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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Wat is volgens de Bijbel ‘dopen’?
Antwoord: Er zijn onder christenen veel misverstanden en meningsver-
schillen over de doop. Dit is zeer te betreuren; zeker omdat het niet
nodig is. Daarom besteden we hier aandacht aan de doop als instelling
van God, en de manier waarop deze door Johannes de Doper, en later
de apostelen van de Heer Jezus, in de praktijk werd gebracht. Want
wanneer God van ons vraagt ons te laten dopen, is het belangrijk te
weten wat Hij daarmee bedoelt. Want voor alles wat Hij van het volk
Israël vroeg, gaf Hij voorschriften hoe dat gedaan moest worden. Denk
maar eens aan de offers, de besnijdenis, de heiligheid van de priesters
enz. Die liet Hij door zijn dienaren opschrijven, zodat voortaan iedereen
het zou weten of kunnen nakijken. Wij mensen kunnen daarom niet
zelf uitmaken hoe we dat doen.

Het woord dopen geeft al
meteen aan op welke ma-
nier de doop plaats be-
hoort te vinden. Het Griek-
se woord dat namelijk met
dopen is vertaald, is bapti-
zo, wat betekent indompe-
len of onderdompelen. De
doop komt van baptisma
of baptismos, en de naam
van Johannes de Doper
komt van baptistes. Eigen-

lijk heet hij dus Johannes de Onderdompelaar. Dit is geen moeilijke
taalles, want we herkennen hierin de naam van een kerkelijke groepe-
ring: de Baptisten, die oorspronkelijk als kenmerk hadden dat zij men-
sen onderdompelden. In verschillende talen is het Griekse woord nog
herkenbaar. Zo is in het Engels dopen baptize en in het Frans baptiser.
Johannes de Doper heet in de Engelstalige Bijbels dan ook John the
Baptist en in Franse Bijbels Jean Baptiste.

Taalkundig heeft dopen in het Nederlands ook de betekenis van in-
dompelen of onderdompelen. Zo geeft het van Dale woordenboek de
betekenis: ‘bevochtigen door indompeling’. Wat het niet is, is vochtig
maken door besprenkeling. Dit is eenvoudig te zien in een paar voor-
beelden. Wanneer die oude tante komt koffiedrinken, doopt zij haar
koekje in de koffie; toen er nog met pen en inkt werd geschreven,
doopte de schrijver zijn pen in de inkt. We zouden het heel raar vinden
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een Bijbels antwoord op uw vraag ?
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wanneer tante wat koffie over haar koekje zou sprenkelen om het nat
te maken, of de schrijver inkt over de pen zou gooien. Waarom vinden
we het bij een ‘doopdienst’ dan heel gewoon? Besprenkeling van een
dopeling kan taalkundig dan ook geen doop genoemd worden. Een
gereformeerde dominee heeft eens een boekje geschreven over de
‘kinderdoop’. Ook hij kwam tot de conclusie dat het enige dat bij de
besprenkeling van zuigelingen gedoopt wordt, de vinger is van degene
die de doop toedient. Het is een opvatting van mensen, dat bespren-
keling ook wel kan; het is niet de instelling van God. De symbolische
betekenis ervan gaat ook geheel verloren, zoals we nog zullen zien.

De praktijk in het Nieuwe Testament komt overeen met de betekenis
van het woord. Johannes doopte op een plaats waar veel water was.
Waarom deze vermelding als hij ook had kunnen rondtrekken en men-
sen uit een kruik water had kunnen besprenkelen? Jezus werd in de
Jordaan gedoopt, en stond op uit het water. De kamerheer, die voor
het feest naar Jeruzalem was geweest, werd op de terugweg gedoopt
door Filippus. Zij daalden af in het water en kwamen uit het water.
Waarom wordt dit uitvoerig verteld als Filippus hem ook had kunnen
besprenkelen met wat water uit zijn waterzak?

Uit de gebeurtenis met de kamerheer kunnen we een tweede belang-
rijk punt betreffende de doop zien: die kan alleen maar worden onder-
gaan op grond van geloof: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het
toegestaan” (Hand 8:37 NBG’51). De NBV heeft als aantekening dat
dit niet in alle handschriften staat, maar daar moet niet al teveel bete-
kenis aan gehecht worden, omdat het bevel van de Heer Jezus duide-
lijk is: “Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden” (Mar 16:16). Ge-
loof en doop zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wie laat
zich in water dompelen zonder te geloven? Wie kan zeggen te geloven,
zonder zich te hebben laten onderdompelen?

Paulus maakt duidelijk wat de doop eigenlijk is: een sterven en op-
staan met Christus. De onderdompeling is het begraven van de oude,
zondige mens in een graf, en een opstaan uit de dood tot een nieuwe
mens. Zei Jezus niet tegen Nicodemus: “Waarlijk, ik verzeker u: alleen
wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien”? En om-
dat hij dit niet begreep, zei Hij: “Waarlijk, ik verzeker u: niemand kan
het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren is uit water en
geest” (Joh 3:3 en 5).

Zie ook het artikel “Verbonden worden met Christus” op pagina 8.



Overdenking
In het boek Exodus vinden we de instructies voor de bouw van de taberna-
kel. De misschien wel belangrijkste uitspraak daarin is die waarom er een

tabernakel moest komen: “De Israëlieten moeten een hei-
ligdom voor mij maken, zodat Ik te midden van
hen kan wonen” (25:8). Dit houdt in dat er nergens op aarde, niet

eens in Israël, een geschikte plaats was voor de Here. Na de zondeval had
Hij zich als het ware teruggetrokken en de wereld aan de mensen overgela-
ten. Maar nu gaat Hij een ‘optrekje’ op aarde krijgen, waar Hij kan ‘wonen’
– de Hebreeuwse naam voor de heerlijkheid van God die op de tabernakel
rustte, shekinah, betekent inderdaad ‘woning’. Op dit stukje aarde, zou zijn
wil tenminste geschieden, net als in de hemel; want alles moest precies in
overeenstemming met zijn wil en zijn voorschriften gemaakt worden. De
tabernakel was dus als het ware een ‘hemel op aarde’.

De betekenis van de tabernakel is misschien het best te zien bij de inwij-
ding van de tempel, die Salomo liet bouwen en die de tabernakel verving.
In zijn gebed in 1 Koningen 8 geeft Salomo toe, dat de tempel niet Gods
eigenlijke woning kan zijn – daarvoor is hij veel te klein: “Zou God werkelijk
op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat
staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd” (vs 27). Maar de tempel is door
Gods wil de plaats waar Hij zich op aarde vestigt, zoals blijkt uit wat Salo-
mo bidt: “Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tem-
pel, de plaats waarvan U zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen ...
Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze
tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats” (vsn
29 en 30). Als iemand God wil benaderen, dan is dit voortaan het plekje
waar dat mogelijk is; want God, die eigenlijk ver boven ons is, heeft hier
zijn ‘naam’ gevestigd – hier is Hij aanwezig met alle attributen van zijn
‘naam’, zijn karakter. De tempel is het symbool van alles wat God is, en
getuigt van zijn essentiële eigenschappen.

Volgens Salomo vormt de tempel dus een centrum voor mensen die, in het
besef van Gods wezen, om genade willen smeken. Hij beschrijft vervolgens
zeven mogelijke situaties waarin Israël Gods genade nodig zou kunnen
hebben. En als het volk bidt ‘in deze plaats’ (vsn 31, 33), of ‘naar deze
plaats’ of ‘naar deze tempel’ (vsn 35, 38, 42, 44, 48), dan, zegt Salomo,
moge de Here horen ‘vanuit de hemel, uw woonplaats’. En wat moeten zij
doen om genade te vinden? In de eerste plaats Gods ‘naam’ erkennen en
belijden (vsn 33, 35, NBG’51) – vandaar de herhaaldelijke melding van
‘uw naam’ in de verzen 41, 42, 43, 44 en 48. Zij moeten ook hun zonden
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belijden (vs 47), of ‘de plaag van zijn eigen hart kennen’ (vs 38), en ‘zich
van hun zonden bekeren’ (vsn 35, 47-48 NBG’51). En let wel: er is geen
sprake van een offer als zodanig, al waren de offers een soort symbolische
taal waardoor iemand zijn gebeden uitdrukte. Waar het wel op aankomt is,
in eerste instantie, de kennis van Gods naam – van zijn heiligheid, zijn
‘goedertierenheid en trouw – waarvan Hij sprak toen Hij zijn naam aan Mo-
zes openbaarde (Exodus 34) – en juist daarom ook om de belijdenis van
eigen falen en zonde. Dat wil zeggen: er is onuitputtelijke genade bij God,
maar Hij wil dat de mens erom vraagt – en wel met het volle besef van de
ware verhouding tussen God en de mensen, tussen Hem en zijn volk.

In het gebed van Salomo zien wij voor een ogenblik de functie van de tem-
pel, zoals God die wenste – als het symbool van zijn aanwezigheid en de
betekenis van zijn naam onder zijn volk. Maar zo is het niet lang gebleven.
In Ezechiël 10 en 11 lezen we hoe God de tempel verlaat, zodat die leeg
en onbewoond achterblijft. Niet lang daarna wordt hij door de Babyloniërs
verwoest. Later, na de terugkeer van het volk uit Babylon, wordt er weer
een tempel gebouwd. En nog later bouwt Herodes een tempel, die mooier,
groter en heerlijker is dan de twee voorafgaande. Maar ondanks de uiterlij-
ke heerlijkheid ontbreekt er iets: wij lezen nergens dat de heerlijkheid van
God terugkeert. Daar wacht Israël nog op.

Maar Gods heerlijkheid is al teruggekomen, zij het op onverwachte wijze:
“Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond [eigenlijk:
in een tent gewoond] en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een
heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en
waarheid” (Joh 1:14). De overeenkomsten zijn onmiskenbaar: de melding
van heerlijkheid – en wel in verband met die goddelijke eigenschappen
‘genade en waarheid’ – en het idee van een woonplaats voor God. Nu is
Jezus Gods tempel, zijn ‘woning’ op aarde. Aan het einde van hetzelfde
hoofdstuk zegt Jezus: “… jullie zullen de hemel geopend zien, en de enge-
len van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon” (1:51).
De hemel is niet meer gesloten, maar geopend: er is verkeer, heen en
weer, tussen hemel en aarde, en Hij, Jezus, is de ladder daartussen – de
taal herinnert natuurlijk aan het verhaal in Genesis van Jakobs ladder.
Voortaan is zijn lichaam de tempel; vandaar zijn dubbelzinnige uitspraak in
hoofdstuk 2: “Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer
opbouwen”. Johannes geeft de verklaring hiervoor: “Maar hij sprak over de
tempel van zijn lichaam” (2:19, 21).

De uitwerking van deze grote verandering zien we in Marcus 12. In hoofd-
stuk 11 komt Jezus naar de tempel en werpt de handelaars en geldwisse-
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laars eruit. Er staat zelfs dat Hij “… niet toeliet dat iemand voorwerpen over
het tempelplein droeg” (vs 16). Daarmee geeft Hij aan dat al deze dingen,
die allemaal met de offers in de tempel te maken hebben, binnenkort zul-
len ophouden. Maar het ‘niet toelaten’ houdt mogelijk meer in dan een
eenvoudige symbolische handeling. Want Jezus onderbreekt hiermee het
intussen ‘normale’ gebruik van de tempel voor min of meer commerciële
doeleinden. Vermoedelijk met steun van het volk wordt de tempel tijdelijk
beter geschikt voor zijn eigenlijke doel: een plaats van aanbidding en ge-
bed, zoals Hij in hoofdstuk 11:17 zegt: “Mijn huis moet voor alle volken
een huis van gebed zijn …”. Het lijkt zo te zijn, dat Jezus de tempel min of
meer in bezit neemt, en zich daar ophoudt. Hij leert daar en de mensen
komen naar Hem toe: “Toen Jezus zich in de tempel ophield …” (vs 27);
“Ze stuurden enkele Farizeeën en Herodianen naar hem toe …” (12:13);
“Er kwamen enkele Sadduceeën naar hem toe …” (12:18); “Eén van de
schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en
gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg
…” (12:28); “Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel
…” (12:35); “Hij ging tegenover de offerkist zitten …” (12:41). Jezus oefent
dus gezag uit over de tempel. En dat doet Hij terecht: want Hij is nu dat
stukje ‘hemel op aarde’ waar Gods wil gedaan wordt. Voortaan is Gods
naam in Hem gevestigd, in Hem heeft God woning gemaakt – waar Hij is,
daar is God, en van hem gaat Gods woord uit. Er is nu geen behoefte meer
aan een zichtbare tempel van steen en hout, hoe heerlijk dan ook. Binnen
veertig jaar zou dat gebouw van Herodes al weg zijn, en het zou nooit her-
bouwd worden. Maar God is niet alleen aanwezig in Jezus’ persoonlijkheid,
in zijn karakter en zijn wonderen, maar ook in alles wat er met Hem ge-
beurt. Dat geldt zelfs voor zijn dood: ook daar is God. Ook het kruis is in
zekere zin zijn ‘woning’: het is zijn heerlijke troon in Israël, want daar
maakt Hij zijn naam tot volle werkelijkheid. Dit is de beste openbaring, de
duidelijkste uitdrukking van zijn karakter.

Het is geen toeval dat de instructies voor de bouw van de tabernakel met
de ark beginnen, met de ‘verbondstekst’ erin en met het ‘verzoendeksel’ of
de ‘verzoeningsplaats’ daarop (Ex 25:16,17). Dat was de plaats waar God
woonde, en waar de mensen Hem konden ‘ontmoeten’ – natuurlijk op ba-
sis van wat Hij had vastgelegd, namelijk de kennis van zijn naam zoals die
in de verbondstekst was uitgelegd: “Leg de verzoeningsplaat op de ark; leg
de verbondstekst die ik je zal geven in de ark. Daar zal ik je ontmoe-
ten” (vsn 21 en 22). Hoe wordt dit in het Nieuwe Testament uitgelegd? “Hij
(Jezus) is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoe-
ning te zijn voor wie gelooft” (Rom 3:25). ‘Middel tot verzoening’, in het
Grieks hilasterion, is in feite dat ‘verzoendeksel’ of die ‘verzoeningsplaats’
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– dit is overigens te zien in Hebreeën 9:5, de enige andere plaats waar hi-
lasterion voorkomt.

Wat betekent dit allemaal voor ons?
• Jezus is nu de plaats waarnaar wij onze gebeden richten: wij bidden ‘in

de naam van Jezus’, zoals Jezus het geboden heeft: “Wat je de Vader in
mijn naam vraagt, zal hij je geven” (Joh 15:16) – dat komt overeen met
het bidden naar de tempel, waar Salomo het over had.

• Onze gebeden berusten op de belijdenis van Gods naam, zoals die in
Jezus is geopenbaard. God heeft alle bereidheid genadig te zijn en te
zegenen – je moet er eenvoudig om vragen, maar wel in overeenstem-
ming met zijn naam, in het besef van Gods genade en waarheid, en
daarom ook met de erkentenis van ‘de plagen van je eigen hart’, dus
onder belijdenis van zonde. Dit is in feite wat in het ‘Avondmaal’ gedaan
zou moeten worden; want dit is het gedenken van de allerduidelijkste
verklaring van Gods naam door Jezus’ dood.

• De ontmoeting met God is overal en altijd mogelijk. Tegen de Samari-
taanse vrouw zei Jezus: “… er komt een tijd dat jullie niet op deze berg,
en ook niet in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden” (Joh 4:21), want
iedere plaats waar God aanbeden wordt is heilige grond. In Openbaring
7 hebben we een beeld van deze werkelijkheid. De heiligen in dit visi-
oen zijn aan de ene kant op reis, maar tegelijkertijd: “… staan ze voor
Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te ver-
eren” (vs 15). En Jezus zegt: “In het huis van mijn Vader zijn veel ka-
mers (of ‘woningen’)” (Joh 14:?). Het Griekse woord mone betekent ook
een herberg voor reizigers langs de weg. Wij zijn op reis, maar de
‘tempel’ gaat met ons mee, een soort mobiel ‘huis’, waarin wij God altijd
kunnen benaderen – dus, niet alleen op onze bijeenkomsten, en niet
alleen op zondag! Maar in het Nieuwe Testament heeft het idee van de
tempel – en ook van het lichaam van Christus – een uitbreiding gekre-
gen. Iedere gelovige in Christus maakt deel uit van die tempel en van
dat lichaam: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de
Geest van God in uw midden woont?” (1 Kor 3:16); “Of weet u niet dat
uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont” (6:19).
Ieder die gelooft is zo’n mobiele tempel voor de Here – met de ver-
bondstekst Jezus in het hart – ieder een stukje hemel op aarde, waar
Gods wil geschiedt.

Kon het maar zo zijn, dat we dat waar konden maken! Ieder mens kent zijn
of haar eigen zwakheden en de zonden die daaruit voortkomen. Maar wie
ze kent en in ernstig gebed belijdt voor God en zijn Zoon, en nederig vraagt
om vergeving, die ontvangt zijn genade! In hem en haar wil God woning

De tempel
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Onze Bijbels zijn verdeeld in twee testamenten. Eigenlijk is verbond een betere
vertaling, en is er daarom sprake van het oude en het nieuwe verbond.

Het oude verbond

We hebben in deze artikelserie al gekeken naar het oude verbond, dat gesym-
boliseerd wordt door de stenen tafels van de wet. Maar het kenmerkende er-
van is afstamming. Door in het verbondsvolk geboren te worden, behoorde je
tot dat verbond. Zij worden op verschillende plaatsen de ‘kinderen Israëls’ ge-
noemd, al geven de meeste moderne vertalingen dat enkel als ‘Israël’ weer.
Maar zij waren de letterlijke afstammelingen van Israël, de naam die Jakob van
de engel kreeg. Toen zij een volk begonnen te worden in Egypte, bevrijdde God
hen met machtige hand, om met hen een verbond te sluiten bij Sinaï. Als uiter-
lijk symbool van deelname daaraan werd iedere man besneden. Stefanus
spreekt zelfs over “het verbond van de besnijdenis”.

De eerste generatie had zich werkelijk verbonden aan de woorden van het ver-
bond. Nadat Mozes het boek van het verbond voorgelezen had, zei het volk:
“Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we ter harte nemen” (Ex 24:7). En zij
namen ook de verplichting op zich om het aan hun kinderen door te geven.
Maar los van die verplichting vroeg God een uiterlijk kenmerk dat men tot dat
verbondsvolk behoorde; en dat kenmerk was dus de besnijdenis. Geen onbe-
snedene kon tot God naderen in de tempel. Besnijdenis had vooral te maken
met het wonen in een land met grenzen, met God in hun midden; een land dat
beloofd was aan hun aartsvader Abraham. Als teken van die afstamming dien-
de de besnijdenis. Jongens werden besneden op de achtste dag, zonder dat
het hun keuze was. Gods beloften aan Abraham zouden mede door hen uitge-
werkt worden, met of zonder hun instemming. Iedereen binnen de grenzen van
het land moest zich houden aan de termen van dat verbond, op straffe van de
dood. Daarmee zouden ze ook als volk getuigen zijn van God in de wereld:
“Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels
waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt
na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten
horen, zullen zeggen: Wat is dat grote volk wijs en verstandig!” (Deut 4:5-6).

Het nieuwe verbond

In tegenstelling daarmee is het nieuwe verbond gesloten op andere voorwaar-
den. Afkomst en het bewonen van een land zijn nu niet langer bepalend. Toe-
treden tot het verbond gaat voortaan op basis van een bewuste keuze. En die

Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk
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vrije keuze is op zijn beurt gebaseerd op geloof. Op basis van geloof komt ie-
mand tot het besluit om bij het nieuwe verbond te willen behoren. Hij of zij, van
welk volk of waar ook op aarde, verbindt zich aan de woorden van dat verbond.

Nu is de basis dus geloof in plaats van het houden van voorschriften, en daar-
mee is het automatisch voor individuen. Geloof opleggen (in de betekenis die
de Schrift aan geloof geeft) is per definitie onmogelijk. Geloof is een rotsvast
vertrouwen, iets dat een ieder zelf moet ontwikkelen op basis van zijn of haar
ervaringen. Maar net zoals onder het oude verbond een teken, in dat geval de
besnijdenis, aangaf dat men opgenomen was in het verbondsvolk, zo is er ook
onder het nieuwe verbond een teken van opname in dat verbondsvolk inge-
steld. En dat teken is de doop. Daarom zien we in Handelingen de steeds terug-
kerende woorden: “zij kwamen tot het geloof en lieten zich dopen”. Zonder
doop behoorden zij niet tot het verbondsvolk. Maar zonder geloof is de doop
niet mogelijk. Het verbond is gebaseerd op geloof in Jezus, zoals we hebben
gezien, en dat geloof is de basis van de doop om toe te treden tot het verbond.

Helaas heeft men in voorgaande eeuwen geprobeerd het verbond te verande-
ren, zodat ook afkomst bepalend werd. Dit werd gedaan door zuigelingen te
besprenkelen op een vergelijkbare leeftijd als bij de besnijdenis van jongens
onder het oude verbond; en dat heeft men vervolgens dopen genoemd. Maar
de Schrift vermeldt dat nergens. Sterker nog, de Schrift leert heel stellig dat de
basis van het nieuwe verbond geloof is. Onder het oude verbond was het hou-
den van de wet bepalend, en degenen die zich daar, door afstamming, aan
moesten houden werden besneden. Het nieuwe verbond is op basis van geloof,
en als teken daarvan is er de doop. Doop is dus een keuze, als gevolg van het
eigen geloof, en kan per definitie niet van toepassing zijn op een zuigeling.
“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden” zegt Jezus. En daarom
ook het steeds terugkerende refrein in Handelingen: “zij kwamen tot geloof en
lieten zich dopen”. Doop volgt dus volgens de Schrift op geloof.

Wat is dan de doop?

Het Griekse woord baptizo betekent het onderdompelen van iets, zoals men
een kledingstuk in een verfbad zou onderdompelen. Daarmee lijkt het een
soort afwassing te zijn, en dat beeld wordt wel degelijk gebruikt. Maar er gaat
een grotere symboliek achter schuil. In de brief aan de Romeinen zegt Paulus:
“Wij zijn dan met Hem [Jezus] begraven door de doop in de dood, opdat even-
als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook
wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Rom 6:4).

2 de Vrijheid van Gods kinderen

c. Verbonden worden met Christus



10

Nieuw leven in Christus

Het afdalen in het water is dus een symbool van sterven. Het eigen “ik” sterft in
een watermassa. Maar daar blijft het niet bij. Er staat een nieuwe mens op uit
dat water. In het begin, vertelt Genesis, was alles water; maar God grijpt in en
het leven ontstaat. Daartegenover zien we hoe de wereld, als zij niet meer naar
God luistert, weer door water verzwolgen wordt. De doop is dus een beeld van
dood en opstanding. Het NT koppelt de doop aan de opstanding van Christus.
Hij is werkelijk opgestaan tot een nieuw leven, zonder de menselijke beperkin-
gen. Zo mogen ook wij opstaan tot een nieuw leven “in Christus”. Nikodemus
begreep niet wat Jezus bedoelde, toen Hij sprak over een wedergeboorte: “Hoe
kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede
keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?” (Joh 3:4). Nee, dat
kan niet. Maar zijn wij intussen niet zo gewend aan de term ‘wedergeboren’,
dat we er minder bij stilstaan wat daarmee bedoeld wordt? De doop is niet een
afwassen van zonde, alsof je iedere keer dat het fout gaat opnieuw ‘in bad’
kunt gaan. Het is een vrijwillige keuze dit leven af te leggen, om vervolgens op
te staan tot dat nieuwe leven, waarin je kunt zeggen: “Met Christus ben ik ge-
kruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aar-
de leef ik in het geloof in de Zoon van God ...” (Gal 2:19-20). In de doop kiezen
we voor een ‘vroegtijdige dood’; maar door genade staat een nieuw mens op
uit het watergraf. Dit staat in verband met de dood en opstanding van Jezus.
De dood is het gevolg van de zonde; maar door verbondenheid met Jezus wor-
den wij bevrijd van de uiteindelijke straf voor de zonde: de eeuwige dood.

De doop is op zich dus al een daad van geloof, een heel bewuste persoonlijke
keuze, om toe te treden tot Gods verbondsvolk. Daarom is er iets essentieels
veranderd. Er is een verbondenheid met Christus ontstaan. Hoe meer het nieu-
we leven “in Christus” werkelijkheid wordt, hoe meer het besef doordringt dat
het eigen “ik” niet meer telt. Immers dat is (symbolisch) ter dood gebracht. Zo
kunnen verzoekingen beter bestreden worden. Onze grootste verzoeking is on-
ze trots. Nederigheid komt niet vanzelf. We zien hoe kinderen al op heel jonge
leeftijd voor hun eigen belang opkomen. “Ik” wordt een belangrijk woord. Maar
als we het werkelijk menen, als we bij onze doop zeggen “mijn ik leeft niet
meer”, zien we dat hoe meer we dit tot een realiteit in ons leven maken, hoe
minder vatbaar we zijn voor menselijke trots. Uiterlijk kennen we na onze doop
nog steeds de beperkingen van de oude mens, maar in geloof en met Gods
kracht kunnen wij laten zien dat wij innerlijk werkelijk veranderd zijn, dat wij
echt willen dat Christus in ons leeft, door Hem te tonen in onze handel en wan-
del. M.H.

Volg Mij! 2 de Vrijheid van Gods kinderen

c. Verbonden worden met Christus
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

Glimwormen
en vuurvliegjes

Overal in de wereld, met uitzondering van Antartica, komen glimwormen
en vuurvliegjes voor; ook hier in Nederland en België. Beide groepen
brengen licht voort, maar glimwormen hebben geen vleugels, en vuur-
vliegjes wèl. Eigenlijk zijn zij wormen noch vliegen, maar kevers. Als in-
secten maken zij de gewoonlijke vier fasen door: die van ei, larve, pop en
volwassene. In dit artikel beperken wij ons tot de laatste fase: die van
volwassen kevers die kunnen vliegen.

Het wonderlijke van deze insecten is natuurlijk
dat zij hun eigen licht voortbrengen. Dit doen zij
met speciale lichtorganen, die onder hun ach-
terlijf zitten. Ze gebruiken een mengsel van
twee stoffen: luciferin, met zuurstof als brand-
stof, en luciferase – dat uit honderden verschil-
lende aminozuren bestaat – als starter van het
proces. Niet alle vuurvliegjes geven dezelfde
kleur licht af. In Jamaica zijn er soorten die rood
licht, en anderen die een groen licht geven.

Nog opvallender is dat hun licht voor bijna 100% efficiënt is. Vergelijk dat
eens met onze gloeilamp, die maar 3 tot 4 procent efficiënt is, of een TL
buis, die het met 10% niet veel beter doet. Het licht dat één soort glim-
worm in Zuid-Amerika voortbrengt, is zo helder dat de Indianen van be-
paalde stammen ze in manden stoppen om ’s nachts als lantaarns te
dienen.

In Azië leven vuurvliegjes die in grote aantallen in bomen huizen, op elk
blad één. Spontaan communiceren zij met elkaar door hun lichtjes te
laten flitsen; dan zijn ineens al die bomen verlicht. Zulke verlichte bomen
kan men op bepaalde tijden langs rivieren, over een afstand van enkele
kilometers, bewonderen.

Waarom zijn deze insecten zo uitgerust? Wetenschappers denken dat de
mannetjes met hun lichtsignalen de vrouwtjes willen aantrekken, maar
ze weten niet hoe zij deze signalen aan- en uitdoen. Het is God die ze zo
gemaakt heeft, met als doel dat zij Hem eer en voldoening geven. “U ko-
men alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles gescha-
pen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.” (Op 4:11)
C.T. (met dank aan: G. Cordingley; illustratie: Arwin Provonsha, Purdue Department of
Entomology)
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In het

Nieuwsfeiten in het licht van de Bijbel

Nieuws

Sinds wij anderhalf jaar geleden in deze rubriek aandacht aan het nieuws be-
steedden, is er veel gebeurd. Niet altijd waren er nieuwe ontwikkelingen. De
burgeroorlog in Syrië duurt voort, zonder dat de ‘wereldgemeenschap’ ingrijpt.
De situatie is een regelrechte bedreiging voor de stabiliteit in de wijde omtrek.
Want hoe moet dat met 10 miljoen vluchtelingen uit Syrië, naast die uit Irak, de
Palestijnse gebieden en Noord-Afrika? Een steeds grotere stroom komt naar
Europa, en dat heeft op den duur gevolgen voor ons. Deze mensen moeten
ergens blijven, en gevoed en gekleed worden. Het door werkloosheid en vergrij-
zing steeds geringer aantal mensen dat in Europa belasting opbrengt, zal er-
voor moeten zorgen dat al die anderen een enigszins aanvaardbaar leven heb-
ben. Want wanneer dat niet gebeurt, zullen zij uiteindelijk ons bezit van ons
afnemen. Aan de financiële crisis lijkt langzaam een einde te komen, maar te-
gen een hoge prijs, waarvan werkloosheid en het loslaten van de
‘verzorgingsstaat’ de meest aansprekende voorbeelden zijn. Maar voor hoe
lang is deze crisis bezworen? De aandelenkoersen zijn zo hoog, dat er van
niets anders sprake kan zijn dan van een zeepbel, die vroeg of laat uiteen spat;
met enorme verliezen voor overheden, banken en pensioenfondsen. En is er
dan nog redding mogelijk? Of komen we dan echt in de tijd waar het boek
Openbaring over spreekt? De tijd dat het ‘Babylon’ van deze wereld ineenstort
en plaats maakt voor Gods Koninkrijk? Hoe het een met het ander samenhangt
toont de Oekraïne. Een terugkeer naar de tijd van de Koude Oorlog baart een
ieder ernstig zorgen; en dat is onmiddellijk te zien op de financiële markten. De
vraag is echter of de EU en de VS, gezien de te verwachten economische scha-
de als gevolg van sancties, Rusland echt hun tanden gaan laten zien. Elk van
deze ontwikkelingen houdt in dat het einde van onze welvaart in zicht komt.

Een nieuwe ontwikkeling is dat de VS, door grootschalige winning van scha-
liegas en van olie uit zee en teerzanden, steeds minder afhankelijk worden van
het Midden Oosten. Als het tot een vergelijk komt met Iran, hebben de VS Isra-
ël ook niet meer nodig om Iran onder druk te houden. De VS beginnen Israël nu
al langzaam los te laten. De Obama regering wilde vóór het eind van de tweede
ambtstermijn een regeling tussen Israël en de Palestijnen tot stand brengen.
Maar de weigering van de Palestijnen om Israël te erkennen, en hun streven
naar posities in de VN, alsmede het nederzettingenbeleid van de staat Israël,
die steeds meer kiest voor isolationisme, staan dit in de weg. Maar ook al wor-
den deze struikelblokken uit de weg geruimd, dan zal het grootste struikelblok,
Jeruzalem als hoofdstad van twee staten, blijven liggen. Met als gevolg dat de
‘wereldgemeenschap’ de kwestie op een dag zelf gaat oplossen. Tot haar eigen
ondergang, door het lang voorzegde en onvermijdelijke ingrijpen van God.
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Psalm 41begrijpend zingen

Zelfs mijn vriend … heeft zijn hiel tegen mij opgeheven

We beginnen met het laatste vers van deze psalm: “Geloofd zij de HERE, de
God van Israël ... Amen, ja amen”. Het is toch heel passend, dat Boek 1 van
de psalmen zo eindigt. En de volgende drie boeken van de psalmen eindigen
op bijna gelijke wijze: “Geloofd zij de HERE God, de God van Israël ... Amen, ja
amen” (72:18,19 – eind van Boek 2); “Geloofd zij de HERE voor eeuwig.
Amen, ja amen” (89:53 – eind van Boek 3); “Geloofd zij de HERE, de God Is-
raëls ... Amen, Halleluja!” (106:48 – eind van Boek 4). Psalm 150, de laatste
psalm van Boek 5, begint èn eindigt met “Halleluja”. Zo worden dus de
laatste psalmen van de vijf boeken gekenmerkt.

David schrijft in deze psalm vanuit zijn neerslachtigheid. Hij begint met te er-
kennen dat God hem steeds bijstaat: “Welzalig hij die acht slaat op de ge-
ringe ... de HERE zal hem behoeden en hem in het leven behouden” (vs 2,3).
Maar daarna krijgen wij sterk de indruk dat David in deze tijd ziek was: “De
HERE steunt hem (David) op het ziekbed ... HERE, wees mij genadig, genees
mij, want tegen U heb ik gezondigd” (vsn 4,5).

De toestand wordt verergerd, omdat veel van zijn kennissen hem vijandig
gezind zijn: “Mijn vijanden spreken boosaardig over mij ... Allen die mij haten,
fluisteren tezamen over mij, zij denken het ergste van mij: Een dodelijke
kwaal is op hem uitgestort ... Zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn
brood at, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven” (vsn 6-10; vgl. Ps 55:13-15).
Vers 10 werd door Jezus geciteerd, toen Judas op ’t punt stond zijn Heer te
verraden (Johannes 13:18).

We hebben hier ongetwijfeld met veranderde omstandigheden in het leven
van de koning te maken – vrijwel zeker de tijd van de opstand van Davids
zoon Absalom, toen ook de raadsman Achitofel David in de steek liet: “Zo
werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij
Absalom” (2 Sam 15:12). David was op dat moment ziek en zwak. Later werd
Absalom echter gedood, en in de laatste verzen van Psalm 41 looft David
God voor Zijn genade, waardoor hij weer in het koningschap hersteld werd:
“Gij stelt mij voor uw aangezicht, voor altoos” (vs 13).

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

Als de Israëlieten iets te vieren hadden, gebruikten ze verschillende slaginstru-
menten. In 2 Samuël 6:5 lezen we dat David en het volk
voor de ark uit dansten “onder begeleiding van tamboe-
rijnen, rinkelbellen en cimbalen”. Cimbalen of bekkens
zijn ronde, dunne metalen platen die tegen elkaar wor-
den geslagen. Een metalen plaat kan flink geluid produ-
ceren; vandaar de naam ‘schallende’ of ‘rinkelende’ cim-
balen, zoals o.a. in Psalm 150:5 “Looft Hem met klinken-
de cimbalen, looft Hem met schallende cimbalen” en 1
Korintiërs 13:1 “Al ware het, dat ik met tongen der men-
sen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of
een rinkelende cimbaal.”

Bekkens zijn meestal gemaakt uit brons of een legering van koper en tin, en
meestal in het geheel uitgehamerd. Hoe groter een bekken, hoe dieper het ge-
luid. Ook de dikte heeft daar invloed op: dunne bekkens geven een vibrerend,
rinkelend geluid en dikke bekkens hebben een vollere en zwaardere klank. Een
ander kenmerk is dat bekkens zeer lang door blijven klinken. De bekendste
manier is om de deksels tegen elkaar te slaan (slagbekkens), ook wel ‘bekkens
à deux’ genoemd. Om deze mooi te laten klinken, is een bepaalde techniek
nodig. Het komt bij ongeoefenden vaak voor, dat ze vacuüm worden gezogen,
omdat de bekkens precies zo op elkaar komen dat er geen geluid overblijft.
Daarom is het belangrijk dat je bij heel hard klappen een snelle tegenbeweging
maakt met de bekkens; het geluid zo als het ware van je af gooiend.

Tegenwoordig worden bekkens in allerlei orkesten gebruikt met gebruikmaking
van verschillende speelmanieren. Subtiele effecten zijn mogelijk door ze in een
verticale beweging langs elkaar te schuiven. Een bijzonder geluid kun je produ-
ceren door met een strijkstok de bekken in een trillende beweging te brengen.

Verder vinden we ook hele kleine bekkens, ofwel vinger-
cimbalen, die meestal zijn gemaakt van koper, zink of
zilver. Deze worden vaak gebruikt door dansers in Azië,
Egypte of Griekenland.

Al deze instrumenten, waarvan het materiaal zèlf de
klank geeft, noemen we ‘idiofonen’ in de muziek. Het
woord ‘idios’ in het Grieks betekent ‘eigen’.
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6. Slaginstrumenten

Een geheel andere groep van slaginstrumenten zijn de zgn. ‘membranofonen’.
Dit zijn alle instrumenten met een gespannen vel (membraan). Het algemene
woord trommel geeft dit het beste weer, maar wordt in de muziek altijd heel
specifiek benoemd, zoals ‘kleine’ trommel, ‘grote’ trommel, ‘hand’ trommel,
pauk, tamboerijn, bongo, conga, djembé, etc.

In Psalm 149:3 komt de tamboerijn voor: “… laten zij zijn
naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboe-
rijn en citer.” De tamboerijn, gemaakt van dierenvel dat
strak over een rond houten frame was gespannen, klonk
als een kleine trommel wanneer erop geslagen werd. Als
ermee geschud werd, gaven losjes bevestigde belletjes
een ritmisch gerinkel. In Genesis komen we de tamboe-
rijn al tegen. Jakob is met zijn vrouwen en kinderen bij
Laban weggegaan. Laban zei toen hij hem ingehaald
had: “Waarom ben je er heimelijk vandoor gegaan en
heb je me bestolen, zonder ook maar iets te zeggen? Ik

zou je een feestelijk afscheid hebben bezorgd; er zou gezongen zijn en op de
tamboerijn en de lier zijn gespeeld” (31:27).

Bij zowel de idiofonen als de membranofonen maken we onderscheid tussen
gestemde en ongestemde instrumenten. Een voorbeeld van een gestemde idio-
foon is het klokkenspel en van een gestemde membranofoon de pauk. Pauken
zijn grote metalen ketels bespannen met een vel. Met een pedaal kan de stem-
ming worden veranderd. Meestal gebruikt een paukenist meerdere pauken
naast elkaar.

Een sistrum is een heel ander slaginstrument. Het maakt een
helder rinkelend geluid door het snel heen en weer te schudden.
In een ovaal metalen frame zitten staafjes, met daaraan be-
weegbare metalen schijfjes. Aan het instrument zit een handvat
om het goed vast te kunnen houden.

De conservatoriumstudent van de tegenwoordige opleiding voor slagwerker
leert ‘alle’ slaginstrumenten bespelen. Toch specialiseren zij zich vaak in één
instrument of een bepaalde groep instrumenten.

Al deze bovengenoemde slaginstrumenten werden gebruikt voor de aanbidding
van de God die muziek mogelijk maakte. 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

God noemde Job: ‘Mijn dienaar’ van wie Hij getuigde: “Zoals hij is er
niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ont-
zag voor God en mijdt het kwaad” (Job 1:8). Wat een bijzonder liefde-
volle woorden uit de mond van God zelf. Van geen enkel ander mens
werd dit ooit gezegd, behalve later uiteraard van Gods Zoon, Jezus
van Nazaret. Wie was deze bijzondere man?
In het boek Job lezen we in de inleiding heel kort over zijn leven en
omstandigheden. Hij woonde in het land Us. Waar dit zich bevond is
niet aangegeven, maar velen menen uit diverse aanwijzingen in het
boek af te mogen leiden dat het een gebied was in Edom, ten zuid-
oosten van de Dode Zee. Eén van de vrienden van Job, Elifaz, kwam
uit Teman, dat zeker in het gebied van Esau lag. Er is ook geen histo-
risch verband te vinden in het boek, zodat niet duidelijk is in welke
tijd Job leefde. Maar mogelijk is de door David geschreven Psalm 38
ingegeven door Jobs woorden, en kan het boek daarom vóór de Psal-
men van David worden geplaatst. Ook van zijn afstamming is niets
bekend, maar het is aannemelijk dat hij een Semiet was. Zelfs de
betekenis van zijn naam is niet duidelijk, waarschijnlijk ‘Waar is mijn
God’. Het ontbreken van al deze informatie richt alle aandacht op
Job en zijn ervaringen. Wat weten we dan wel van hem?
We lezen dat hij een rijke, zeer Godvrezende man was, die alles deed
om zijn medemensen te helpen. Hij wordt in het eerste hoofdstuk
beschreven als een zorgzame, maar ook zeer bezorgde vader. Vooral
dat zijn kinderen zullen afdwalen van God. Daarom bad hij en bracht
offers voor hen. In 29:12-16 staat: “Voor de behoeftige was hij een
vader, voor de wezen en vreemdelingen zorgde hij”. Zijn rijkdom
hield hij dus niet voor zichzelf. Maar altijd zijn er mensen die jaloers
zijn, en er wat achter zoeken: ‘geen wonder dat hij God liefheeft, hij
is zo gezegend!’ Die jaloezie brengt een engel (hier satan, tegenstan-
der in het gerechtshof, genoemd) over aan God. De schrijver laat dan
een prachtig beeld van Gods handelen zien. Op voor mensen begrij-
pelijke wijze wordt een overleg tussen God en zijn dienaren in de he-
mel zichtbaar gemaakt. Eén van de engelen, die hier a.h.w. na een
zwerftocht over de aarde, de woorden van de tegenstanders van Job
overbrengt, mag de beproeving gaan starten. De beproeving is niet
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nodig voor God – Hij weet immers hoe Job is – en ook niet voor de
engelen. Nee, het is voor Job zelf en de mensen om hem heen. Job
moet leren en laten zien dat hij kan zeggen, zoals Paulus schrijft: “Ik
weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijk-
dom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en
honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die
mij kracht geeft.” (Flp 4:12,13). De mensen om hem heen moeten
leren, dat God rechtvaardig is en alles bestuurt zoals Hij wil.
Plotseling, als God Job er rijp voor vindt, verliest hij alles: kinderen,
bezit en gezondheid. Niemand van allen die hij geholpen heeft,
staat nu voor hèm klaar. Nee, zijn onheil wordt gezien als straf van
God op een verborgen zonde. Hij wordt tot spot voor de goddelozen
(12:4,5). Zijn kennissen vermijden hem, zelfs zijn vrienden laten in
hun toespraken zien dat zij hem als schuldig beschouwen (29:2-29).
Berooid en helemaal alleen in de wereld, ziek, met een huid vol vie-
ze zweren, gaat hij vertwijfeld zitten op een ashoop. Voor zijn vrouw
is het verdriet te groot; ze raakt verbitterd, al haar kinderen zijn om-
gekomen, al haar rijkdom is weg. Haar doodzieke man kan ze niet
begrijpen. Hoe kan hij God nog liefhebben? “Waarom blijf je zo on-
berispelijk? Vervloek God toch en sterf” (2:9). Ze ergert zich aan zijn
gedrag. Maar Job antwoordt: “Je woorden zijn de woorden van een
dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het
kwade niet aanvaarden?” De zwaarste beproevingen komen vaak
uit de directe omgeving, van degenen die je liefhebt. Maar Job blijft
God trouw, al begrijpt hij dit onheil niet: “Ondanks alles zondigde
Job niet en sprak hij geen onvertogen woord” (2:9,10). Het ergste
voor hem is niet het oordeel van zijn vrouw, de mensen om hem
heen of de beschuldigingen van zijn vrienden, maar dat zijn God
Zich als een vijand tegen hem heeft gekeerd. Job weet niet dat hij
op de proef wordt gesteld. De vraag van satan: “Zou Job werkelijk
zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem
immers?” (1:9), krijgt een prachtig en beslissend antwoord. De echt-
heid van Jobs liefde voor God wordt hem zelf duidelijk, en hij komt
uit zijn beproeving met een dieper gevoel van vertrouwen op zijn
Schepper. N.D.
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Wanneer wij in gebed tot God nade-
ren, is dat toch niet om alleen een
lijst wensen en verzoeken vóór Hem
te brengen? Zoals wij al eerder heb-
ben geconstateerd, behoren onze
gebeden te beginnen met lof, prijs
en dank aan Hem die al zoveel voor
ons heeft gedaan. Zoals in het Onze
Vader, bidden wij dat Zijn naam
wordt geheiligd en dat Zijn Konink-
rijk zal komen. Pas daarnà denken
wij aan onze eigen belangen – ons
dagelijks brood; de vergeving van
onze schulden enz. En ook dan be-
hoort ons bidden niet zelfzuchtig te
zijn. Wij vragen Gods zegeningen
vooral opdat wij Hem – en onze
naasten – beter kunnen dienen.
Paulus drukt zich mooi uit:
“Niemand zoeke het zijne, maar wat
van de ander is” (1 Kor 10:24); en
“Ieder lette niet op zijn eigen belang,
maar (ook/juist) op dat van de an-
der” (Flp 2:4 letterlijke vertaling).

Maar natuurlijk verwacht de Heer
dat wij met persoonlijke verzoeken
tot Hem komen. Wij hebben in de
Bijbel genoeg voorbeelden van man-
nen en vrouwen die uit diepe nood
baden. Zes keer pleitte Abraham
voor de rechtvaardigen te Sodom
(Genesis 18:23-33). Hanna had
geen kinderen en bad om een zoon
(1 Samuël 1:27). Koning David had
zwaar gezondigd en in Psalm 51
horen wij de uitstorting van zijn be-

rouw. Waarvoor bad hij toen? Om
genade en vergeving: “Wees mij ge-
nadig, o God, naar uw goedertieren-
heid, delg mijn overtredingen uit
naar uw grote barmhartigheid; was
mij geheel van mijn ongerechtig-
heid, reinig mij van mijn zonde” (Ps
51:3,4). Heel opvallend is hoe deze
psalm eindigt: “Doe wèl aan Sion
naar uw welbehagen, bouw de mu-
ren van Jeruzalem” (vs 20). Hoewel
David bad vanuit zijn ellende, ver-
geet hij niet een zegen voor Gods
heilige stad af te smeken.

Onze problemen voor God leggen

Toen koning Hizkia een Godslaster-
lijke brief kreeg van de gezanten
van Sanherib, de koning van Assur,
“spreidde hij hem uit voor het aan-
gezicht des HEREN, en bad ... HERE,
onze God, verlos ons uit zijn
macht” (2 Kon 19:14-19). Toen Ezra
met de ballingen uit Babel optrok,
stopte hij even bij de rivier Ahava,
om, zoals hij zei: “ons te verootmoe-
digen voor onze God, en van Hem
een voorspoedige tocht af te sme-
ken” (Ezra 8:21). De Here Jezus
moedigde zijn discipelen aan God
hun verzoeken voor te leggen: “Bidt
en u zal gegeven worden; zoekt en
gij zult vinden; klopt en u zal open-
gedaan worden” (Mat 7:7). Toen de
apostelen een vervanger voor Judas
moesten kiezen, vroegen zij eerst

5. Waarvoor wij bidden

“Volhardend in het gebed”
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hij bad een gebed, dat het niet rege-
nen zou, en het regende niet op het
land, drie jaar en zes maanden lang;
en hij bad opnieuw, en de hemel gaf
regen en de aarde deed haar vrucht
uitspruiten” (Jak 5:13-18).

Vooral bidden wij, dat Gods wil ge-
daan zal worden. Vandaar dat het
Onze Vader niet alleen begint met
het noemen van Gods Koninkrijk,
maar daar ook mee eindigt: “Want
Uwer is het Koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen” (Mat 6:13).

Gelovigen verzoeken de Vader dat
de prediking van het evangelie
voortgang mag vinden, dat meer
mensen tot kennis van Jezus Chris-
tus gebracht en behouden zullen
worden. Wij bidden allen voor de
spoedige terugkomst van de Here
Jezus naar deze aarde, en om de
oprichting van zijn Koninkrijk.

Velen zijn tegenwoordig neerslach-
tig, als zij hun persoonlijke omstan-
digheden, of die van anderen, en de
onrustbarende ontwikkelingen in de
wereld zien. Maar de apostel Paulus
moedigt aan in die omstandigheden
te bidden. En hij bemoedigt, met te
zeggen dat God onze gedachten dan
tot rust zal brengen: “Weest in geen
ding bezorgd, maar laten bij alles uw
wensen door gebed en smeking met
dankzegging bekend worden bij
God. En de vrede Gods, die alle ver-
stand te boven gaat, zal uw harten
en uw gedachten behoeden in Chris-
tus Jezus” (Flp 4:6,7). Want, zoals
we in het volgende artikel willen la-
ten zien, verhoort God onze oprech-
te gebeden J.M.

Gods leiding: “Zij baden en zeiden:
Wijs Gij, Here, die aller harten kent,
die ene aan, die Gij van deze twee
hebt uitgekozen” (Hand 1:24). In
allerlei omstandigheden baden de
gelovigen om Gods hulp – en dat
mogen ook wij doen.

Waarvoor bidden wij dan? Ouders
bidden dat God een ziekelijk kind wil
genezen. Wij bidden om leiding en
wijsheid wanneer wij gaan sollicite-
ren, gaan trouwen, of een huis ko-
pen. Wij bidden ter wille van ande-
ren, die de moed verliezen of geen
geloof hebben. Wij vragen of wij vei-
lig thuis mogen komen als wij op
reis gaan, of wij tegen verzoeking
bestand mogen blijven, dat wij be-
proevingen zullen kunnen door-
staan. Vluchtelingen bidden dat zij
ergens onderdak zullen vinden en
voedsel krijgen. De meesten van
ons weten niets van honger en ar-
moede, en zouden met Salomo kun-
nen bidden: “Geef mij armoede
noch rijkdom, voed mij met het
brood, mij toebedeeld” (Spr 30:8).

“Het gelovige gebed ... vermag veel”

Jakobus heeft goed advies voor zo-
wel degenen die lijden, als voor die
blij zijn, en voor hen die ziek zijn:
“Heeft iemand onder u leed te dra-
gen? Laat hij bidden. Is iemand blij
te moede? Laat hij lofzingen. Is er
iemand bij u ziek? Laat hij dan de
oudsten der gemeente tot zich roe-
pen ... En het gelovige gebed zal de
lijder gezond maken, en de Here zal
hem oprichten ... Het gebed van een
rechtvaardige vermag veel, doordat
er kracht aan verleend wordt. Elia
was slechts een mens zoals wij en
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De verhalen in de Bijbel worden vaak afgedaan als mythen. De meeste
geleerden, overtuigd door archeologisch en intercultureel sociaal onder-
zoek, denken dat er geen historische basis is voor de Bijbelse verhalen
over, bijvoorbeeld, de zondvloed, de toren van Babel, en de uittocht van
Israël uit Egypte. Ook aan het verslag van de vernietiging van Sodom en
Gomorra wordt getwijfeld. Geleerden en zelfs theologen zien dit als niet
veel meer dan een verhaal met een morele les. Blijkbaar is het bestaan
van een stad zoals Sodom in de Bijbel beschreven wordt, niet mogelijk
op die locatie en in die tijd. Dit artikel zal echter hopelijk duidelijk maken
dat, hoewel het niet mogelijk is om het bestaan (en de vernietiging) van
Sodom volledig te bewijzen, de mogelijkheid dat dit verslag in Genesis 19
waar is, wel degelijk aanwezig is.

De locatie
Er zijn geen borden of mijlpalen gevonden die de locatie van Sodom aan-
geven. Het is dus moeilijk om precies te bepalen waar Sodom en Gomor-
ra lagen, maar in Genesis 13 zijn er enkele aanwijzingen over de locatie.
Abraham trok vanuit Egypte naar de Negev en daar vandaan tot aan de
plaats tussen Betel en Ai, waar zijn tent vroeger al had gestaan, en Lot
ging met hem mee. Abraham en Lot bezaten zo veel vee, dat het land te
weinig voedsel bood om bij elkaar te blijven wonen. Ze besloten dus om
uiteen te gaan, en Abraham gaf Lot de keus welke kant hij op wilde gaan.
Lot zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was en koos die. Hij trok
daarna in oostelijke richting en vestigde zich in de Jordaanvallei, tot aan
Sodom.

Belangrijk in dit verslag is het woord dat vertaald wordt met ‘vallei’ (of
‘streek’ in de NBG). Er zijn een aantal Hebreeuwse woorden voor ‘vlakte’,
‘vallei’ en soortgelijke woorden, maar het woord in dit verhaal is een an-
der. Het is in feite geen geografische term. Het Hebreeuwse woord ִּכָּכר
(‘Kikkar’) komt 68 keer voor in de Bijbel, en wordt voornamelijk vertaald
met ‘talent’, een schijf (plat en rond) metaal, zoals goud of zilver, dat als
valuta werd gebruikt. Zeven keer wordt het gebruikt voor het traditionele
platte en ronde brood dat in die tijd gebruikelijk was. Het woord ‘Kikkar’
geeft dus iets aan dat plat en rond is. Eén van de weinige andere keren
dat het iets geografisch aanduidt, is in Deuteronomium 34:3, waar het
spreekt over het dal (of vlakte) van Jericho, wat dezelfde vlakte aangeeft.

De verwoesting
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Lot stond ergens tussen Betel en Ai (ongeveer 22km ten westen van Je-
richo en 19km ten noorden van Jeruzalem). Wat Lot dus zag, was het
zuidelijke deel van de Jordaanvallei dat zich verbreedt tot een schijfvor-
mige alluviale vlakte met een doorsnee van ongeveer 25 kilometer, waar
de Jordaan in de Dode Zee uitmondt. De vallei was even waterrijk als de
hof van de HEER in Eden, en als Egypte. Volgens Genesis 2:10 werd de
hof van Eden bewaterd door een rivier, en met de verwijzing naar Egypte
wordt de jaarlijkse overstroming van de Nijl bedoeld. In de oudheid ge-
beurde er precies hetzelfde met de Jordaan: in het voorjaar overtrad de
Jordaan haar oevers en
stroomde haar water over de
‘Kikkar’, en creëerde een vlak-
te rijk aan water.

De vaak geopperde locatie van
Sodom en Gomorra is aan de
zuidkant van de Dode Zee, of
zelfs nog verder naar het zui-
den. Het is echter onmogelijk
om meer dan alleen het noor-
delijkste punt van de Dode Zee
te zien vanuit Betel en Ai; het
berglandschap staat dat in de
weg. Bovendien wordt ons ver-
teld dat Lot in oostelijke rich-
ting trok, niet in een zuidelijke richting.

De tijd
Er is een aantal redenen om aan te nemen dat Abraham in de midden
bronstijd (2000 - 1600 v.Chr. – de bronstijd in de Lage Landen verschilt
met de periode in het Midden-Oosten) leefde, en dat de verwoesting van
Sodom dus ook in die tijd plaatsvond.

Het verhaal in Genesis 14 over een oorlog tussen een coalitie van vier
koningen en één van vijf koningen, heeft elementen die gewoon waren
in het hele Nabije Oosten. Maar circa 2000-1750 v.Chr. is de enige peri-
ode dat zulke uitgebreide allianties gebruikelijk waren in Mesopotamië
en de buurlanden. Hiervóór was de derde dynastie van Ur (waar Abra-

van Sodom en Gomorra
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ham en Lot vandaan kwamen) te machtig, en daarna overheersten Assy-
rië en Babel Mesopotamië. Bovendien is dit de enige periode dat het oos-
telijke rijk van Elam zich zo uitvoerig bemoeide met de politieke bezighe-
den van Mesopotamië.

Gedurende de achttiende en zeventiende eeuw v.Chr. was de gemiddel-
de prijs voor slaven ongeveer 20 sjekel (zie Genesis 37:28), vastgesteld
in de wetten van Hammurabi en te zien in transacties in Mari en andere
oud-Babylonische documenten. Vóór deze periode waren slaven goedko-
per (10 sjekel in de derde dynastie van Ur), en erna werden ze geleidelijk
duurder. Het patroon in de Bijbel (30 sjekel in Exodus 21:32, 50 sjekel in
2 Koningen 15:20) volgt hetzelfde patroon als in de rest van het Nabije
Oosten.

Er zijn nog een aantal andere argumenten – de verdragen die Abraham
en Isaäk met Abimelech sloten en de perioden van hongersnood die Se-
mieten naar Egypte dreven, bijvoorbeeld – die duidelijk maken dat de
periode tussen 1900 en 1600 v.Chr. de enige mogelijke plaatsing is voor
de periode van Abraham tot Jozef. De verwoesting van Sodom vond dan
plaats in de midden bronstijd.

Tall el-Hamman
Onder leiding van de Amerikaan Dr. Steven Collins wordt er archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd in Tall el-Hamman (ongeveer 14km ten
noordoosten van de Dode Zee in de zuidelijke Jordaanvallei). Een tel (tall
in het Arabisch) is een kunstmatige heuvel, die is ontstaan door eeuwen
van menselijk bebouwing, waarbij op het puin van oude gebouwen weer
nieuwe werden gebouwd. Er zijn dus verschillende lagen, die uit verschil-
lende tijden dateren; de oudere lagen liggen dieper, en het is mogelijk
om door opgravingen te bepalen uit welke perioden de verschillende la-
gen stammen.

Tall el-Hamman is één
van de beste kandida-
ten voor het Bijbelse
Sodom. De locatie
komt overeen met de
omschrijving in Gene-
sis, en de tijdsperiode
klopt ook. Er zijn ver-
schillende manieren
om opgravingen te da-
teren. Eén van de be-
langrijkste manieren is

het bestuderen van aardewerk. Verschillende tijdperken worden geken-
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merkt door verschillende vormen en stijlen. Het is voor een deskundige
bijvoorbeeld goed te zien welke soort pottenbakkersschijf gebruikt werd.
Potscherven in de verschillende lagen worden nauwkeurig onderzocht,
om een indicatie te krijgen uit welke periode die laag komt. De architec-
tuur en bouwmethoden verschillen ook, en als er een laag as of beende-
ren gevonden is, kan C-14 datering gebruikt worden.

In Tall el-Hamman zijn voorwerpen gevonden uit de ijzertijd II (de tijd van
Salomo) en ook de vroege en midden bronstijd. Er is echter niets te vin-
den van de late bronstijd, de plaats was onbewoond gedurende ten min-
ste 700 jaar tussen de tijd van Abraham en Salomo. Gedurende de
bronstijd was de stad bijzonder groot voor die tijd: 300 hectare. De mees-
te steden waren kleiner. Jeruzalem was in de tijd van Salomo niet groter
dan 150 hectare. In Genesis 19:1 zat Lot in de stadspoort, wat uiteraard
aangeeft dat de stad een muur had, en in Tall el-Hamman is een muur
en wal van tichelstenen gevonden, die 30 meter hoog was. In die muur
zijn ook resten gevonden van grote torens, die waarschijnlijk deel uit-
maakten van de poort.

Tussen de lagen van de bronstijd en die van de ijzertijd is een laag as
gevonden, variërend van een halve tot twee meter dik, die de hele tel
bedekt. Hierin verspreid zitten gebakken stenen en gesmolten scherven
aardewerk; wat aangeeft dat er sprake moet zijn geweest van bijzonder
hoge temperaturen. Er zijn ook menselijke overblijfselen gevonden: ske-
letten met verwrongen ledematen te midden van verstrooide delen van
beenderen. Sommige hiervan zijn onder half verbrand puin gevonden. De
conditie van deze fragmenten geeft aan dat ze door een gewelddadig
incident in de laag as werden afgezet.

Een paar kilometer buiten Tall el-Hamman is een satellietstad gevonden;
een stuk verder Tall Nimrin, de op één na grootste ruïne, met haar satel-
lietsteden, allemaal met soortgelijke bevindingen. Alles wijst er op dat de
steden in het oostelijk deel van de ‘Kikkar’ gewelddadig en vurig aan hun
eind kwamen in de midden bronstijd; zo erg dat de buurt onbewoond
bleef gedurende meer dan zeven eeuwen.

Het is niet helemaal zeker of Tall el-Hamman de locatie van Sodom is,
maar er zijn veel overeenkomsten met het verslag in Genesis 19: de lo-
catie, de tijd en wat er gevonden is, klopt allemaal. Het geeft in ieder ge-
val aan dat de beschrijving die ons gegeven is, wel degelijk mogelijk is.

M.C.H.
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de Nederigheid van Christus
“Toen

“Daarom heeft God Hem uitermate verhoogd
en Hem de naam boven alle naam geschonken”

DE ORTHODOXE VERKLARING. Na Zijn offerdood hervat Christus Zijn le-
ven als God in de hemel. Met dit verschil ten opzichte van daarvoor, dat
ook Zijn mens-zijn daarmee wordt verhoogd.

OPMERKING. Christus als Persoon, niet een abstract deel van Hem dat
men Zijn mens-zijn of iets dergelijks noemt, wordt verhoogd. Als Christus
God is uit alle eeuwigheid, hoe kan Hij dan verhoogd worden of meer wor-
den dan wat Hij altijd was? Of is het doel van Zijn verhoging dat wij, in te-
genstelling tot vóór Zijn leven op aarde, voortaan op de hoogte zijn van
Zijn bestaan en Hem aanbidden? De Bijbel vertelt ook niets van een te-
rugkeer tot een vroeger bestaan als God in de hemel in heerlijkheid.

EEN BIJBELSE VERKLARING. Het woord “daarom” geeft een vijfde zinspe-
ling op Jesaja’s profetie aan: “Daarom zal Ik hem een deel geven onder
velen” (Jes 53:12). Evenals in Jesaja’s profetie is Christus’ verhoging ge-
baseerd op Zijn volkomen gehoorzaamheid op aarde tot de kruisdood toe.
Vergelijk hiermee een andere Oudtestamentische verklaring van Christus’
verhoging: “Gerechtigheid hebt U liefgehad en ongerechtigheid hebt U
gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven
uw deelgenoten” (Heb 1:9, Ps. 45:8).

De woorden “uitermate verhoogd” geven een zesde verbindingsschakel
met Jesaja’s profetie aan, in dit geval met de inleidende woorden ervan:
“Zie, mijn Knecht zal voorspoedig zijn, Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste
verheven zijn” (Jes 52:13).

In de regel “en Hem de naam boven alle naam geschonken” heeft
‘geschonken’ (charizomai) de betekenis van iets dat uit genade wordt ge-
schonken. Enkele verzen eerder in deze brief wordt het met “genade” ver-
taald: “Want aan u is de genade verleend (charizomai)” (Flp 1:29), even-
als in een andere brief: “wat ons door God in genade geschonken
(charizomai) is” (1 Kor 2:12). Als Christus God de Zoon is uit alle eeuwig-
heid, hoe kan Zijn terugkeer tot Zijn vroegere heerlijkheid dan beschouwd
worden als iets dat Hem uit vrije genade wordt geschonken? Een beken-
de psalm stelt Zijn verhoging voor als het gevolg van Gods genadige uitno-
diging: “Aldus luidt het woord van de HERE tot mijn Here: Zet u aan mijn
rechterhand” (Ps 110:1). Christus’ verhoging is niet gebaseerd op Zijn
vermeende status als goddelijk wezen van alle eeuwigheid, maar op Gods
genadige besluit en aanstelling: “Dus moet ook het ganse huis Israëls

“en de gestalte
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in ”

3. Twee zienswijzen (2)

zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, de-
ze Jezus, die u gekruisigd hebt” (Hand 2:36).

“Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen, van hen,
die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn”

EEN BIJBELSE VERKLARING. Ook deze woorden hebben hun oorsprong in
de profetie van Jesaja, waar de verhoging van Gods Knecht verstrekkende
gevolgen zal hebben voor de gehele wereld: “op zijn wetsonderricht zullen
de kustlanden wachten” (Jes 42:4); “Ik stel u tot een licht voor de volken,
opdat mijn heil zal reiken tot het einde van de aarde” (Jes 49:6). In dit
verband ziet God uit naar de tijd wanneer iedereen op aarde Hem zal aan-
bidden: “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uit-
gegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie
zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren” (Jes 45:23). Deze woor-
den worden in Filippenzen 2 op Christus toegepast. Zoals de uitleg aan-
toont, impliceert dit niet dat de Oudtestamentische naam voor God, Jah-
weh, zomaar verwisselbaar is met de naam Here die met Zijn verhoging
aan Christus werd geschonken. Nader onderzoek laat zien dat er in deze
toepassing geen bewijs te vinden is voor het dogma dat Vader en Zoon in
hun goddelijke wezen identiek zijn.

De naam, die Christus als gevolg van Zijn overwinning op aarde wordt ge-
schonken, is kurios, die zijn macht, gezag, en de uitoefening van heer-
schappij aangeeft. Petrus zei hierover in het huis van Cornelius: “Hij is
het, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en do-
den” (Hand 10:42). Hij schrijft in zijn eerste brief: “... door de opstanding
van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, naar de hemel
gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen
zijn” (1 Pet 3:22). De betekenis van Zijn naam zal volledig gerealiseerd
worden bij Zijn wederkomst en de oprichting van Zjn wereldwijde heer-
schappij. Nu al zijn Gods engelen (“die in de hemel”), die Hem bij Zijn we-
derkomst zullen vergezellen, Hem onderdanig. Dat zullen ook de aardbe-
woners zijn als Zijn heerschappij zich uitstrekt over de gehele wereld (“die
op de aarde”). En zo ook allen die Hij uit de graven tot leven zal brengen
(“die onder de aarde zijn”). Paulus heeft de vervulling van Jesaja’s woor-
den in hun toepassing op Christus voor ogen, als hij schrijft: “Want Hij
moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten ge-
legd heeft. De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles
heeft Hij aan zijn voeten onderworpen” (1 Kor 15:25-27).          ►

van een dienstknecht heeft aangenomen”
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de Nederigheid van Christus

“En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here,
tot eer van God de Vader”

EEN BIJBELSE VERKLARING. De onderworpenheid van alles op aarde aan
Christus heeft, in de toepassing van Jesaja’s woorden op Hem, de univer-
sele aanbidding van de Vader tot doel. De onderworpenheid van de we-
reld aan Christus, die in de vorige regel wordt bezongen, is in voorberei-
ding en zal werkelijkheid worden op het moment dat Paulus “het einde”
noemt: “wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wan-
neer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben.
Want Hij moet als koning heersen totdat Hij al zijn vijanden onder zijn
voeten gelegd heeft ... Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de
Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft,
opdat God alles in allen zal zijn” (1 Kor 15:24-28). Dan zijn Jesaja’s woor-
den in de volledigste zin van hun toepassing op de Vader in vervulling ge-
gaan. Verre van een tijdelijke toestand tijdens Jezus’ leven als Mens op
aarde, is Zijn onderworpenheid als Zoon aan de Vader eeuwig. Ook hieruit
blijkt dat het geloof in de eeuwige gelijkheid van wezen tussen Vader en
Zoon niet met de Schrift in overeenstemming is.

Nabeschouwing

Toen de Here Jezus na Zijn opstanding aan Zijn volgelingen verscheen,
verweet Hij hun dat zij, ondanks Zijn onderricht, de Oudtestamentische
profetieën van Zijn lijden niet ter harte hadden genomen. “O onverstandi-
gen en tragen van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken
hebben! Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te
gaan? En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legden hun uit, wat
in al de Schriften op Hem betrekking had ... En Hij zei tot hen: Aldus staat
er geschreven, dat de Christus moest lijden ...” (Luc 24:25-27,45-46).

Onder de Oudtestamentische profetieën van Christus’ lijden neemt de
reeks in Jesaja aangaande de Knecht des Heren een bijzondere plaats in.
Jezus verwijst hiernaar, bijvoorbeeld, wanneer Hij zegt: “gelijk de Zoon
des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen” (Mat 20:28). Petrus doet
hetzelfde als hij zegt: “de God van onze vaderen heeft zijn knecht Jezus
verheerlijkt” (Hand 3:13) en hij citeert delen van Jesaja 53 als hij in zijn
eerste brief schrijft: “die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen
bedrog is gevonden ... door zijn striemen bent u genezen. Want u was
dwalende als schapen” (1 Pet 2:22-25). Dit doet de evangelist Filippus
eveneens tegenover de kamerling uit Ethiopië, toen “uitgaande van dat
schriftwoord [Jesaja 53] hij hem Jezus predikte” (Hand 8:35).
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Het is niet zeker of wat in Paulus’ brief aan de Filippenzen over Christus’
nederigheid zegt een gedragen lied is, afkomstig van Paulus of geciteerd
uit een bestaande verzameling die de vroege gemeente mogelijk ter be-
schikking had. Vanwege aanwijzingen dat de woordkeuze niet afhankelijk
is van de bestaande Griekse vertaling van het O.T. (de Septuaginta) maar
door de Hebreeuwse tekst wordt bepaald, menen sommige taalkundigen
dat we hier te doen hebben met een lied dat uit de allervroegste tijd van
de gemeente dateert, en dat later is overgebracht in het Grieks. Dit zou
nog een extra reden zijn om de betekenis niet te zoeken in de metafysi-
sche taal van de Griekse filosofen, maar in dat elementaire geloof in
Christus als de verhoogde Knecht van de Here dat wij in de allereerste
dagen van de gemeente volgens de Handelingen van de apostelen zien.

Toen Jezus op de vooravond van zijn dood de apostelen de kracht van de
Geest beloofde, zei Hij hiervan: “Hij zal Mij verheerlijken” (Joh 16:14). Het
is redelijk om aan te nemen dat de verheerlijking van Christus dan ook
het thema zou zijn van eventuele liederen die door diezelfde Geest wer-
den ingegeven, zodat de prille gemeente haar verering van Christus ook
in haar gezangen zou kunnen uiten. Dit geldt in ieder geval voor de drie
fragmenten van zulke liederen die men in de brieven van de apostelen
meent te vinden. Naast dat wat we in Filippenzen 2 hebben bekeken, ko-
men daarvoor in aanmerking:

Ontwaak, u die slaapt,
en sta op uit de doden

en Christus zal over u lichten (Efez 5:14)

Die Zich geopenbaard heeft in het vlees,
is gerechtvaardigd door de Geest,

is verschenen aan de engelen,
is verkondigd onder de heidenen,

geloofd in de wereld,
opgenomen in heerlijkheid (1 Tim 3:16).

Het thema van de hymne in de Filippenzenbrief (als wij deze zo mogen
noemen) is hoe Jezus, langs de weg van gehoorzaamheid aan de Vader,
verhoogd is in heerlijkheid. Als zelfs de Zoon van God bereid was langs de
weg van nederige dienstbaarheid, zelfverloochening en kruisiging de Va-
der in alles te gehoorzamen, des te meer moeten Christus’ volgelingen
bereid zijn de geboden van hun Heer te volbrengen. Met deze gevolgtrek-
king zet Paulus zijn brief voort: “Daarom, mijn geliefden, gelijk u te allen
tijde gehoorzaam bent geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoor-
digheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewer-
ken met vreze en beven” (Flp 2:12). A.H./J.K.D.

3. Twee zienswijzen (2)
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Fundamentele begrippen
15. De satan in het Nieuwe Testament (4)

Een korte terugblik op het voorafgaande
Er zijn meer passages in het NT waarin we (de) satan tegenkomen en die we
moeten onderzoeken, omdat ze wat ‘moeilijker’ zijn dan die we tot nu toe heb-
ben bekeken. Maar het is goed als we nu eerst even pas op de plaats maken.

Bij de behandeling van het begrip satan in het OT zagen we dat het gaat om
een tegenstander (van God, door Hem gezonden engelen, en mensen) en/of
een aanklager. Dat laatste als een functie in het gerechtshof, zichtbaar in het
boek Job. Het gaat daar om ‘rechtvaardigheid’, zowel van God (in Zijn keuze
van Job) als van Job (ontvangt hij terecht Gods zegen?). Bij de overzetting van
de Hebreeuwse tekst van het OT in het Grieks werd in de Septuaginta, in alle
gevallen op één na, het Hebreeuwse woord satan vertaald met diabolos (dat in
de Nederlandse vertalingen wordt weergegeven als duivel). Jezus sprak He-
breeuws en gebruikte meestal satan waar het OT dat ook zou doen. Daarbij
moeten we niet vergeten dat we in de Hebreeuwse geschriften van het OT het
begrip duivel niet tegenkomen. De schrijvers van de nieuwtestamentische ge-
schriften gebruiken vaak het originele woord satan uit het Hebreeuws in hun
Griekse tekst (éénmaal als satan en in de andere gevallen als de vergriekste
vorm satanas). Dit houdt in dat we de betekenis dus in eerste instantie moeten
zoeken in die van het Hebreeuws. Dit hebben we gedaan in de artikelen 12, 13
en 14. De passages die we daarin onder ogen hebben gehad, tonen inderdaad
aan dat onze hypothese juist was. Maar we hebben ook gezien dat duivel wordt
gebruikt als synoniem voor satan, wat we als in lijn met het gebruik in de Sep-
tuaginta en waarschijnlijk ook het taalgebruik van die tijd mogen beschouwen.

Het valt bij een vergelijking tussen passages met satan en met duivel echter
op, dat wanneer Jezus wordt geciteerd er meestal satan staat, en dat wanneer
er door de evangelist wordt verteld er (ook) duivel staat. Het meest opvallend is
dit in Mat 4. Er zijn echter ook enkele uitzonderingen. We noemen Joh 6:70,
waar we misschien zouden verwachten dat Jezus zei “En een van u is een sa-
tan”, in lijn met Zijn woorden tot Petrus dat hij voor Jezus een satan was. Maar
in artikel 11 zagen we dat de Griekse woorden afkomstig van diaballō, en die
met satan verbandhouden, eigenlijk nog wat sterker zijn. Dat Jezus de ene keer
satan en de andere keer diaballos gebruikt, moet dus bewust zijn. Wat zeker
zou kunnen in Joh 6:70, maar ook in Mat 13:39 en Luc 8:12, omdat het over
een bewuste daad gaat en niet zoals bij Petrus uit ‘onkunde’.

In het overzicht op de pagina hiernaast staan alle passages in het NT waarin
het woord satan(as) voorkomt; met daarbij vermeld waar diabolos (duivel) als
synoniem wordt gebruikt.        ►
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Mat 4:10,
Mar 1:13,
Luc 4:8 (SV en LV)

De beproever, tester van Jezus (als in Job, maar ook met een
weerklank van wat in de hof gebeurde, toen de slang Eva herin-
nerde aan wat God had gezegd; Eva liet zich verleiden, maar
Jezus wees de verleiding af); in Mat 4 wordt satan en duivel
door elkaar gebruikt en Lucas gebruikt hier alleen het woord
duivel, wat inhoudt dat ze in dit geval synoniem zijn.

Mat 16:23, Mar 8:33 Petrus als tegenstander van Jezus.

Mar 4:15 De laster en tegenspraak van de Joodse leiders, waarmee zij
het volk afkerig maken van Jezus (In Luc 8:12 is duivel syno-
niem, waardoor de verwarring die zij stichten duidelijker wordt).

Luc 22:3,
Joh 13:27

Judas wordt daadwerkelijk de tegenstander, vijand, van Jezus
(vgl Joh 13:2; hij wordt één met de moordenaars van Jezus, met
een herinnering aan Kaïn die zijn rechtvaardige broer Abel
doodde; in Joh 6:70 had Jezus hierop vooruitgewezen door te
zeggen: één van u is een duivel – zie Joh 8:44).

Luc 22:31 Louteringsproces (ziften) van Jezus’ discipelen door de beproe-
ver (vergelijk Jezus’ beproeving in de woestijn).

Rom 16:20 Einde van de macht van de tegenstanders van God, Zijn Zoon
en Zijn kinderen, naar de belofte: ‘dit zal u de kop vermorzelen’.

1 Kor 5:5,
1 Tim 1:20

Terugzenden van een zondaar ‘in de wereld’ zodat hij tot inzicht
komt, zoals de verloren zoon in de gelijkenis van Jezus.

2 Kor 2:10 De vijandige buitenwereld.

2 Kor 12:7 Iets of iemand waarmee God Paulus nederig wil houden.

1 Tes 2:18 De Joodse tegenstanders en Romeinse overheden.

Op 2:9 en 3:9 De Joden, in de zin van de leer die zij verspreiden en zo tegen-
standers, vijanden, van God zijn.

Op 2:13 De Romeinse overheid als vervolger van de christenen.

Op 12:9,
20:2 en 7

Een weerklank van de slang in de hof, in de zin van de verlei-
ding die van haar woorden uitging.
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Jezus en het geloof van Zijn tijdgenoten
Om ten minste enkele van de overgebleven passages te begrijpen, is het nood-
zakelijk iets te weten van de ideeënwereld van Jezus’ tijdgenoten. Daarvoor
moeten we om te beginnen terug naar de tijd van de profeet Jesaja en de bal-
lingschap van Israël. Want voordat Juda in ballingschap zou gaan, zei God na-
drukkelijk dat er buiten Hem geen enkele macht is:

Ik ben de HERE en er is geen ander, buiten Mij is er geen God. Ik gordde u,
hoewel u Mij niet kende, opdat men het weet waar de zon opgaat en waar zij
ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander,
die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het on-
heil schep; Ik, de HERE, doe dit alles. (Jes 45:5-7)

De Perzen ontwikkelden een dualistisch geloof in een god van licht en goed-
heid, die regeerde van zonsopgang to zonsondergang, en een demon van duis-
ternis en kwaad, die engelen en mensen bedroog en die regeerde van zonson-
dergang tot zonsopgang. De woorden in Jesaja zijn een overduidelijke toespe-
ling op dit geloof. Ze waren bedoeld voor de (latere) Perzische koning Kores
Door hun ballingschap in Babel, dat veroverd zou worden door de Perzen,
kwam Israël in contact met deze dualistische leer. De woorden golden daarom
ook als waarschuwing aan Israël deze niet over te nemen. In het begin van de
zesde eeuw voor Christus werd door de profeet Zarathoestra een nieuwe gods-
dienst gesticht. Hij verbreidde het idee, dat er slechts één God, Ahuramazda,
was, met als opponent een aartsdemon, Ahriman. Deze geloofspunten worden
ontkend door Jesaja (45:6-7), maar in feite werd het Jodendom naderhand dui-
delijk beïnvloed door Perzische geloofsopvattingen, met name waar het gaat
om engelen en demonen. Deze invloed is te bespeuren in de kosmische uit-
breiding van de macht van satan en de dualistische theologie van het Nieuwe
Testament (Citaat uit Encyclopedie van de Bijbel - Uitg. van Goor).

Deze laatste woorden over een vermeende dualistische theologie in het NT zijn
zeer te betreuren. God waarschuwde immers dit dualisme niet aan te hangen!
Is het dan aannemelijk dat Jezus en de geïnspireerde schrijvers van het NT
zouden geloven in een bovennatuurlijke macht van het kwaad?

Overigens was wat God door Jesaja zei niet nieuw voor het volk. Al door Mozes
had Hij gezegd dat Hij verantwoordelijk is voor de zegen en de vloek over hun
levenswijze. Op latere momenten had Hij het herhaald, en degenen die geloof-
den in de ene en ware God kenden geen andere macht buiten Hem. Het boek
Job laat zien dat zowel Job als zijn vrienden de hand van God in zijn zegen en
onheil zagen.

Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik dood en doe her-
leven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt uit mijn macht.
(Deut 32:39)



Indien u dan aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en al
zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt … De HERE zal over
u de zegen gebieden … De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de be-
dreiging doen komen in alles wat u onderneemt en wat u doet, totdat u ver-
delgd wordt en snel te gronde gaat vanwege de slechtheid van uw daden,
omdat u Mij verlaten hebt. (Deut 28:1, 8 en 20)
…Ik (God) ben het ook, die de verderver (Babel/Perzië) geschapen heb om te
vernielen. (Jes 54:16)
Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt? (Amos
3:6)

Maar na de ballingschap blijken vele Joden toch het dualisme van de Perzen te
hebben overgenomen. De Joodse literatuur, met haar uitvoerige verhalen over
goede en slechte engelen, toont hoeveel de Perzische opvattingen de Joden
hebben beïnvloed. Overal zagen zij demonen, die konden eten en drinken, zich
voortplanten en sterven en vooral woonden op onreine plaatsen, zoals grafste-
den (Mat 8:28; Mar 5:2) en de woestijn waar geen reinigingswater was. Zij wer-
den beschouwd als de oorzaak van allerlei rampen, ziekten en kwalen en er
bestonden allerlei tovermiddelen waarmee geestenbezweerders de onreine
geest uit een zieke konden verdrijven (vergelijk Hand 19:13). De ‘overste van
de boze geesten’ noemden zij Beëlzebub (Mat 12:24; Mar 3:22; Luc 11:15).

Het is best begrijpelijk dat de Sadduceeën niet, zoals de Farizeeën, geloofden
in boze geesten en gevallen engelen (Hand 23:8), omdat hiervan niets is terug
te vinden in de eerste vijf boeken. De andere boeken van het OT erkenden zij
niet. Dat ging uiteraard te ver, evenals hun ontkenning van alles wat bovenna-
tuurlijk was, dus ook wonderen en de verschijning van engelen.

Eigenlijk is geloof in boze geesten verwant aan het animisme, waarin voor elk
verschijnsel een geest of god verantwoordelijk wordt gehouden. Vroeger waren
veel ziekten, die in onze wetenschappelijke tijd een duidelijke oorzaak en ver-
klaring hebben, onbekend en onbegrepen. Maar zelfs in deze tijd geloven velen
nog in dergelijke boze geesten, en menen dat daar in de Bijbel menig bewijs
voor te vinden is. Helaas leven veel mensen daardoor in de angst dat zij, alleen
al door te ontkennen dat zij bestaan, in hun macht kunnen komen. Dat ook
mensen met een behoorlijke Schriftkennis blijven vasthouden aan deze opvat-
ting is ronduit verbijsterend, omdat het opvallende contrast in het geloof van
Israël voor en na de ballingschap tot nadenken zou moeten stemmen. Voor een
goed begrip is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen de opvattingen
van de Farizeeën en het volk en de duidelijke leer van Jezus en de apostelen.
Want waarom zou het per definitie zo moeten dat Jezus onderschrijft wat Hij
niet bestrijdt? We zullen zien dat, door dit juist niet te doen, Zijn overwinning op
de zonde en de dood des te sterker overkomt. J.K.D.
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“De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten32

Als op een dag op één van de oevers van de rivier de Jordaan in de woes-
tijn van Judea, de oproep klinkt: Bekeert u, want het Koninkrijk der heme-
len is nabijgekomen (Mat 3:2), gaat er een golf van beroering door Israël.
Matteüs vertelt dat de inwoners van Jeruzalem en heel Judea en de gehe-
le Jordaanstreek uitlopen, om te horen en te zien wat er aan de hand is
(vs 5). Daar zijn een aantal redenen voor:

1. na enkele eeuwen van zwijgen van de kant van God, treedt er weer
een profeet op;

2. het voorkomen en gedrag van deze profeet, die gekleed is in een
mantel van kameelhaar, bijeengehouden door een leren gordel, en
sprinkhanen en wilde honing eet;

3. zijn boodschap dat het Koninkrijk van God ‘nabijgekomen’ is;
4. het verlangen eindelijk verlost te worden van de gehate Romeinen.

Er is dus kennelijk sprake van een mengeling van nieuwsgierigheid en de
gespannen verwachtingen van die tijd. Jezus vraagt op een dag aan de
mensen die Hem volgen, waarom zij naar Johannes waren gegaan: Wat
bent u in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door de wind bewo-
gen? Maar wat bent u gaan zien? Een mens in weelderige klederen ge-
kleed? En omdat zijn toehoorders kennelijk zwijgend naar de grond kij-
ken, vraagt Hij nog een keer: Maar wat bent u gaan zien? Een profeet? En
als het daarom was, zijn zij zich dan wel bewust van het grote dat in hun
dagen, voor hun ogen en oren, gebeurt? Daarom voegt Hij eraan toe:
Ja, Ik zeg u, zelfs meer dan een profeet. Deze is het, van wie geschreven
staat: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u
heen bereiden zal’. (Luc 7:24-27)

Dit citaat komt uit het laatste boek van het Oude Testament, Maleachi
(3:1). De profeet geeft vervolgens aan voor wie de weg door deze bode
bereid wordt:
Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die u zoekt, namelijk de Bo-
de van het verbond, die u begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE van de
heerscharen.
En de laatste regels van dit kleine boekje luiden:
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van de
HERE komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen
en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kom en het
land tref met de ban. (4:5,6)
En wat dit laatste zou inhouden, is enkele verzen eerder beschreven:

Leven in de verwachting van

20.



dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44) 33

Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoe-
digen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag
die komt, zal hen in brand steken … welke hun wortel nog tak zal overla-
ten. (4:1)
Er is dus alle reden voor om iemand vooruit te sturen, die – net als Elia in
de tijd van de goddeloze koning Achab – de mensen zal waarschuwen en
de gelegenheid geven te kiezen voor de HERE, door Hem te geloven, te
gehoorzamen en te dienen.

Deze bijzondere persoon, deze ‘Elia’, is de profeet Johannes (de Doper),
de zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. In hem is de
profetie in Maleachi vervuld. De al geciteerde woorden van Jezus zouden
daarvoor voldoende bewijs moeten zijn. Maar Hij heeft het ook (voor zo-
ver we weten) twee maal expliciet gezegd. De eerst keer bij dezelfde ge-
legenheid als waarover wij hiervoor geschreven hebben: al de profeten
en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe, en indien u het wilt
aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou (Mat 11:13,14). De tweede keer
na Zijn verheerlijking op de berg, en de discipelen Hem vragen: Hoe kun-
nen de schriftgeleerden dan zeggen, dat Elia eerst moet komen? Hij ant-
woordde hen: Elia zal wel komen en alles herstellen, maar Ik zeg u, dat
Elia al gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem ge-
daan al wat zij wilden … Toen begrepen de discipelen, dat Hij over Johan-
nes de Doper tot hen gesproken had (Mat 17:10-13).

Dit alles geeft aan dat weinigen zich herinneren wat er zo’n 25 jaar eer-
der is gebeurd in Jeruzalem, en later in een niet met name genoemde
stad op het bergland van Judea. Dat de priester Zacharias letterlijk met
stomheid geslagen uit de tempel kwam, dat hij en zijn vrouw op hoge
leeftijd een zoon kregen, en dat hij die zoon niet vernoemde naar hem-
zelf, zijn vader of grootvader. Lucas vertelt dat toen in het gehele berg-
land van Judea al deze dingen besproken werden. Het ging dus rond als
een lopend vuurtje. Het wakkerde kennelijk ook het vuur aan van verlan-
gen naar de komst van de Messias, want, voegt Lucas eraan toe, wijzend
op het opgroeien van het kind: En allen, die het hoorden, namen het ter
harte en zeiden: Wat zal er van dit kind worden? (Luc 1:65,66).

Uit wat wij tot nu toe onder ogen hebben gehad, blijkt dat Johannes de
Doper niet letterlijk Elia is, die uit de dood is opgestaan, of gereïncar-
neerd is in Johannes, maar Johannes die in de geest van Elia spreekt. Als
men hem vraagt wie hij is, zegt hij dat hij Elia niet is (Joh 1:21).        ►

het Koninkrijk is nabijgekomen

het Koninkrijk van God
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Bij de aankondiging van de geboorte van Johannes, zegt de engel tegen
Zacharias:
Hij zal groot zijn voor de Here … en met de heilige Geest zal hij vervuld
worden … en vele van de kinderen van Israël zal hij bekeren tot de Here,
hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht
van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de
ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen, ten einde voor
de Here een weltoegerust volk te bereiden. (Luc 1:15-17)
En als hij is geboren, zegt Zacharias:
En u, kind, zult een profeet van de Allerhoogste heten; want u zult uitgaan
voor het aangezicht van de Here, om zijn wegen te bereiden, om aan zijn
volk te geven kennis van heil en de vergeving van hun zonden, door de
innerlijke barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoog-
te naar ons zal omzien. (Luc 1:76-78)

Over het moment dat Johannes de Doper zijn werk begint, schrijft Lucas
dat hij precies datgene doet wat de engel en Zacharias hadden gezegd:
Het woord van God kwam tot Johannes … in de woestijn. En hij kwam in
de gehele Jordaanstreek en predikte de doop van bekering tot vergeving
van zonde, gelijk geschreven staat in het boek van de woorden van de
profeet Jesaja: ‘De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg
van de Here, maakt recht zijn paden … en alle vlees zal het heil van God
zien’. (Luc 3:2-6, Jes 40:3-5; zie ook Mat 3:1-3, Mar 1:2-3 en Joh 1:23)
Velen van het volk geven gehoor aan zijn oproep, want zij lieten zich in de
rivier, de Jordaan, dopen, onder belijdenis van hun zonden (Mat 3:6).

Johannes is de heraut, die de naderende komst van de Messias aankon-
digt. De mensen moeten Hem met eerbied ontvangen en bereid zijn Hem
te gehoorzamen, zodat zij behouden zullen worden. Dat is de goede bood-
schap: Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het volk het
evangelie (Luc 3:18). Maar er zijn dus ook vermaningen, waarschuwende
woorden in verband met de grootheid van de Messias, en het oordeel dat
zal komen over allen die Hem niet willen gehoorzamen:
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen: iedere boom dan, die geen
goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan
ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen (Marcus en Jo-
hannes schrijven: wiens schoenriem ik niet waardig ben, neerbukkende,
los te maken); die zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De wan
is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de
schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar
vuur. (Mat 3:10-12; Mar 1:7,8; Luc 3:9,16,17; Joh 1:27)

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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20. het Koninkrijk is nabijgekomen

Johannes weet dat de Messias er op dat moment al is; want hij zegt tegen
de Farizeeën, die onderzoeken of hij een profeet is: midden onder u (in
uw midden) staat Hij, van wie u niet weet (Joh 1:26). Kennelijk weet hij
zelf ook niet wie het is, want hij legt uit: Zelf wist ik niet van Hem, maar
opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen
met water … Ik kende Hem niet, maar Hij (God), die mij gezonden had om
te dopen met water, die had tot mij gezegd: Op wie u de Geest ziet neer-
dalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt. En
ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. (Joh 1:31,33,34)
De deze, op wie hij wijst, is Jezus van Nazaret. Als Hij net als alle andere
mensen gedoopt wil worden, zegt Johannes tegen Hem: Ik heb nodig door
U gedoopt te worden en komt U tot mij? (Mat 3:14). En inderdaad wordt
Hij, door het neerdalen van de Geest, aangewezen als de Messias:
En het geschiedde … dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was,
de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als
een duif op Hem neerdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: U
bent mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. (Luc 3:21,22
En Johannes getuigde en zei: Ik heb aanschouwd, dat de Geest neerdaal-
de als een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem … En ik heb gezien en
getuigd, dat deze de Zoon van God is. (Joh 1:32,34)

Vanaf dat moment wijst Johannes zijn leerlingen op Jezus als degene in
wie zij moeten geloven: De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en
zei: Zie, het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, en: De
volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En
toen hij Jezus zag gaan, zei hij: Zie, het lam van God! (Joh 1:29,35,36).

De nederigheid van Johannes de Doper blijkt ook als allen naar Jezus
gaan, en hij zelf steeds minder volgelingen heeft (Joh 3:28-30):
U kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet,
maar ik ben voor Hem uitgezonden. Die de bruid heeft, is de bruidegom;
maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,
verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan
mijn blijdschap vervuld. Hij moet wassen, ik moet minder worden.

Johannes vermaant het volk heilig te leven. Hij is niet bang om zelfs ko-
ning Herodes aan te spreken op diens samenleven met de vrouw van zijn
broer. Het gevolg is dat Herodes hem gevangenneemt (Luc 3:18-20). Zo-
wel Matteüs als Marcus schrijven dat Jezus dan vertrekt uit de
(gevaarlijke) Jordaanstreek en in Galilea gaat wonen. Van toen aan begon
Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der heme-
len is nabijgekomen (Mat 4:12-17; Mar 1:14,15). J.K.D.
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Het Evangelie van het Koninkrijk van God

De Heer Jezus verkondigde het volk Israël het Koninkrijk van God. Hij zei dat
het ‘nabij’ was gekomen, ‘midden onder hen’ was. Dat Hij niet bedoelde
‘nabij in de tijd’ is duidelijk; want het Koninkrijk is nog niet op aarde. Hij be-
doelde dat Hij de Koning van dat Rijk is. Met Hem is het Koninkrijk gekomen.
Maar omdat de mensen Hem verwierpen, heeft God Hem tot Zich genomen
in de hemel. Niet om daar altijd te blijven, want waarom zouden we dan in
het Onze Vader bidden: “Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw
wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde”? Willen we dat echt?
Geloven we dat dit zal gebeuren? Beseffen we welke gevolgen dat heeft voor
ons leven nu, en straks wanneer het Koninkrijk komt? God heeft gezworen
dat de aarde vol zal worden van zijn heerlijkheid. Geloven we dat Hij Zijn
woord houdt? Wat is dat Koninkrijk eigenlijk? En waarom moet dat komen?

Velen menen dat de kerk het Koninkrijk is. Maar als dat zo is, hoeven wij er
niet meer om te bidden. Anderen menen dat je het Koninkrijk zelf tot stand
moet brengen. Maar is dit niet ongerijmd? Want als God belooft dat Hij zijn
Koninkrijk hier zal vestigen, mogen wij dan het heft in eigen hand nemen?

Echt geloven dat het Koninkrijk komt, vraagt een heel andere manier van
denken over ons leven. Oprechte gelovigen die hun Heer verwachten, berei-
den zich voor op Diens komst. Zij leven alsof het Koninkrijk op aarde is. Want
dat is niet afhankelijk van de plaats waar de Koning is. Zij gehoorzamen
geen land, maar hun Koning! Zij leven nu al als burgers van het Koninkrijk.

Is het Koninkrijk dan toch al op aarde? Ja, in zekere zin. Het is er in de ge-
meenschap van wie het geloof van hun Heer en zijn apostelen, zoals opgete-
kend in de geschriften van het NT, delen en belijden. Alle reden om aan-
dacht te geven aan dit Koninkrijk en hoe wij daartoe kunnen behoren.

In dit boekje willen we u laten zien dat het Koninkrijk iets anders is, en op
een andere manier komt, dan meestal wordt gedacht. Het is de bewerking
van een tiendelige studie, die Arthur Hale tientallen jaren geleden in openba-
re lezingen heeft gegeven, en nadien als cursus beschikbaar is geweest. De
boodschap is tijdloos en daarom nog altijd actueel.
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