereld-
se en geestelijke machthebbers op de wereld uitoefenen. Dit wordt benadrukt
in het laatste deel van deze beschrijving: ‘boze geesten in de hemelse ge-
westen’. ‘Boze geesten’ is in de grondtekst een ander dan het gebruikelijke
woord (demonen) en heeft de betekenis van geestelijk kwaad, in de vorm van
mensen die hun verkeerde invloed uitoefenen op anderen – ook wel ‘de bozen’
genoemd. We komen daar in een later stadium op terug

De redenen voor het gebruik van het woord satan voor overheden
De vraag die gesteld kan worden, is: waarom zeiden Jezus en de apostelen niet
gewoon waar het over ging: de Joden, de Joodse leiders, de keizer in Rome, het
stadsbestuur enz. i.p.v. satan. Dat zou het allemaal een stuk makkelijker ma-
ken. Nogmaals: het gaat er in de eerste plaats om wat zij waren voor de chris-
tenen: overheden die hen vijandig gezind, hun tegenstanders waren, en dus
volgens de betekenis van het woord satans, zoals we die ook in het O.T tegen-
komen in de vorm van Israëls vijandige machten. Maar even belangrijk is dat
het gevaarlijk was voor zowel de apostelen en hun medewerkers als de gelovi-
gen om in brieven de overheden bij name te noemen. Die konden worden on-
derschept en werden voorgelezen in de gemeenten (en daar konden, zoals
Paulus aangaf, spionnen zijn die hen konden aanklagen). Iedere christen zou
echter uit het verband begrijpen wie er werd bedoeld, zodat het ook niet nodig
was hen expliciet te noemen. Zij hadden niet het ‘probleem’ dat velen nu heb-
ben, omdat het woord satan een andere lading heeft gekregen, namelijk een
bovennatuurlijk wezen dat mensen (en vooral gelovigen) in zijn macht probeert
te krijgen. Satan kan ieder mens zijn die zich tegen God verzet en het op Zijn
kinderen heeft gemunt en mogelijk een engel in de functie van aanklager.

De verlossende boodschap van het N.T. is dat de macht van (de) satan over
Gods volk ten einde komt. Paulus schrijft in Rom 16:20, herinnerend aan de in
de hof aan Adam en Eva gegeven belofte “dit zal u de kop vermorzelen”:

De God nu die vrede is, zal weldra (de) satan onder uw voeten vertreden.
J.K.D.
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In Daniël 11:33-35 wordt verteld dat de tijd van de Makkabeeën er een
was van loutering, schifting en zuivering. De opstand tegen de plaatsing
van het afgodsbeeld door Antiochus IV ‘Epifanes’ in de tempel was te-
recht. Gods woonplaats is heilig en moet dat blijven. Maar wat daarna
gebeurde was niet in overeenstemming met wat God had gezegd. Want
Simon, de broer van Judas Makkabeüs, stichtte een koninklijke dynastie;
die van de Hasmoneeën. En dat terwijl zij niet uit het huis van David wa-
ren en de stam Levi het koningschap niet toebehoorde. Ook zou over Isra-
ël geen koning regeren tot de Messias kwam. Dit was dus een menselijke
poging het koningschap te herstellen en zelf het Koninkrijk te vestigen.
Sterker nog: Na de moord op zijn vader door diens schoonzoon, werd
Jochanan (Johannes), die zich Hyrkanus liet noemen, koning. Hij regeerde
van 134-104 v Chr. Na een hernieuwde strijd, waarin zij hun onafhanke-
lijkheid tijdelijk verloren, breidde hij het koninkrijk Judea uit met o.a.
Idumea en Samaria. Dat hij daarbij nogal rigoureus te werk ging, zette
veel kwaad bloed bij de overwonnenen. Zo maakte hij de tempel op de
berg Gerizim bij Samaria met de grond gelijk en dwong hij de Idumeeërs,
onder bedreiging van de dood, zich te laten besnijden en zich tot het Jo-
dendom te bekeren. Zijn opvolgers veroverderden nog meer gebied, zodat
uiteindelijk een groot deel van het oude Israël tot hun machtsgebied be-
hoorde.

Ook onder de Joden zelf ontstond oppositie van de kant van de Farizeeën
en Essenen. Zij keurden vooral de combinatie van koningschap en hoge-
priesterschap in één persoon af, omdat de Thora die niet mogelijk maak-
te. Maar wat op den duur ook meespeelde, is dat Hasmonese vorsten in
toenemende mate de hellenistische cultuur overnamen, terwijl de Es-
senen en Farizeeën vasthielden aan de Joodse tradities waar, voor hun
gevoel, de Makkabeeën eerst voor gestreden hadden. De Farizeeën en de
Essenen wonnen sterk aan invloed en werden een belangrijke factor in
het land. Hyrkanus I liep over van de Farizeeën naar de Sadduceeën, die
de Hasmoneeën gunstig gezind waren en eveneens grote invloed kregen.

In 63 v Chr. echter veroverden de Romeinen – het vierde Rijk in het boek
Daniël – Judea, dat een vazalstaat van Rome werd. Zij stelden Hyrcanus II
aan als hogepriester. Zijn slapheid gaf zijn raadsheer Antipater – gouver-
neur van Idumea – de kans een steeds belangrijkere politieke rol voor
zich op te eisen. In 40 v Chr. wisten de Parthen grote delen van Syrië te
veroveren. Antigonus, de achterkleinzoon van Johannes Hyrkanus I, sloot
een bondgenootschap met hen en met hun hulp wist hij voor korte tijd de

Leven in de verwachting van
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macht over te nemen en de Hasmonese staat te herstellen (40-37 v
Chr.). De macht van de Parthen verviel echter snel en daarmee was ook
het lot van Antigonus bezegeld. Herodes, de zoon van de inmiddels over-
leden Antipater, heroverde Jeruzalem met hulp van de Romeinen en
kreeg het koningschap over o.a. Judea en Idumea. Om zijn heerschappij
ook vanuit Joods oogpunt legitiem te maken, huwde hij de Hasmonese
prinses Mariamne. De familie van de Hasmoneeën genoot nog wel enige
tijd populariteit onder de Joden, maar dat bracht de positie van Herodes
niet in gevaar. Hij wordt ‘de Grote’ genoemd, omdat hij veel grote bouw-
werken tot stand bracht, waaronder de tempel in Jeruzalem, die de groot-
ste tempel van die tijd moet zijn geweest.

Hoe gespannen de politieke en geestelijke situatie was kort voor de tijd
van Jezus’ geboorte, blijkt uit het verslag in Handelingen. Daarin wordt
verteld over het verhoor van de apostelen in de Raad en de dreiging met
de doodstraf. De gezaghebbende Farizeese wetgeleerde Gamaliël vraagt
zijn collega’s echter af te wachten wat er verder zal gebeuren. Want, zegt
hij, als dit standhoudt, zal blijken dat zij tegen God strijden. Daarbij geeft
hij voorbeelden van twee mannen, die meenden ‘iets te moeten doen’;
misschien omdat zij vonden dat zij ‘daartoe geroepen’ waren:
Want vóór deze dagen stond Theudas op, die beweerde, dat hij iets was,
en een aantal van ongeveer vierhonderd man sloot zich bij hem aan;
maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Na
hem stond Judas de Galileeër op, in de dagen van de inschrijving (zie Luc
2:1-3), en kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgeko-
men en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. (Hand 5:36,37)
Kennelijk waren dit mannen die beweerden dat zij een verlosser of zelfs
de messias waren. Daarnaast waren er vele oproeren en opstanden in
verband met de armoede en het onrecht die er heersten. Ook kort voor-
dat Jezus werd gekruisigd, was er weer zo’n oproer geweest. Toen Pilatus
inzag dat Jezus geen schuld had die de doodstraf rechtvaardigde, pro-
beerde hij de zaak te regelen door een ‘amnestieregeling’: Jezus zou wor-
den vrijgelaten als een zekere Bar-Abbas gedood zou worden, want bij
hem was daar wel reden toe; want deze was wegens een oproer, dat in
de stad was voorgevallen, en een doodslag gevangen gezet (Luc 23: 19).

Mogelijk was deze Bar-Abbas een Sicariër. De Sicariërs waren een mili-
tante Joodse beweging, die de Romeinse overheersers met geweld pro-
beerde te verdrijven. Zij pleegden als ‘groep’ moordaanslagen op hoogge-
plaatste Joden die contacten onderhielden met Romeinen, zodat niet
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was te bewijzen wie de moord pleegde. Zij gebruikten daarbij een dolk, en
de naam van de beweging is dan ook van het Latijnse woord daarvoor,
sica, afgeleid: sicarii. Lucas vertelt van een poging tot een moordaanslag
op Paulus, die mogelijk door hèn werd beraamd:
… maakten (meer dan veertig) Joden een komplot en vervloekten zichzelf
met de gelofte, dat zij niet zouden eten of drinken, voordat zij Paulus had-
den gedood. (Hand 23:12,13)

De Sicariërs worden wel beschouwd als de meest extreme tak van de Ze-
loten. Hun naam is afgeleid van het Griekse woord zèlootès, dat ijveraar
betekent. Zij zagen zichzelf als ‘ijveraars’ voor de heiligheid van de naam
van God. Zij erkenden geen heer boven zich dan God, en beschouwden
het keizerlijk gezag – en de Romeinse overheersing in algemeenheid –
als godslasterlijk. Daarom weigerden zij ook belasting te betalen.

Zo zien wij, in deze roerige eeuwen, zich de politieke en geestelijke ach-
tergrond ontwikkelen van de tijd waarin Jezus en Zijn apostelen zullen
optreden. De tijd wordt rijp gemaakt voor de komst van de ware Koning.
Maar om alles volgens Gods plan te kunnen laten verlopen, moet veel
verborgen blijven. Paulus schrijft over:
… 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, zou-
den zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar, zoals ge-
schreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en
wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor de-
genen, die Hem liefhebben’. (1 Kor 2:6-9)
En Petrus spreekt, volgens Hand 3:17 en 18, het volk als volgt toe:
… 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 pro-
feten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden.
Toch spreekt God wèl wijsheid tot hen die daarvoor rijp zijn (1 Kor 2:6).
Maar net niet genoeg dat hen alles duidelijk is. Daniël, bijvoorbeeld,
schrijft na alle openbaringen die God hem gaf: Ik nu hoorde het wel, maar
begreep het niet. Hij krijgt echter de verzekering: ... deze dingen blijven
verborgen tot de eindtijd … en geen van de goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan (Dan 12:8-10).

De openbaring van het wedervaren van de Joden en de tijdsaanduidingen
in het boek Daniël, worden uiteraard bestudeerd en besproken in Israël.
Maar, net zoals in deze tijd met het boek Openbaring, wordt pas achteraf
duidelijk waar een profetie op doelt. En onder degenen die er rijp voor
zijn, wekt God een bepaalde mate van verwachting dat de tijd is aange-
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broken voor het optreden van de door God beloofde Messias.
Lucas vertelt over mensen die verlangen naar de voortgang van Gods
werk en begaan zijn met het lot van Jeruzalem; die niet bij een of andere
politieke stroming betrokken zijn, maar net als Daniël ernstig tot God bid-
den om Zijn verlossing. Simeon, bijvoorbeeld, verwachtte de vertroosting
van Israël. En omdat hij daar zo ernstig in volhardt, belooft God hem dat
hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus van de Here gezien had (Luc
2:25,26). Hij weet dus dat de Christus tijdens zijn leven zal verschijnen,
en dat schept hoge verwachtingen! Maar hij mag er waarschijnlijk niet
over praten, tot het zo ver is. Er is ook een vrouw, Anna. Om dezelfde re-
den als Simeon diende zij God onafgebroken in de tempel, met vasten en
bidden, nacht en dag (Luc 2:36,37). En zij zullen beslist niet de enigen
zijn geweest; want nadat zij het kind Jezus heefd gezien, spreekt zij over
Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten (vs 38).

Ook Jozef en Maria zullen bepaalde verwachtingen hebben gehad. Uit de
geslachtsregisters in Matteüs en Lucas blijkt dat Jozef rechtstreeks af-
stamde van David, en dus een troonpretendent was wanneer diens ko-
ninkrijk hersteld zou worden. En wat verwachtten de herders, aan wie die
grote menigte van engelen verschijnt om hen iets te vertellen waarvan zij
heel blij zullen worden: U is heden de Heiland geboren, de Christus, de
Here, in de stad van David (Luc 2:11)? Zij gaan meteen naar Betlehem en
zijn niet teleurgesteld als zij de armelijke omstandigheden zien waarin
Maria en het kind zich bevinden, maar keren terug naar hun schaapskud-
den, God lovende en prijzende om alles wat zij hadden gehoord en ge-
zien, gelijk het hun gezegd was (vs 20). Maria zingt, als haar tante Elisa-
beth haar kind ’mijn Heer’ heeft genoemd (Luc 1:43): Hij (God) heeft Zich
Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid, –
gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen – voor Abraham en zijn nage-
slacht in eeuwigheid (vsn 54,55). En de man van Elisabet, Zacharias, ge-
tuigt na de geboorte van zijn zoon Johannes – die de wegbereider zal zijn
van de Messias – in een lofzang over zijn verwachting:
… Hij (God) heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing ge-

bracht, en heeft ons een hoorn van heil opgericht, in het huis van David,
zijn knecht … om ons te verlossen van onze vijanden … om barmhartig-
heid te betonen aan onze vaderen en zijn heilig verbond te gedenken, de
eed, die Hij zwoer aan Abraham, onze vader, dat Hij ons zou geven, zon-
der vreze, uit de hand van de vijanden verlost, Hem te dienen in heilig-
heid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze dagen. (vsn 68-75)

Te midden van overspannen politieke verwachtingen en pogingen zelf het
Koninkrijk te herstellen, zijn er mensen die biddend afwachten wat God
zal doen; en zij worden niet beschaamd in hun verwachtingen. J.K.D.
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Jezus’ laatste boodschap

Het boek Openbaring verklaard vanuit de Bijbel zelf

“Jezus’ laatste boodschap” gaat over het boek Openbaring. Wie niet, of on-
voldoende, bekend is met Openbaring zouden we willen aanraden eerst het
boek “Openbaring, thema’s en achtergronden” uit de serie ‘de Boeken van
de Bijbel’ te lezen. Dat geeft de lezer een beter totaaloverzicht van het doel
en de structuur van het boek Openbaring. Maar wie verder wil gaan en zich
meer wil verdiepen in de details van de feitelijke tekst, kan ‘doorstromen’
naar “Jezus’ laatste boodschap”. Qua ontstaansmoment is “Jezus’ laatste
boodschap” echter het oudste van de twee, want de auteur moest zelf
eerst de details van de tekst doorgronden voordat hij terug kon naar de gro-
te lijnen, en de presentatie daarvan op een wijze die ook voor de beginnen-
de Bijbellezer duidelijk zou zijn.

Feitelijk is het boek daarom al ruim een decennium oud en de inhoud er-
van, behoudens wat aanpassingen, al een kwart eeuw. Natuurlijk heeft ook
de auteur sinds die tijd veel bijgeleerd. Maar dat heeft voornamelijk gere-
sulteerd in verdere verdieping van inzichten niet in gewijzigde inzichten. We
staan dus nog steeds achter de inhoud van dit boek. Maar, zoals met al
onze boeken: u zou ons ernstig teleurstellen wanneer u dit boek zou be-
schouwen als een presentatie van ‘alles wat u altijd over Openbaring hebt
willen weten’. De basis van alle Bijbelstudie dient te zijn: zelf doen, zelf stu-
deren, vertrouwd raken met Gods woord. Wanneer je dat aanleert kun je
uiteindelijk zonder onze hulp verder, en dat dient toch het werkelijke doel te
zijn van zulke studies.

Dit boek laat u zien waar al die beelden en symbolen in Openbaring nu ei-
genlijk precies vandaan komen en hoe je hun betekenis kunt doorgronden
door te kijken wat ze betekenden in hun oorspronkelijke toepassing. Want
wanneer je dat eenmaal ziet, rolt hun betekenis in Openbaring er groten-
deels vanzelf uit.
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