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een Bijbels antwoord op uw vraag
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Vraag: Wie zijn de ‘honderd vier en veertigduizend’ in Openbaring 7:4?
Zijn dat Israëlieten, of is dit het geestelijk Israël?
Antwoord: In het april-mei nummer hebben we een vraag beantwoord
over hen “die uit de grote verdrukking komen”. Deze vraag is een lo-
gisch vervolg hierop en zullen we dus als zodanig beantwoorden.

Gods volk zal beschermd zijn tegen het vreselijke laatste oordeel;
want voordat dit over de wereld komt worden “de knechten van onze
God aan hun voorhoofd verzegeld” (Op 7:3). De apostel Johannes
hoort in het volgende vers hun getal: “honderd vier en veertig duizend
uit alle stammen van de kinderen van Israël”. Dit getal krijgt voor ons
betekenis wanneer wij het voorschrift in de wet van Mozes, aangaan-
de het tellen van de Israëlieten, lezen: “Wanneer u het getal van de
Israëlieten bij de telling opneemt, dan zullen zij, ieder voor zijn leven,
aan de HERE een zoengeld geven … Als heffing voor de HERE ter ver-
zoening voor uw leven” (Ex 30:11-16). Hier, in Openbaring 7, gaat het
om Gods volmaakte Israël, waarvoor het ‘zoengeld’ is betaald. De Isra-
ëlieten moesten een bepaald bedrag in geld betalen. Dit volk is echter
vrijgekocht uit slavernij en verdrukking door het bloed van het Lam.
Daarvan is er een andere parallel in het Oude Testament: die van de
Israëlieten die door het bloed van het paaslam beschermd werden
toen het laatste oordeel over Egypte kwam. Zoals zij dat bloed op hun
deurposten moesten aanbrengen, in het geloof dat de ‘verderfenge-
len’ hun huis zouden voorbijgaan, brengen christenen in hetzelfde ge-
loof a.h.w. zijn offerbloed aan op de ‘deurposten’ van hun leven.

Dit beeld van Gods verloste Israël is in Op 5:9-10 te zien: “U (Christus)
bent geslacht, en U hebt hen gekocht met uw bloed, uit elke stam en
taal en volk en natie; en U hebt hen voor onze God gemaakt tot een
koninkrijk en tot priesters” (deze laatste woorden zijn die van Gods
verbond met Israël in de Sinaï – Ex 19:6). We bemerken dat Johannes
het getal van Gods ‘Israël’ hoort – een getal dat opnieuw voorkomt in
de beschrijving van het hemelse Jeruzalem in 21:12,16,17 – maar dat
hij de honderd vier en veertigduizend niet ziet. Wat hij ziet is “een gro-
te schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën
en talen” (vgl 5:9). En de woorden waarmee die beschreven is, herin-
neren steeds aan de Exodus: de palmtakken in vs 9 (zie Lev 23:40-
43), de ‘tent’ van God (de tabernakel) die hen beschermt in vs 15, en
zinspelingen op het manna en op Gods leiding naar ‘de bronnen van
levend water’ (vsn 16 en 17). De verzen 16 en 17 zijn aangehaald uit
Jesaja 49:10. Daar zijn ze niet alleen het beeld van de historische ver-
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lossing van Israël uit Egypte, maar ook van hun (dan nog) toekomstige
bevrijding uit Babel. En de laatste (die plaatsvond toen Perzië Babel
veroverde) is weer het beeld van de veel grotere verlossing die de
Knecht van de Here zal bewerken voor de ‘gevangenen’ die in de
‘duisternis’ van zonde en dood zitten (Jes 49:9-10 – vgl 42:6-7 en
61:1). “Zij zullen hongeren noch dorsten, woestijngloed noch zonne-
steek zal hen treffen, want hun Ontfermer zal hen leiden en hen voe-
ren aan waterbronnen” (Jes 49:10).

Wanneer de profeet Jesaja in 51:9-11 God aanroept, met de vraag om
krachtig in te grijpen om Zijn volk te verlossen, herinnert hij aan de
verlossing uit Egypte (= Rahab – zie 30:7), toen God “de diepten van
de zee” heeft “gemaakt tot een weg, een doortocht voor verlosten”, en
zegt: “de vrijgekochten van de HERE zullen wederkeren en met gejubel
in Sion komen”. In Openbaring 14:1 ziet Johannes de vrijgekochten
met het Lam (Op 7:13-17). Daarom vermaant Jesaja Gods volk niet
verschrikt te zijn vanwege de grimmigheid van de verdrukker, en
vraagt: “Waar is nu de grimmigheid van de verdrukker?” (51:12-16).

Deze oudtestamentische achtergrond verschaft de verklaring van de
woorden: “dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij
hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van
het Lam”. Christus heeft Zijn volk verlost uit de “grote verdrukking”
van de gevangenschap van de zonde en de dood en van de vijand-
schap van de wereld. Evenals over Egypte in het verleden, komt er een
dag van Gods toorn in de toekomst over een goddeloze wereld die Zijn
volk verdrukt. Evenals toen zal ook deze dag, waarop Christus in vlam-
mend vuur straf oefent over de goddelozen, voor Zijn volk een dag van
verlossing zijn (Op 11:18; 2 Tes 1:7-10). Ze zijn met Christus in dit le-
ven gestorven en zullen dus “nu zij door Zijn bloed gerechtvaardigd
zijn, door Hem behouden worden van de toorn” (Rom 5:9); want Hij is
het die “ons verlost van de komende toorn” (1 Tes 1:10). Wie nu met
het Lam verdrukking lijden ter wille van het evangelie, zullen door Hem
verlost worden van de grote verdrukking die over de goddelozen komt.

Dat zijn de ‘honderd vier en veertigduizend. 144.000 is een vol getal
van 12 x 12 x 1000. Zoals er in de tijd van Elia in Israël het relatief
groot aantal van 7.000 (7 x 1000 is een heilig en vol getal) ‘heiligen’
overbleven, die zich niet verontreinigd hadden met het dienen van de
afgoden, zo zijn dat er 144.000 bij Christus’ komst, die zich niet zullen
hebben verontreinigd met wat zich in de wereld (afgebeeld als het
hoerige Babel) afspeelt. Beide zijn mogelijk symbolische getallen.

een Bijbels antwoord op uw vraag ?

!



Overdenking
In Lucas 7 zijn verschillende gebeurtenissen opgetekend, die ogenschijnlijk
geen verband met elkaar houden. Toch hebben ze iets gemeenschappe-
lijks, namelijk dat ze laten zien hoe verschillend mensen op Jezus reage-
ren, en in welke mate zij hem herkennen als de Messias.

Om te beginnen is er een hoofdman met een zieke knecht. Hij is geen
Jood, maar toont een opmerkelijke kennis van Jezus’ autoriteit. Hij kreeg
zijn eigen gezag van de keizer in Rome, en erkent dat ook Jezus zijn gezag
ontving van een hogere macht, en dat Hij door het spreken van een woord
zijn knecht zal kunnen genezen: “Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich
over hem; hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei: ‘Ik
zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’” (vs 9)
Dan zijn er ‘gewone’ mensen, die kunnen getuigen van de opstanding uit
de doden van de zoon van een weduwe. Zij erkennen dat Jezus een profeet
van God is: “Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woor-
den: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn
volk bekommerd!’” (vs 16)
Vervolgens is er Johannes de Doper, die opgesloten zit in de gevangenis,
afgesneden van de buitenwereld. Misschien is hij ongeduldig omdat er
niets lijkt te gebeuren, of begint hij te twijfelen aan het Messiasschap van
Jezus. Daarom stuurt hij twee leerlingen naar Jezus, met de vraag: “Bent u
het die komen zou of moeten we een ander verwachten?” (vs 19 GNB)
Ook zijn er de Joodse leiders, de Farizeeën. Jezus zegt dat er moeilijk aan
hun verwachtingen voldaan kan worden. Ze keuren Johannes af omdat hij
een soort kluizenaar is die een Spartaans leven leidt, en Jezus omdat Hij
met gewone (zondige) mensen omgaat, en met hen eet en drinkt. Ze (h)
erkennen Johannes en Jezus niet als door God gezonden mannen, maar
hebben zware kritiek op hen, ze zijn nooit te overtuigen.
En in hoofdstuk 10 spreekt Jezus over het feit dat, hoewel zo weinig men-
sen Hem als de Messias (h)erkennen, er toch enkelen zijn die begrijpen
dat Hij het werkelijk is, namelijk zijn discipelen. Ze zijn misschien minder
voornaam en minder opgeleid, maar geloven zijn woord en (h)erkennen
wie Hij is: “Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te jui-
chen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze din-
gen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige
mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.” (10:21) Maar als
dat zo is, hoe konden de mensen van Jezus’ tijd Hem dan hebben herkend
als hun Messias? Hoe konden zij weten wie Hij was? Het antwoord van Je-
zus aan de leerlingen van Johannes is dit: “‘Zeg tegen Johannes wat jullie
gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien, verlamden weer lo-
pen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer ho-

4



ren, doden worden opgewekt, aan armen wordt het goede nieuws bekend-
gemaakt” (7:22). Ze zien Jezus’ genezingen en horen wat Hij zegt. En dit
zijn precies de dingen die de profeet Jesaja had gezegd over de Messias:
“Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ont-
sloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de
stomme zal jubelen ...” (Jes 35:5,6); en: “De Geest van de Here HERE is op
mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde
boodschap te brengen aan ootmoedigen ...” (Jes 61:1). Dit moest de men-
sen overtuigen, om in Hem de Messias en Zoon van God te herkennen.

Maar waarom (h)erkenden dan zoveel mensen Jezus niet als de Messias?
Ze kenden toch de oudtestamentische profeten, en hadden Jezus’ machti-
ge werken toch gezien? Het antwoord is dat Jezus niet paste bij het beeld
dat het merendeel had van de Messias. Voor anderen was Hij niet de Mes-
sias die ze wilden. Paulus zegt: “Want die te Jeruzalem wonen en hun over-
sten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken van de profeten,
die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld” (Hand
13:27). Jezus vergelijkt de Joodse leiders met kinderen die nooit tevreden
zijn. Wat Hij ook doet, zij zullen altijd iets vinden dat hen niet bevalt:
“Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop
lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toe-
roepen: ‘Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen,
toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren’” (Luc 7:31,32).
Het echte probleem met de Joden, lijkt mij, is hun (intellectuele) trots. Ze
zijn overtuigd van hun eigen gelijk – ze zijn immers Gods volk! Met vele
eeuwen geleerdheid achter zich, zijn ze er zeker van het juiste begrip van
de Schriften te hebben. Dus zullen ze ervan uitgegaan zijn dat de Messias
net zo iemand als zij zou zijn. En omdat Jezus anders is, kunnen ze hem
niet aanvaarden. Deze Joodse leiders zijn mensen die je ‘wijzen en ver-
standigen’ – in termen van deze wereld – zou kunnen noemen. Ze zijn
doorkneed in de Schriften en hebben de eeuwenlang verzamelde wijsheid
van vele rabbijnen. Maar Jezus zegt (10:21) dat de dingen van God niet
worden geopenbaard aan de ‘wijzen en verstandigen’, maar aan
‘kinderkens’, dat wil zeggen: aan de nederigen. De ‘wijzen en verstandigen’
hebben de neiging trots en zelfingenomen te zijn; wie Jezus volgen hebben
genoeg nederigheid om toe te geven wanneer ze het mis hebben. Zelfs
Paulus, die pocht dat hij opgeleid is aan de voeten van Gamaliël, gaat ver-
der met te zeggen: “Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Chris-
tus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als ver-
lies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Om-
wille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid.
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Ik wilde Christus winnen” (Flp 3:7,8). Voor de Joodse leiders is Jezus een
struikelblok – zij ergeren zich aan Hem. Jezus zegt: “Zalig is wie aan Mij
geen aanstoot neemt” (Luc 7:23). De volgelingen van Jezus ergeren zich
echter niet; zij tonen berouw, en ze zijn bereid zich te laten onderwijzen als
kinderen. En Jezus zegt in vers 35: “De wijsheid is gerechtvaardigd door al
haar kinderen.” Met andere woorden: de vrucht van het werk – de daden
gedaan tot eer van God – van Christus, de openbaring van de kinderen van
God, is genoeg.

De vraag die wij ons nu stellen is: Als wij in de eerste eeuw in Juda hadden
geleefd, zouden wij Jezus dan als de Messias hebben herkend? Zouden wij
als de Joodse leiders zijn geweest, die hun geschriften zo goed kenden,
maar deze Man, die zo van hen verschilde, niet konden accepteren? Of
zouden we nederig genoeg zijn geweest om onze fouten toe te geven, en
om naar Jezus als onze Redder te kijken? Ik weet niet wat u denkt, maar ik
heb zo mijn twijfels over hoe ik zou hebben gereageerd op Jezus. U ook?
Misschien lijken we meer op de ‘wijzen en verstandigen’ dan op de ‘kinder-
kens’ aan wie Jezus het evangelie bekend maakte. Misschien zou Jezus
niet passen bij ons idee over hoe Gods Zoon zou moeten zijn. Misschien
zeiden wij hetzelfde over Hem als anderen: “Kijk, wat een veelvraat, wat
een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars” (vs 34). Niet het
soort persoon dat wij zouden willen hebben in onze gemeente. Toch?

Een andere vraag die we ons kunnen stellen is: Zullen we Jezus herkennen
wanneer hij terugkomt? Dit lijkt misschien een domme vraag, omdat wan-
neer Jezus terugkeert naar de aarde, iedereen Hem zal zien: “Zie, Hij komt
met de wolken en elk oog zal Hem zien ...” (Op 1:7). Maar dat wil niet zeg-
gen dat iedereen hem zal aanvaarden als hun Messias, laat staan erken-
nen als de Koning. Er zal rebellie en oordeel zijn voordat het Koninkrijk van
God gevestigd is. Maar wij zullen hem toch wel herkennen als onze Messi-
as? Wacht even met te snel ja te zeggen; want ik vraag me toch wel af of
Jezus zal zijn zoals u en ik verwachten. Misschien komen we toch nog wel
voor een verrassing te staan. Waarschijnlijk zullen onze ideeën over Hem
en het Koninkrijk nog wat aanpassing behoeven. In ieder geval zullen we
de nederigheid moeten hebben om Hem te accepteren zoals Hij is.

Misschien moeten we de vraag ook eens omdraaien, en ons afvragen of
Jezus ons zal herkennen als zijn volgelingen. Zal Hij iets van zichzelf in ons
herkennen? Er ligt een waarschuwing in de gelijkenis van de tien maag-
den: “Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: ‘Heer, heer, doe
ons open!’ Maar hij antwoordde en zei: ‘Voorwaar, ik zeg u, ik ken u
niet’” (Mat 25:11,12). Een verschrikkelijk oordeel over wie zijn of haar
geestelijke reserves niet op peil heeft.
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Tot slot kunnen we ons deze vraag stellen: Herkennen wij Jezus nu? Ik be-
doel: zien wij Hem in onze broeders en zusters in het geloof? Want Jezus
zegt dat de manier waarop we met hen omgaan, de manier is waarop we
Hem behandelen: “Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ‘Heer,
wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u
te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en op-
genomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u
ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?’ En de
koning zal hun antwoorden: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan heb-
ben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan’” (Mat 25:37-40). Want alle gelovigen maken
deel uit van het lichaam van Christus; en de lichamen van allen die probe-
ren te leven volgens zijn principes, zijn tempels waarin zijn geest woont.
Maar natuurlijk falen zij/wij af en toe. En zoals de Joodse leiders Jezus ver-
oordeelden, kunnen wij ook snel anderen veroordelen als ze niet hetzelfde
doen en denken als wij – als hun begrip, uitleg of uitwerking van Gods prin-
cipes anders is dan die van ons. We kunnen ze als verkeerd veroordelen,
als ze niet passen bij onze eigen opvattingen; vergetend dat Christus ook
in hen woont, en ook zij behoren tot zijn lichaam. In onze trots kunnen we
denken dat wij ‘wijzen en verstandigen’ zijn, maar dan zullen we de dingen
van God niet in anderen kunnen zien. We kunnen beter nederig zijn als
‘kinderkens’, en dankbaar zijn voor wie ons door hun leven laten zien dat
Christus in hun harten regeert, ook al is het niet op dezelfde manier als wij
dat tonen. Paulus moest de broeders en zusters in Korinte schrijven over
de manier waarop ze het Avondmaal vierden. Dit moet de eenheid en ge-
meenschap tonen van wie ‘in Christus’ zijn. Maar zoals zij het vierden, was
het juist het tegenovergestelde. Want in plaats van dat de rijken hun maal-
tijd deelden met de armen, aten en dronken zij wat zij zelf hadden meege-
bracht, en dachten niet aan de armen die niets hadden. Die voelden zich
vernederd, er niet bijhorend. Paulus zegt dat we gevoelig moeten zijn voor
de behoeften van onze broeders en zusters in het geloof, en in gemeen-
schap met hen leven, voordat we aan het Avondmaal deelnemen; “want
wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam
niet onderscheidt” (1 Kor 11:29). Onderscheid maken tussen ons eigen
natuurlijke lichaam en het lichaam van Christus – dat is de gemeente. On-
ze eigen behoeften ondergeschikt maken aan die van het geheel. De teke-
nen van brood en wijn herinneren ons aan Gods genade voor alle mensen,
en aan hoeveel Jezus voor ons heeft gedaan. Hoe onwaardig zijn wij om
zijn liefde en genade te ontvangen! Laten we daarom geen plaats geven
aan menselijke hoogmoed in onze harten, maar nederig als ‘kinderkens’
worden, vol verwachting kijkend naar onze Messias Jezus. D.D.

De Messias (h)erkennen
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Door Christus’ offer gereinigd

Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen: “Eerst was u van Hem
(Christus) vervreemd en was u Hem, in al het kwaad dat u deed, vijandig
gezind; maar nu heeft Hij u, door de dood van Zijn aardse/vleselijke lichaam,
met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen” (Kol
1:21,22; extra leestekens J.K.D.). Betekent dit nu dat wie tot geloof komt door
die ene daad van Christus heilig, zuiver en onberispelijk wordt? Ja, mits.

Door Zijn offer worden wij gereinigd, wanneer wij ons in geloof en berouw met
Hem verenigen in de doop. Dit is Gods voorziening, waardoor Hij ons vergeeft
en brengt in een nieuwe toestand. Die kan echter alleen voortduren als wij zo
leven dat wij heilig, zuiver en onberispelijk blijven. Anders raken wij weer ver-
vreemd van Christus, komen wij weer als vijanden tegenover God te staan; en
dan heeft onze verzoening geen zin gehad en heeft Christus al dat lijden voor
ons tevergeefs ondergaan.

Zuiver en onberispelijk blijven

Zuiver en onberispelijk blijven, blijkt echter in de praktijk niet zo makkelijk te
zijn. Wij houden hetzelfde lichaam als vóór de doop en leven nog in dezelfde
wereld als voorheen. Maar Jezus weet dit, en Hij wil ons helpen het leven te
leiden zoals God dat van mensen, die Hij heeft aangenomen als Zijn kinderen,
vraagt: “Hij is het ook, die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen
blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u ge-
roepen bent om één te zijn met Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is
trouw” (1 Kor 1:8,9). Hoe Hij die zekerheid geeft, zullen wij in één van de vol-
gende artikelen zien.

Wij kunnen ook hier echter niet passief staan, als etalagepoppen die een kle-
dingstuk omgehangen krijgen, en de etaleur moet sjorren en trekken om het
om die starre ledematen te krijgen. Die pop kun je niet vragen mee te werken;
ons wel. En we moeten meewerken, want de voorwaarde is dat wij gehoor ge-
ven aan de oproep één te zijn met Christus. Deze eenheid ontstaat door onze
doop en blijft bestaan zolang wij in nauwe verbondenheid met Hem leven, elke
dag weer. Paulus schrijft over wat wij daarvoor nodig hebben en welk nut ons
dat zal brengen: “Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid,
zodat u kunt onderscheiden waar het op aan komt. Dan zult u op de dag van
Christus onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u
dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God” (Flp 1:9-11).

Volg Mij!
Discipel van Jezus zijn in de praktijk



Onderscheid maken tussen goed en kwaad

Adam en Eva lieten zich verleiden door hun verlangen zelf te willen bepalen wat
goed en kwaad is. Tot hun schaamte en smart moesten zij erkennen, dat dit
hen niet dichterbij het God gelijk zijn bracht, maar juist ver daar vandaan. Zon-
der Hem zijn wij helemaal niet in staat onderscheid te maken tussen goed en
kwaad; dat toont het leven van alle mensen die uit Adam en later – na de zond-
vloed – uit de zonen van Noach werden geboren. Jezus Christus liet zien dat wij
mensen dat alleen kunnen als wij ons door God laten leiden. In het volgende
artikel komen wij hier op terug. Waar het nu om gaat, is dat Hij heeft laten zien
wat een heilig, zuiver en onberispelijk leven is. Als Hij dat leven niet had ge-
leefd, had Hij niet het lam zonder smet of gebrek (1 Pet 1:19) kunnen zijn, dat
als offer gebracht moest worden om ons voor altijd met God te verzoenen. Het
leven van de echte volgeling van Christus toont hiermee een overeenkomst,
want Paulus vraagt “met een beroep op Gods barmhartigheden … uzelf als een
levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is uw
redelijke eredienst” (Rom 12:1 NBV + NBG’51).

God het beste van onszelf geven

Om dit te kunnen en willen hebben wij een bepaalde gezindheid nodig: de be-
reidheid God het beste te geven dat wij hebben – van ons leven, onze tijd, ons
bezit. Die gezindheid staat haaks op wat wij van nature bedenken en nastre-
ven, omdat “de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God” (Rom
8:6,7), maar zal daar steeds meer de plaats van moeten innemen.

In de tijd na de terugkeer uit ballingschap in Babel en Perzië bracht het volk
God weer offers. Zij meenden hiermee te voldoen aan Gods wil en waren daar-
om nogal verontwaardigd, toen de profeet Maleachi hen erop wees dat hun
offers God niet welgevallig, dus voor Hem niet aanvaardbaar waren. Zij brach-
ten namelijk geen gezonde dieren zonder gebrek, maar wat wij tegenwoordig
noemen in het economisch verkeer waardeloze dieren. En hij vroeg hen wat
hun landvoogd zou doen als zij hem bij de belastingafdracht zulke dieren zou-
den brengen.

Hierin zit een les voor wie zich als levend, heilig en God welgevallig offer in
Gods dienst wil stellen. Christus heeft Zijn hele leven, ja zichzelf gegeven in de
dienst van Zijn Vader om ons te redden. Kunnen wij dan bij Hem aankomen
met de rafelrandjes van ons leven en de restjes van ons bezit? Geven wij daar
niet mee aan dat het leven in de wereld voor ons belangrijker is?       ► 

9

3 leven in Verbondenheid met Christus

a. De gezindheid van Christus
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Dat we voor het geloof nog ergens een klein hoekje hebben ingeruimd, maar
het niet echt deel uitmaakt van ons leven? Dan kunnen wij toch niet werkelijk
denken Hem welgevallig te zullen zijn? Jezus vroeg Zijn volgelingen zichzelf te
verloochenen, geheel weg te cijferen ten behoeve van de voortgang van Gods
werk, van het behoud van andere mensen; zoals Hij deed door zich te laten
kruisigen ten behoeve van anderen: zijn vrienden, maar ook zijn vijanden en
mensen die Hij helemaal niet kende. Zelfverloochening is het offer dat Hij van
Zijn volgelingen vraagt. Paulus moest helaas constateren dat bij velen de een-
heid en vereenzelviging met Christus ver te zoeken is: “Velen leven als vijand
van het kruis van Christus en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun
buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse
zaken” (Flp 3:18,19).

Eén van zin zijn met geloofsgenoten

In deze brief aan de Filippenzen schrijft Paulus meermaals dat gelovigen eens-
gezind moeten zijn. Dat wil zeggen dezelfde gezindheid hebben, één van zin
zijn, hetzelfde denken en hetzelfde streven hebben. Dat vind je in een echte
vriendschap: je hoeft elkaar maar aan te kijken en je weet dat je er hetzelfde
over denkt; je hebt belangstelling in en voor elkaar, je doet alles voor elkaar en
hebt alles voor elkaar over, je deelt alles met elkaar: blijdschap en verdriet, je
bent elkaars gelijken en streeft dezelfde doelen na etc. Zulke bijzondere vriend-
schappen vinden we in de Bijbel tussen God en Abraham, David en Jonathan,
Jezus en Zijn Vader in de hemel.

De gezindheid van Christus
Maar op welke en wiens gezindheid stemmen wij ons geloofsleven af? Op de
avond voor Zijn kruisdood sprak Jezus met de elf overgebleven leerlingen over
hun nieuwe relatie met Hem en met elkaar: “Er is geen grotere liefde dan je
leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik
zeg … vrienden noem ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb” (Joh 15:13-15). Abraham was de enige mens
van wie God zei dat hij Zijn vriend was (Jac 2:23). Maar als God mensen met
hetzelfde geloof als Abraham vrijspreekt van zonde en laat delen in wat Hij
hem beloofde, dan wil God hen ook Zijn vrienden noemen. En omdat Jezus
eensgezind is met Zijn Vader, doet Hij hetzelfde. Wat een unieke relatie tussen
de volmaakt rechtvaardige Mens en onrechtvaardige mensen! Wie zou die wil-
len missen, of op het spel willen zetten? Paulus spoort ons aan: “Laat die ge-
zindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was” (Flp 2:5 NBG’51). Hierin zit

Volg Mij! Discipel van Jezus zijn in de praktijk
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een dubbele laag: eensgezindheid met Christus en van daaruit met elkaar. Als
we die hebben, is er ook geen verdeeldheid in de gemeente! ‘Maar is dat niet
een te ideale voorstelling?’ zult u misschien denken. Laten we hier daarom nog
even wat dieper op ingaan.

Bedacht op het belang van anderen

We zullen het eens zijn als ik zeg dat als alle mensen een vredelievende ge-
zindheid hebben, er geen oorlog komt. Maar zo geeft Paulus aan dat de een-
heid en vrede in de gemeente blijft bestaan, als allen dezelfde gezindheid heb-
ben: “in gelijke liefde, één van ziel, één van zin; ver van alle partijschap of ijdel
eerbejag, integendeel, in ootmoedigheid ieder de ander uitnemender te achten
dan zichzelf; terwijl niet een ieder bedacht is op zijn eigen belang, maar juist op
het belang van de anderen (Flp 2:2-4 Prof Brouwer). Ja, dat staat in de Griekse
grondtekst! Dus niet, zoals in de NBG en andere vertalingen niet alleen op zijn
eigen belang, maar ook op het belang van anderen, maar niet op eigen belang,
maar juist op het belang van anderen! En is dat niet het moeilijkste wat er is?
Wij zijn van nature op onszelf gericht, egoïstisch, zelfzuchtig. Eerlijk zullen we
alles delen, ik een beetje meer en belangrijker dan jij. Kunnen we het opbren-
gen de ander meer te geven dan wij zelf ontvangen en belangrijker te vinden
dan onszelf? Of vraagt God hier echt teveel van ons? Maar Hij is toch niet zo
irreëel dat Hij meer van ons vraagt dan wij aankunnen? Kijk eens naar Jezus:
“Hij nam de gestalte aan van een slaaf, dienstknecht … hij heeft zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood” (Flp 2:7,8). De geringste dienaar wil-
len zijn, die gehoorzaam doet wat zijn of haar Heer vraagt, is de sleutel tot het
aankunnen wat God vraagt.

Dienaar willen zijn

Jezus zei tegen Zijn discipelen, toen zij dit nog niet toepasten omdat zij elkaar
niet als dienaren en elkaars gelijken zagen: “Wie van jullie de belangrijkste wil
zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie
dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te
worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” (Mat
20:26-28). Wie dient, wordt geacht te werken in het belang van anderen. En er
ontstaan problemen als wij ongehoorzaam zijn aan wat Jezus vraagt. Paulus
vervolgt daarom: “Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en
smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdor-
ven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de he-
mel” (Flp 2:14,15). J.K.D.

3 leven in Verbondenheid met Christus

a. De gezindheid van Christus
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God weet alles. Als wij in Hem gelo-
ven, nemen wij het als vanzelfspre-
kend aan dat Hij onze gebeden
hoort. Wij hebben in het vorige arti-
kel al verschillende mensen ge-
noemd, die hun verzoeken in gebed
voor de God des hemels brachten –
en verhoord werden. Hanna bad om
een zoon en kreeg Gods antwoord in
de geboorte van het kind Samuël.
Koning Hizkia bad om genezen te
worden van zijn ziekte, en de pro-
feet Jesaja bracht het antwoord van
God: “Ik heb uw gebed gehoord. Ik
heb uw tranen gezien; zie, ik zal u
gezond maken ... Ik zal aan uw le-
vensdagen vijftien jaar toevoe-
gen” (2 Kon 20:1-6).

Maar het kan soms ook anders uit-
pakken. Mozes mocht, nadat hij het
volk Israël 40 jaar door de woestijn
had geleid, het beloofde land niet
binnengaan: “Ook smeekte ik toen
de HERE ... Laat ik toch naar de over-
zijde moge trekken en het goede
land zien ... Maar de HERE hoorde
niet naar mij” (Deut 3:23-26). In de
hof van Gethsemane, bad de Here
Jezus: “Vader, indien Gij wilt, neem
deze beker van Mij weg ...” (Luc
22:42). Hoorde God dat gebed? Na-
tuurlijk wel, maar Hij heeft niet inge-
stemd met wat Jezus vroeg: Hij nam
‘de beker’ – d.w.z. het lijden van de
kruisdood – niet weg. Indien Hij dat
wél had gedaan, was er voor ons

geen vergiffenis van onze zonden,
en geen hoop op eeuwig leven.

“Niet mijn wil, maar de uwe”

Onze Heiland begreep dat ook. Hij
liet het in ieder geval aan de wil van
de Vader over, want hij eindigde zijn
gebed met enkele belangrijke woor-
den: “ ... doch niet mijn wil, maar de
uwe geschiede!” Hetzelfde moeten
ook wij steeds doen – wij mogen
bidden, maar wij laten de uitkomst
daarna aan God over.

Wat gebed betreft is Jezus ons voor-
beeld. Het zal af en toe zeker tegen-
vallen, maar als wij ons troosten
met het feit dat God altijd het beste
met ons voor heeft, zullen wij de
uitkomst van ons gebed altijd aan-
vaarden. Gods antwoord zal Ja,
Neen, of Wachten zijn – en wij moe-
ten daarmee tevreden zijn. “Laten
bij alles uw wensen door gebed en
smeking met dankzegging bekend
worden bij God. En de vrede Gods,
die alle verstand te boven gaat, zal
uw harten en uw gedachten behoe-
den in Christus Jezus” (Flp 4:6,7).

De apostel Johannes geeft de vol-
gende raad: “Indien wij iets bidden
naar zijn wil, God verhoort ons. En
indien wij weten, dat Hij ons ver-
hoort, wat wij ook bidden, weten wij,
dat wij de beden verkregen hebben,
die wij van Hem hebben gebe-
den” (1 Joh 5:14,15). Misschien zal

6. God hoort onze gebeden

“Volhardend in het gebed”
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uitgieten” (3:10). Hetzelfde geldt
voor onze verzoeken in gebed: als
wij eerst nederig voor God komen en
Hem proberen te dienen, gebeurt
het beslist dat wij Gods zegen in
overvloed krijgen: “(Hij is) bij machte
oneindig veel meer te doen dan wij
bidden of beseffen” (Efez 3:20).

Laat God beslissen

Wij leven in een maatschappij waar
men verwacht – zelfs eist – alles
onmiddellijk te zullen krijgen. Je be-
stelt iets via het Internet, en het
moet er de volgende ochtend zijn!
God werkt anders. Het kan gebeu-
ren dat wij Gods antwoord al ontvan-
gen voordat wij ons gebed beëindigd
hebben; of binnen dagen of weken.
Maar het kan ook jaren duren, soms
zelfs ons hele leven, voordat wij
door Gods wijsheid en genade ein-
delijk het antwoord krijgen. Achteraf
beseffen wij vaak dat God ons ge-
bed heeft verhoord. En soms begrij-
pen we pas veel later, dat wat we zo
vurig van de Heer verlangde eigen-
lijk niet verstandig was – en God
heeft ons intussen zachtjes op een
andere, betere weg geleid.

En wij besluiten met deze gedachte:
Als we in dit leven alles kregen wat
wij de Vader verzochten, hadden we
waarschijnlijk minder verlangen
naar Zijn koninkrijk. Wij worden in
dit leven rijkelijk gezegend, maar als
wij de Heer trouw volgen krijgen we
in de toekomst overvloedig meer. “O
diepte van rijkdom, van wijsheid en
van kennis Gods, hoe ondoorgron-
delijk zijn zijn beschikkingen en hoe
onnaspeurlijk zijn wegen” (Rom
11:33). J.M.

iemand daarop zeggen: ‘Ja, maar
hoe weet ik wat Gods wil is? Als ik,
bijvoorbeeld, Gods zegen vraag wan-
neer ik op een baan ga solliciteren –
kan ik toch niet van tevoren weten
of dat Gods wil zal zijn?’ Toch kun-
nen we zelf begrijpen dat niet alle
banen en functies passen bij een
ware dienaar van God. Hierin heb-
ben we dus een eigen verantwoor-
delijkheid. Maar het advies van Jo-
hannes veronderstelt ook een be-
grip van Gods wegen, dat wij niet
(altijd) hebben. Maar door Zijn
woord te lezen, door Zijn bevelen
zoveel mogelijk na te komen, zullen
we geleidelijk leren wat Gods wil is.

En God wil ons helpen! Hij hoort hen
die nederig vóór Hem komen, die
hun zonden bekennen. Denk aan de
gelijkenis van de Farizeeër en de
tollenaar: “De Farizeeër stond en
bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U,
dat ik niet zó ben als de andere
mensen ... of ook als deze tolle-
naar ... De tollenaar stond van ver-
re ... sloeg zich op de borst en zeide:
O God, wees mij, zondaar, genadig!
Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstel-
ling met de ander, gerechtvaardigd
naar huis terug” (Luc 18:10-14).

God wil horen – en antwoord geven!
Er staat in het boek Maleachi een
vers dat, hoewel het geen melding
maakt van gebed, een goed principe
vaststelt: “Brengt de gehele tiende
naar de voorraadkamer, opdat er
spijze zij in mijn huis; beproeft mij
toch daarmede, zegt de HERE der
heerscharen, of Ik dan niet voor u
de vensters van de hemel zal ope-
nen en zegen in overvloed over u
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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

Job heeft als vanzelfsprekend aangenomen dat God hem zal zege-
nen, als hij in alles Zijn wil probeert te doen. Maar in de ellende ziet
hij zichzelf, net zoals zijn vrienden en familie, als het voorwerp van
Gods ‘toorn’. Hij weet dat zijn geweten rein is: “Heb ik gezondigd?
Heb ik u iets misdaan, bespieder van de mens? Waarom hebt U mij
tot mikpunt gekozen? ... Waarom negeert U mijn misstappen niet?
(7:20,21). Radeloos van pijn en door de beschuldigingen van zijn
medemensen ontkent hij voor een ogenblik dat er een God van recht
is: “Hij maakt geen onderscheid, en daarom zeg ik: ‘Onschuldige of
goddeloze, beiden vernietigt Hij’” (9:22). Zo’n stemming duurt bij
hem echter nooit lang; altijd keert hij weer terug naar zijn God.
Job weet dat hij aan zijn ziekte kan sterven. Voor hem eindigt dan
alle hoop. Een omgehakte boom bot weer uit, maar als een mens
sterft staat hij niet meer op. En toch kan hij niet geloven dat God
hem voorgoed zal verwerpen. Met de gedachte aan de dood, komt
het verlangen op dat God hem even in het dodenrijk zal verbergen,
totdat Zijn boosheid voorbij is en hij weer in vrede met Hem zal mo-
gen leven: “O, geef mij een schuilplaats in het dodenrijk en verberg
me daar totdat uw woede is geluwd, stel een tijd vast en kijk dan
weer naar mij om” (14:13). Zijn hoop ligt in de liefde van zijn God.
In zijn verlatenheid smeekt hij zijn vrienden om ontferming, maar zij
blijven hem beschuldigen: “Heb medelijden, vrienden, heb medelij-
den met mij, want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom ver-
volgen jullie mij, zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te
belasteren?” (19:21,22). In zijn wanhoop wil hij zijn ervaringen op
laten schrijven voor latere generaties (23,24): “O, mochten mijn
woorden worden opgeschreven ... voor altijd in de rotsen uitgehou-
wen!”. Maar geen mens kan hem helpen, en eindelijk keert hij zich
tot zijn enige Redder en Trooster. Uit de uitzichtloosheid van zijn toe-
stand en zijn geloof in Gods trouw wordt de zekerheid van een op-
standing geboren. Ook al zal hij sterven, op een dag zal hij God zien:
“Ik weet: mijn Redder leeft, en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrij-
pen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam
God aanschouwen … ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,
heel mijn binnenste smacht van verlangen” (25-27).
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Job is door zijn lijden tot een diepere liefde voor en vertrouwen op
God gekomen. Maar hij komt pas tot werkelijke bekering nadat God
hem ernstig toespreekt en hem uitdaagt: “Wie is het die mijn besluit
bedekt onder woorden vol onverstand? Sta op, Job, wapen je; Ik zal
je ondervragen, zeg Mij wat je weet” (38:2,3). Job doet alsof hij de
schepper is, en God tot verantwoording kan roepen. Maar wie is hij
en wat weet hij eigenlijk? Wat voor recht heeft hij om God ter verant-
woording te roepen? Waar was hij toen de aarde geschapen werd?
In de beschrijving van de wonderen van Zijn schepping laat God niet
alleen Zijn almacht zien, maar ook Zijn liefde en trouw in al Zijn wer-
ken. Nergens vinden wij Gods medeleven met Zijn schepping zo dui-
delijk beschreven, behalve hier en in de woorden van de Here Jezus:
“Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en
vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze
voedt” (Mat 6:26). Job voelt zich daarna heel klein: “Daarom beken
ik dat ik onverstandig gesproken heb, hetgeen mij te hoog is en ik
niet versta” (42:3). Hij doet vol schaamte boete: “Daarom beschul-
dig ik mij, en doe boete in stof en as” (v 6). In de volgende verzen
zien we dat God hem weer liefdevol ‘mijn dienaar’ noemt. Maar zijn
vrienden, die hem niet steunden, hebben nu de steun van Job hard
nodig. Tegen Elifaz zegt God: “Ik ben in woede ontstoken tegen jou
en je twee vrienden, omdat jullie niet juist over mij hebben gespro-
ken, zoals mijn dienaar Job” (v 7). Job moet voor zijn vrienden bid-
den, en daarna zegent God hem: “Nadat Job voor zijn vrienden had
gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en Hij gaf hem
het dubbele van wat hij eerder bezat” (42:10).
In Ezechiël wordt Job, samen met Noach en Daniël, voorgesteld als
toonbeeld van rechtvaardigheid. Drie voorbeelden van mensen die
volhardt hebben, terwijl ze de dood in de ogen keken, en op bijzon-
dere manier gered werden: Noach uit de zondvloed, Daniël uit de
muilen van leeuwen, Job van zijn dodelijke ziekte. In het NT komen
we Job nog één keer tegen. Jakobus toont hem als voorbeeld van
standvastigheid. “Degenen die standhielden prijzen we gelukkig! U
hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de
Heer gaf; de Heer is immers liefdevol en barmhartig” (5:11). N.D.



de vernieuwende kracht van

Een nieuwe levenswijze

Van wie in Christus Jezus als Heer en Heiland gelooft, wordt discipelschap
verwacht. Het doel hiervan is dat wij een nieuwe levenswijze leren. In de-
ze proeftijd komt uit onze dagelijkse toewijding aan de wil van de ver-
hoogde Heer in de hemel een verandering van gezindheid, belangstelling,
levensidealen en verlangens voort. Bij de wederkomst van Christus zal
deze innerlijke verandering van karakter bekroond worden met een ver-
andering van lichaam. De apostel Paulus spoorde zijn medegelovigen in
Rome aan, ernst te maken met deze toewijding aan de Heer: “Ik vermaan
u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden van God, dat u
uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is uw
redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken” (Rom 12:1,2). Echt
discipelschap, kan ons leven radicaal veranderen en onze energie en as-
piraties een heel andere richting geven.

Saulus van Tarsus is hiervan het voorbeeld bij uitstek: van hater en ver-
volger van Christus en zijn volgelingen werd hij een broeder, die werd ge-
motiveerd door liefde, en een apostel. Aan de kracht die hij gebruikte om
Christus te vervloeken, werd een andere richting gegeven, en Saulus/
Paulus kroonde Hem tot de Koning van zijn leven. Over enkele gelovigen
in Korinte schreef Paulus: “En sommigen van u zijn dat geweest – wat zij
waren geweest, staat in 1 Korintiërs 6:10 – Maar u hebt u laten afwas-
sen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam
van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor 6:11).
Dit is de vernieuwende kracht van discipelschap – de centrale kracht van
de roeping, die actief is om de hervorming te bewerkstelligen.

De macht van het ‘ik’
Waarschijnlijk erkennen de meeste discipelen van Jezus wel dat de groot-
ste belemmering voor hun hervorming de macht van het ‘ik’ is. Dit legt de
Geest aan banden en laat goede voornemens uitlopen op doffe teleurstel-
lingen. Paulus begreep dit: “Waar ik een afkeer van heb, dat doe ik” (Rom
7:15). Dit is wel de droevigste bekentenis in de Bijbel. Een hoge doelstel-
ling, zonder de kracht om deze te verwezenlijken; een goede bedoeling,
die uit onmacht niet wordt waargemaakt. Het geweten mag dan in gebre-
ke blijven, maar het weet waarin de moeilijkheid ligt. Soms worden men-
sen gek van angst of verdriet over hun onontkoombare falen. De psycho-
loog vindt de oorzaak hiervan in factoren als erfelijkheid en de omgeving

1. “Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”
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discipelschap

waarin wij zijn opgegroeid en in leven. Verklaringen die weliswaar niet zon-
der betekenis zijn, maar de werkelijke moeilijkheid gaat veel dieper dan
de omstandigheden, hetzij van geboorte, hetzij van de omgeving.

Op de een of andere manier weten we in het diepst van ons hart dat het
niet ‘in de sterren staat geschreven’, maar aan onszelf ligt dat we ‘misluk-
kelingen’ zijn. Het ‘ik’ dat de slaaf van Christus had moeten zijn, is onze
meester. Geen valse argumenten kunnen hier verandering in brengen.
Geen bleekmiddel op aarde kan ‘het zwarte’ in ons wit maken. Met geen
wondermiddel is onze kwaal te genezen. Zelfkwelling brengt geen gene-
zing. Geknoei is geen antwoord. Uiterste stiptheid reinigt het hart niet. Ui-
terlijke bijstelling is slechts een lapmiddel. Een kortere weg brengt ons
niet tot het gewenste doel. Er zijn mensen die de overwinning najagen
door aan liefdadigheid te doen. Geven is een gezegende genade, die deel
uitmaakt van de vernieuwende kracht van discipelschap, maar wij kunnen
met vrijgevigheid niet goedmaken wat we aan geestelijke kracht missen.

Om tot de kern van de zaak te komen, luisteren we naar de woorden van
de Koning: “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf
en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij” (Luc 9:23). Dit is fundamen-
teel – het verslag zegt dat Hij dit “tot allen” zei. Er zijn dus drie noodzake-
lijke dingen: 1. onszelf verloochenen, 2. het kruis opnemen en 3. Christus
volgen. Van deze drie dingen is de laatste waar het allemaal om draait. Je
kunt het eens zijn met de boodschap, zonder te volgen; je kunt de bood-
schap begrijpen en doorvertellen, zonder te volgen; je kunt je uitputten in
drukke werkzaamheden voor de kerk en de naaste, zonder te volgen.

Zelfverloochening

Maar om Hem te kunnen volgen, noemt Jezus die twee andere dingen.
Centraal staat daarin de verloochening van het ‘ik’, van uzelf. Zelfverloo-
chening betreft het innerlijk. Dagelijks het kruis opnemen is wat uiterlijk
zichtbaar wordt van uw innerlijke toestand, het bewijs van zelfverlooche-
ning. Met erover praten bereikt u het niet, net zo min overigens door er-
over te schrijven. Het gebruik van het woord ‘dagelijks’ benadrukt dat het
om praktische werkelijkheid gaat; niet om theorie: iedere nieuwe omstan-
digheid tegemoet treden; iedere belemmering dapper onder ogen zien;
iedere nieuwe gelegenheid blijmoedig aangrijpen. Het betekent de Mees-
ter onbeperkt toegang verlenen tot iedere kamer van ons hart, en vooral
die donkere hoeken daarin. Als we aan die mogelijkheid denken, voelen
we ons misschien beschaamd, maar tegelijkertijd kan het ons goed doen.
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Het opnemen van het kruis is echter niet iets dat vastgelegd, onverander-
lijk is. Wat zichzelf verloochenen betekent, kan aan verschillende perso-
nen, op verschillende tijden, verschillende eisen stellen. Soms houdt dit
voor een jonger persoon iets anders in dan voor een ouder iemand. De
principes blijven dezelfde, maar de toepassing kan van geval tot geval
verschillen. Wat ons kruis dragen inhoudt is niet in vaste regels te om-
schrijven, maar hangt van persoonlijke omstandigheden af. Het is uw
kruis dat u moet opnemen, niet dat van uw naaste. Het is waar, en het is
prachtig dat u hen mag helpen bij het dragen van hun kruis, zoals Simon
voor Christus deed; maar uiteindelijk is voor elk mens het kruis dat hij
moet dragen zijn eigen kruis. Het is ook niet dat van Christus, want Hij
heeft het zijne eens voor altijd gedragen, zodat u het uwe kunt dragen,
zonder te struikelen.

Heel vaak moet de strijd worden gestreden op het terrein van één bepaal-
de eis. Evenals dit het geval was voor de rijke jongeling: “Eén ding ont-
breekt u” (Mar 10:21). De vernieuwende kracht van discipelschap dwingt
de discipel dat ene ding onder ogen te zien. Zonder dat is er geen hervor-
ming. Als de aanneming van Christus voorop staat, dan dienen alle ande-
re zaken naar de achtergrond te worden geschoven.

De ware motivatie

De lijst van prioriteiten dient radicaal opnieuw te worden opgesteld. Als
deze woorden streng lijken, ze zijn toch niet zo streng als de woorden van
Christus Zelf: “Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat
hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Luc 14: 33). De voorwaarden zijn zo
streng, dat we er alleen met succes aan kunnen voldoen als het met onze
motivatie goed zit. Daarom moeten we onze beweegredenen nauwkeurig
uitzoeken. Zijn ze louter gericht op onszelf? Willen we er iemand anders
mee behagen? Willen we trouw zijn aan een bepaalde instelling of groep?
Hebben we een reputatie hoog te houden? Geen van deze beweegrede-
nen voldoet. Het klinkt misschien afgezaagd, maar het is waar – zelfbe-
heersing bereiken we door de Meester tot Heer en Koning in ons leven te
kronen. Dat betekent dat we alles om Zijnentwil doen. Dat is de ware mo-
tivatie. Hierdoor kwam Paulus ertoe te schrijven: “Met Christus ben ik ge-
kruisigd, en toch leef ik” (Gal 2:20). De meeste discipelen van Jezus ken-
nen één speciale verzoeking. Deze zou kunnen worden omschreven als
het verlangen om zó met ons begrip van discipelschap te manipuleren,
dat wij de dingen die verworpen moeten worden zouden kunnen behou-
den, doorgaan met een manier van leven die veranderd zou moeten wor-
den, de verbintenissen die verbroken dienen te worden in stand houden.

de vernieuwende kracht van discipelschap
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1. “wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”

19

Het ware discipelschap moedigt niet aan tot acteren. De hele wereld mag
dan een toneel zijn, maar discipelen van Jezus zijn geen toneelspelers.
Het gevaar van het zien van films en toneelstukken is, dat velen hun toe-
vlucht nemen tot een fantasiewereld, een schijnwereld. De wereld mag
dan in een waan leven, maar volgelingen van Jezus hebben te maken met
de (vaak harde) werkelijkheid. De eisen die Christus stelt zijn streng, en
laten geen compromis en verwaarlozing toe: ze zijn stellig en verplichtend.
Paulus zei: “Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken” (Rom
12:2). Nieuwe inzichten moeten leiden tot een nieuwe gezindheid, waaruit
een andere manier van leven voortvloeit. Het is niet genoeg om nieuwe
lappen op de oude ‘kledingstukken’ van ons vroegere leven te naaien.
Een nieuw begin is nodig. Vandaar het gebruik van de uitdrukking
‘vernieuwende kracht’ – de dominerende kracht die creatief is in haar uit-
werking. Het proces waar we het over hebben is geen zaak van repareren.
Het is geen cursus in etaleren. Het is niet van een slechte toestand het
beste maken. Het is niet slechts een middel tot ontsnapping. Het is geen
middel om ons in staat te stellen te verdragen wat niet genezen kan wor-
den. Discipelschap is iets nieuws, een nieuw leven dat is gefundeerd op
een nieuw verbond. De roeping is uiteindelijk deel te mogen hebben aan
‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (zie 2
Pet 3:13). Het oude is voorbijgegaan – het nieuwe is gekomen. Zoals Pau-
lus eens schreef, is de christen van nationaliteit veranderd: “Wij zijn bur-
gers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus
als verlosser verwachten” (Flp 3:20). Discipelschap heeft te maken met
een nieuwe mens, die door God is geschapen in heiligheid en waarheid.

De nieuwe mens

“Volg Mij”, zei de Koning. Een oproep zo eenvoudig, dat ieder kind die be-
grijpt. De betekenis is zo subliem, dat geen wijsgeer, hoe knap ook, de
oneindige betekenis van de vernieuwende kracht ervan volledig kan be-
seffen. Het betekent geen ellende – het is een vreugde. Het is geen twijfel
– het is overtuiging. Het is geen vrees – het is gezegende zekerheid. Disci-
pelen zijn slaven, maar ook vrienden die de wil van hun Meester kennen.
Zij slepen zich niet met tegenzin voort, in de hoop dat hun ellende uitein-
delijk een beloning zal brengen. Zij volgen met blijdschap omwille van de
liefde, in het vertrouwen dat, omdat Hij leeft, ook zij zullen leven. De ver-
nieuwende kracht van discipelschap – de hervorming – raakt ieder aspect
van het leven: roeping, overtuiging, vertrouwen, overgave, reinheid, vrede,
gebed, dienstbetoon. In de volgende artikelen zullen we deze en ook an-
dere dingen in de voortgaande openbaring van het proces bekijken.

D.G./A.H./J.K.D.
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Psalm 42 en 43begrijpend zingen

Mijn ziel dorst … naar de levende God

Psalm 43 is een vervolg van Psalm 42, zoals te zien is in het feit dat het re-
frein in Psalm 42, de verzen 6 en 12, ook in 43:5 herhaald wordt: “Wat buigt
gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik
zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!”

In welke omstandigheden schreef de auteur, een Korachiet, dit klaaglied? Hij
geeft duidelijk de indruk, dat hij op dit tijdstip verhinderd was naar de tempel
te gaan, waar hij God vroeger met blijdschap als Leviet diende, en vooral
voor de muziek zorgde. Met tranen uit hij zijn verlangen daar opnieuw te mo-
gen komen: “Mijn ziel dorst naar God ... wanneer zal ik komen en voor Gods
aangezicht verschijnen? ... zodat ik kan gaan tot Gods altaar, tot de God mij-
ner jubelende vreugde, en U love met de citer” (42:3; 43:4).

Er is iets gebeurd waardoor hij niet in Jeruzalem kan komen. Er wordt in de
psalm gesproken over vijanden en tegenstanders (42:10,11; 43:2), die spot-
ten met de woorden: “Waar is uw God?”. Eén aannemelijk voorstel is, dat de
woorden duiden op een periode toen de slechte Koning Jerobeam afgoden
opstelde in Bethel en in Dan en tot het volk zei: “Het is te veel voor u om op
te trekken naar Jeruzalem” (1 Koningen 12:28,29). Het boek 2 Kronieken
voegt hier een interessante bijzonderheid aan toe: “Jerobeam en zijn zonen
maakten het (de priesters en de Levieten) onmogelijk voor de HERE het pries-
terambt te bekleden” (11:14). Dat komt overeen met de taal van Psalm 42
en 43: men riep God aan “uit het land van de Jordaan en de Hermonber-
gen” (42:7) – dichtbij de plaats Dan, die in Koningen genoemd wordt als een
van de plaatsen waar een gouden kalf stond. In deze streek komen de be-
ken van de bergen samen om de rivier de Jordaan te vormen – voor de
schrijver een indrukwekkend verschijnsel: “Watervloed roept tot watervloed
bij het gebruis uwer stromen” (42:8).

Deze Psalmen spraken de Here Jezus ongetwijfeld aan. Ook Hij had een diep
verlangen naar de stad Gods. En het kan toch geen toeval zijn dat hij juist
vanuit het gebied van de Hermon (bij Caesarea Filippi, Marcus 8:27) zijn
laatste reis naar Jeruzalem begon. Gods “licht en waarheid” hebben Jezus
geleid naar Gods “heilige berg ... tot Gods altaar” (43:3,4), waar Hij Zelf als
offerlam stierf. J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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De machten der hemelen

zullen wankelen (1)

Een slapend monster: de Vesuvius

In de tijd van Christus en de apostelen was, evenals nu, een van de meest
geliefde streken van Italië de baai die thans de golf van Napels heet. Het
landschap heeft er een haast onbeschrijfelijke schoonheid, en het is dan ook
niet te verwonderen dat veel rijken van de oude wereld hier hun villa’s had-
den. Maar niet alleen de rijken en aanzienlijken woonden hier: het alledaagse
leven was vertegenwoordigd in stadjes als Pompeï, Herculaneum en Stabiae,
terwijl Misenum, gelegen op de kaap die de baai aan de noordzijde begrenst,
een belangrijke Romeinse vlootbasis was. Zo vormde het leven hier een door-
snede van dat in het gehele, welvarende, Romeinse rijk van die tijd. Domine-
rend in dit landschap was de kegelvormige top van de Vesuvius. Deze berg
was van vulkanische oorsprong, maar was al sinds mensenheugenis dood en
uitgeblust. Weliswaar was Pompeï gebouwd op de lavaresten van wat een
uitbarsting van ongekende hevigheid moet zijn geweest, maar de inwoners
van het stadje waren zich dit niet bewust – het verschijnsel vulkanisme was
hun naar alle waarschijnlijkheid volledig onbekend. In het jaar 63 (enkele

jaren na het verblijf van de
apostel Paulus in Rome)
werd deze rust wreed ver-
stoord door een hevige aard-
beving. Maar het puin werd
weggeruimd, de schade her-
steld en de ingestorte huizen
weer opgebouwd. De herin-
nering aan de ramp was al-
weer grotendeels vervaagd,
toen zich zestien jaar later
de eerste verschijnselen

voordeden van de onvoorstelbare ramp die Pompeï, Herculaneum en Stabiae
de geschiedenis deden ingaan als ‘het Hiroshima der oudheid’.

De geleerden van Misenum

Het jaar was 79 na Chr., dezelfde maand als in Hiroshima – augustus; het
was de 24e. We weten dit uit een tweetal brieven van de Romeinse politicus

Pompeï: een waarschuwing uit de geschiedenis

Golf van Napels met de richting van de as– en gaswolk

w
ik

ic
o

m
m

o
n

s



22

en natuuronderzoeker Plinius de jongere (neef en aangenomen zoon van de
natuuronderzoeker en vlootvoogd Plinius de oudere). Al dagenlang waren er
aardschokken geweest, maar, zoals Plinius schreef, aardschokken waren in
die streek een ‘normaal’ verschijnsel. Het was een benauwde nacht geweest,
en de dag was heet; maar ook dat was niet ongewoon midden in de zomer.
Het leven in Pompeï ging zijn gewone gang, met de streekeigen opgewekte
onbezorgdheid – men deed zaken of amuseerde zich. Toen, omstreeks het
middaguur, werd de stad opgeschrikt door een daverende slag: de top van de
berg was middendoor gespleten, een vuurrode rookzuil spoot omhoog en ver-
anderde vervolgens in een pikzwarte paddenstoelvormige wolk, die zich
steeds verder uitbreidde, het werd in snel tempo angstaanjagend donker.

... en verdelgde hen allen

Als er één ding is dat zowel uit Plinius’ verslag als uit de verrichte opgravin-
gen duidelijk wordt, dan is het wel het feit dat de uitbarsting de mensen com-
pleet heeft verrast. Zelfs toen de fatale gebeurtenissen eenmaal een aan-
vang hadden genomen, heeft men de ernst en de omvang ervan niet inge-
zien. Men zocht beschutting binnenshuis en dacht er pas aan te vluchten
toen het al veel en veel te laat was; men heeft het gevaar volledig onder-
schat. Toen men eindelijk begon te beseffen dat het hier geen kortstondig
verschijnsel betrof, lag de as al metershoog in de straten: de mensen zaten
als ratten in de val en wie nog buiten was, of kon komen, bleef steken in het
stof. En toen kwam de gaswolk, doordringend tot in de verste hoeken.

Zelfs de geleerden van Misenum hebben niet begrepen wat er gebeurde. Pli-
nius de oudere liet een schip in gereedheid brengen om de gebeurtenissen

Tekenen aan de wand
De verkiezingen staan voor de deur. Deze opschriften prijzen o.a. Gnaeus Helvius
Sabinus aan als een ideale kandidaat voor
de functie van 'aedile' – een soort wethou-
der van openbare werken, koophandel en
politie. Het behoorde ook tot de taak van de
aedilen om spelen te organiseren en Sabi-
nus belooft een schitterende voorstelling in
het amfitheater als hij wordt gekozen (ook
toen al verkiezingsbeloften). Maar de
schoonste voornemens zijn ijdel als God
anders beslist. ‘God heeft uw heerschappij
geteld en er een einde aan gemaakt’ (Dan
5:26). Die dag kwam voor Pompeï op 24
augustus van het jaar 79. Maar eens komt
ze voor alle steden, rijken, machthebbers:

“In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten,
dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan ... het zal al die koninkrijken verbrijzelen,
maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.” (Dan 2:44)

romeinspompeii.net
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van nabij te kunnen bestuderen, maar wijzigde zijn plannen toen hem een
verzoek om hulp bereikte (de kust was, volgens Plinius de jongere, ‘vol zo-
mergasten’). Tegen het advies van zijn stuurman in zeilde hij naar Stabiae.
Toen weigerde hij echter met de anderen te vluchten; hij bleef achter om de
gebeurtenissen gade te slaan en stierf tenslotte toen het vulkaangas ook
hem bereikte. Toen het daglicht (drie dagen later) terugkeerde vond men zijn
lijk op het strand.

De onmacht van de (af)goden

“Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet,
uit de benauwdheid redt hij hem niet” (Jes 46:7).

De god Apollo lijkt de Pompejanen te hulp te willen
snellen, maar is met hen ten onder gegaan. Wijzend
naar de dode stad getuigt hij van zijn eigen onmacht
en van de almacht van de ware, levende God.

Plinius de jongere, met zijn moeder in Misenum achtergebleven, ontsnapte
maar ternauwernood aan hetzelfde lot toen hij, veel te laat, besloot te vluch-
ten en in het vrije veld (op ruim 30 km afstand van de Vesuvius! ) werd ach-
terhaald door de duisternis en de asregen.

De hele gang van zaken moet voor een ieder die met zijn Bijbel vertrouwd is,
een bekende klank hebben. Zo was het gegaan in de dagen van Noach:

“Zij aten, zij dronken, zij huwden en werden ten huwelijk genomen tot op
de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen ver-
delgde.” (Luc 17:27)

en in de dagen van Lot:
“Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden.
Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van
de hemel en verdelgde hen allen.” (Luc 17:28,29)

Zij aten, zijdronken

Deze amforen, waar wijn in heeft gezeten,
zijn in nog betrekkelijk ongeschonden
staat teruggevonden. Toch zullen zij nooit
meer dienstdoen.

“Men drinkt geen wijn meer onder ge-
zang. Alle vreugde is ondergegaan. Wat
rest in de stad is verwoesting.” (Jes
24:9,11,12)

b
lo

gs
.g

e
tt

y.
e

d
u

thesightofmorning.blogspot.nl



24

Jezus haalt deze voorbeelden aan, om er Zijn waarschuwingen mee te illustre-
ren; waarschuwingen die twee verschillende gebeurtenissen betreffen, waar-
van de eerste echter een voorafbeelding van de tweede is (verg. bijv. Lucas
17:31 met Lucas 21:21; zie ook Matteüs 24 en Marcus 13, waar beide sa-
men genoemd worden). De eerste gebeurtenis is de komende verwoesting
van Jeruzalem, die veel van Zijn toehoorders nog zullen meemaken, maar
waaraan de Zijnen kunnen ontkomen – mits ze Zijn waarschuwing ter harte
nemen en niet talmen tot het te laat is, zoals negen jaar later de bewoners
van Pompeï, Herculaneum en Stabiae:

“Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de
stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want
dit zijn de dagen van vergelding.” (Luc 21:21-22)

De tweede gebeurtenis is Zijn wederkomst:
“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de
dagen van de Zoon des mensen ... Op dezelfde wijze zal het gaan op de
dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt ... Denkt aan de
vrouw van Lot!” (Luc 17:26,30,32) R.C.R.

U zult geenszins sterven

Toen de mens de leugen van de slang stelde
boven het woord van God, deed de dood zijn
intrede. De Romeinen vereerden de slang
echter als symbool van leven en genezing.
Deze siert een huis, 'befaamd' om zijn eroti-
sche muurschilderingen.

“Daarom heeft God hen in hun hartstoch-
ten overgegeven aan onreinheid. Zij im-
mers hadden de waarheid vervangen door
de leugen en het schepsel vereerd en ge-
diend boven de Schepper.” (Rom 1:24,25)

Een overzicht van het
weer uit de as gegra-
ven stad Pompeï, met
op de achtergrond de
vulkaan Vesuvius.

travelthruhistory.ty

ntimages.net
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Wonderen van

de Schepping

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid

De ijsvogel

Wanneer hebt u voor het laatst een ijsvogel gezien? U kent waarschijnlijk
zijn opvallend mooie verschijning: helder blauw en oranje. Meestal zie je
hem alleen als een kleine blauwe flits boven het water. Hij heeft een lan-
ge, scherpe snavel om vissen en waterinsecten te vangen; en met beetje
geluk ziet u hem op een laaghangende tak boven het water zitten, speu-
rend naar zijn prooi. Ineens duikt hij recht naar beneden; en dat moet
razend snel gebeuren, want vissen reageren onmiddellijk op de minste
verandering van licht. Ook hebben zij microscopische haren op hun rug,
die de kleinste verandering in de waterdruk registreren. Eenmaal gewaar-
schuwd kunnen zij wegschieten met een snelheid die geen Formule 1
coureur kan evenaren! Het succes van de ijsvogel hangt daarom af van
de snelheid waarmee de vis reageert; het is soms een kwestie van een
vijftigste van een seconde!

De kans op een ontmoeting met deze prachtige, kleine vogel is het
grootst langs rivieren en beken in het midden en oosten van het land, en
in de duinstreek. Hij heeft steile, zandige of lemige oeverranden nodig
om daarin zijn nesttunnel uit te graven. Die tunnel kan wel één meter
lang zijn en eindigt in een ruime holte, waarin gemiddeld 4 tot 8 eieren
gelegd worden.

IJsvogels komen overal op aarde voor, behal-
ve op de toendra en op hoge bergen. Zij vari-
ëren behoorlijk in grootte. De kookaburra
(lachvogel) uit Australië is, met een maxima-
le lengte van 45 cm, de grootste; de dwerg-
ijsvogels van Zuidoost-Azië zijn de kleinste.
De bonte ijsvogel van Afrika en Zuid-Azië
jaagt langs zowel zout- als zoetwater, en
hangt tien meter boven het water om zijn
prooi te lokaliseren. Lukt het hem, dan hoeft
hij niet terug naar zijn tak te vliegen, want hij
kan zijn vangst onderweg verorberen.

In de Bijbel lezen wij over apostelen die vissers waren: Petrus, Andreas,
Jakobus en Johannes. De Here Jezus riep hen om een waardiger beroep
uit te oefenen: vissers van mensen. Dat lijkt moeilijker te zijn dan vissen
vangen, maar met Gods zegen en de oplettendheid van een ijsvogel is
het best mogelijk mensen voor de Heer te winnen! G.C/C.T.
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Fundamentele begrippen
16. De satan in het Nieuwe Testament (5)

Er rest ons in deze artikelen over (de) satan in het Nieuwe Testament nog de
beloofde verklaring van de achtergrond van Jezus’ verzoekingen in de woestijn
(en ook die van zijn volgelingen), evenals enkele passages waar we tot nu toe
niet bij hebben stilgestaan. De verklaring van sommige daarvan ligt in het ver-
lengde van wat we eerder hebben aangevoerd. Andere vragen meer aandacht
omdat ze als ‘bewijs’ worden gebruikt voor het bestaan van een bovennatuurlij-
ke kwade macht. Maar om dat goed en duidelijk te doen, moeten we tegelijker-
tijd iets zeggen over beeldgebruik, personificatie en representatie in de Bijbel,
evenals iets over de heersende opvattingen in de tijd van Jezus.

Een schildering van de werkelijkheid
De oosterling is niet altijd concreet. Iemand schreef eens dat zij met woorden
een beeld schilderen van de werkelijkheid. Het beeld is te herkennen, maar het
is geen foto. De schilder kan dingen weglaten en toevoegen, om wat hij wil ver-
tellen zo duidelijk mogelijk te maken. De Nederlandse schilder Johannes Ver-
meer was daar een meester in. Maar de grote Meester is God, die het geestes-
oog van Zijn dienaren de dingen laat zien zoals Hij het ons wil vertellen. Het
scheppingsverhaal in Genesis is zo’n meesterwerk. Het schilderij toont wat we
moeten weten, de rest is weggelaten. Maar ook de verschillen in de Evangeliën
zijn hiermee te verklaren: afhankelijk van het doel, en dus de boodschap, wor-
den gebeurtenissen vermeld of weggelaten – zelfs de tijdsvolgorde kan daar-
aan ondergeschikt zijn. Trouwens: Paulus schrijft heel toepasselijk dat de evan-
gelisten ons Jezus als gekruisigde voor de ogen hebben geschilderd (Gal 3:1).

Het Goddelijk rechtsgeding
Eén van de manieren om in beelden te spreken, is het toepassen van iets uit
het ‘aardse leven’ op de ‘hemelse dingen’. Zo is één van de beelden die de Bij-
bel ons schetst, dat van een rechtsgeding tussen God en mensen (zie bijv. Jes
3:13 en 50:8; Jer 2:9). We hebben daar in het artikel over de satan in Job al
over geschreven. In dat rechtsgeding is er een aanklager, een pleitbezorger en
een Rechter. Hierbij gaat het niet zozeer om de letterlijkheid, maar om een voor
ons mensen begrijpelijke voorstelling van wat een rechtvaardig oordeel is.

Het Hebreeuwse woord voor aanklager is satan. Evenals bij het woord malak
en angelos, uit het verband of door de aanduiding ‘uit de hemel’, duidelijk
moet worden of het om een menselijke of hemelse boodschapper gaat, moet
vaak uit het verband blijken wie de aanklager is; en ook hier kan sprake zijn
van een hemelse of menselijke. De hemelse aanklager kan echter ook verwoor-
den wat menselijke aanklagers zeggen. Dan zitten zij achter de aanklacht en
dus achter de aanklager. Let op: ‘de satan’ zit dus niet achter de aanklachten
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van die mensen. Zo is op Job niets aan te merken, totdat sommigen jaloers
achterdochtige vermoedens gaan uiten. Zij vragen zich af of hij wel eerlijk aan
zijn rijkdom is gekomen; geven zelfs voorbeelden van wat hij gedaan zou heb-
ben. De satan brengt hun ‘getuigenissen’ dan voor het gerecht. Ze moeten wor-
den uitgezocht. Hij kan niet anders, want dat is de basis van elk Goddelijk ge-
ding. Er moet namelijk voor God, engelen en mensen, van elk mens duidelijk
zijn wie rechtvaardig is en wie niet. Want het is van het grootste belang dat God
rechtvaardig blijkt te zijn in zijn keuzes en oordelen. Want als Hij onrechtvaar-
dig is, met welk recht zal Hij ons dan oordelen? Dus als God Job zegent, moet
Job dat waard zijn en mag God hem niet voortrekken. Evenals in menselijke
rechtsgedingen vertegenwoordigt de satan iets of iemand. In het Goddelijk
rechtsgeding vertegenwoordigt hij in de eerste plaats ‘de wet’, en hij toetst of
wat iemand doet daarvan afwijkt. Maar hij vertegenwoordigt ook hen die ‘de
zondaar’ aanklagen. Op grond van hun getuigenissen en de aard van de afwij-
king klaagt hij aan en komt de Rechter tot een oordeel: vrijspraak
(rechtvaardiging) of veroordeling. Die Rechter is uiteraard God. In de wet, die
Hij Israël door Mozes gaf, legde Hij veel straffen op overtredingen al vast. In
Israël waren ‘de oudsten’, de leiders van het volk, belast met de rechtspraak;
zij vertegenwoordigden God, en er werd van hen verwacht dat zij in Zijn geest
(rechtvaardig en genadig) en in overeenstemming met de wet oordeelden. De
koning was de hoogste rechter, die oordeelde in moeilijke gevallen. Zijn oordeel
gold alsof God Zelf, of ‘de Engel van Zijn Aangezicht’, had gesproken.

In het OT zien we de behoefte aan een pleitbezorger, advocaat. Job heeft dat
heel sterk. Hij is kennelijk door God om iets veroordeeld, maar hij weet niet
waarom. Daarom wil hij dat er iemand tussenbeide komt. Dat is niet vreemd,
want er zijn voorbeelden van. Zo pleitte Abraham voor de mogelijke rechtvaar-
digen in Sodom en Gomorra, Mozes in de woestijn voor het zondige volk, Daniël
en Nehemia voor het volk in ballingschap en dat Jeruzalem niet – net als So-
dom en Gomorra – onder ‘een straf van eeuwig vuur’ zou blijven liggen (Judas
7); dus niet voor altijd verwoest zou blijven, maar herbouwd worden. In het NT
wordt Jezus Christus voorgesteld als de Pleiter voor de gelovigen.

De aanklacht tegen Jozua
In Zacharia 3 staat een sprekend voorbeeld van zo’n rechtsgeding. Voordat de
Levitische priester Jozua tot Hogepriester wordt gekroond, moet worden onder-
zocht of hij geschikt is. En niet iedereen is daarvan overtuigd; hij komt namelijk
uit ballingschap. “Jozua was met vuile klederen bekleed” is het beeld voor zijn
zondigheid. Jozua moet dan als het ware voor de Rechter verschijnen en de
satan gaat aan Jozua’s rechterhand staan “om hem aan te klagen” (Grieks:
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antimeikai: aanklagen, weerstaan, pleiten tegen). Maar de aanklager vertegen-
woordigt de mensen die vinden dat hij niet geschikt is. Zij zijn ertegen en plei-
ten tegen hem. Mogelijk zijn dit de mannen die vóór de Engel van de HERE

staan, tot wie de Engel zegt: “doet hem de vuile klederen uit”, want “Ik neem
uw (Jozua’s) ongerechtigheid van u weg”. En zij moeten hem dan het hoge-
priesterlijk gewaad aantrekken. De bestraffing van satan moet daarom de be-
straffing van deze aanklagers zijn. Let op: het is een beeld, geen reële situatie!

Judas gebruikt dit beeld in Zacharia in een breder verband. De klacht tegen
Jozua was namelijk een symptoom van de verwerping van de terugkeer van
Israël naar eigen land (de bewoners van het land verzetten zich daartegen; zie
Ezra 4:4 en 5). Hij noemt de Engel van de HERE Michael en in plaats van satan
schrijft hij duivel (het Griekse diabolos, zoals de Septuaginta dat gebruikt in
Zach 3; dus we hoeven daar niets achter te zoeken). Wat Judas vervolgens
doet is zijn volksgenoten (Israël) laten zien, dat zij nu hetzelfde doen tegenover
de volgelingen van Jezus als de bewoners van hun land in de tijd van Zacharia,
Ezra en Jozua: zij verwerpen hen en klagen hen aan. Maar zoals de Engel Jozua
en Israël met hem niet veroordeelde, zo verklaart God nu ook de klachten van
de Joden voor niet ontvankelijk. Wat is dan dat ‘lichaam van Mozes’? Niet zijn
letterlijke lichaam na zijn dood op de berg, waarnaar de vertalers verwijzen.
Daar was helemaal geen probleem mee, want de engelen hebben hem begra-
ven op de berg, vanwaar hij het land mocht zien voordat hij stierf. Hij was al
veroordeeld om zijn zonde tegen de HERE. De christelijke gemeente wordt ‘het
lichaam van Christus’ genoemd; ‘het lichaam van Mozes’ staat daar tegenover
als het Israël van het Oude Verbond. Dat Israël werd aangeklaagd door de be-
woners van het land, en datzelfde Israël is nu de aanklager van het volk van
het Nieuwe Verbond. Maar wie is dan nu de Pleiter voor Gods volk?

De Pleiter van het Nieuwe Verbond
In Romeinen 8:31-34 komt het beeld van een rechtsgeding weer terug. En juist
dit gedeelte laat heel duidelijk zien wat we hiervoor hebben geschetst: “Als God
vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? … Wie zal uitverkorenen van God beschuldi-
gen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de
gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die
ook voor ons pleit”. De beschuldigers van de uitverkorenen zijn hun menselijke
tegenstanders; in die tijd de Romeinse overheid en Joden die vasthielden aan
de wet. Jezus pleit zijn volgelingen echter vrij van hun beschuldigingen.

Er zijn echter ook beschuldigingen die op zich terecht zijn. Niemand is zonder
zonde. Onder het Oude Verbond moest een offer voor gedane zonden worden
gebracht, en op een daarbij gevoegd berouwvol gebed schonk God vergeving.
De taak van de priesters was de zondaren daarbij te helpen. Zo ging de Hoge-
priester eenmaal in het jaar met het bloed van een offerdier het Heiligste van
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de Tabernakel of Tempel binnen, om terug te keren met een zegen van God.
De brief aan de Hebreeën toont dan ook een ander aspect van het pleiten door
Christus. Hier wordt Hij voorgesteld als de Hogepriester, die met zijn eigen
bloed het Heiligste – in zijn geval de hemel – is binnengegaan. “De hoofdzaak
van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is aan
de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen ...” (8:1). In het
geding, dat de aanklager, de satan, tegen Christus’ volgelingen aanspant, om-
dat zij door hun zonden het eeuwig leven niet waard zijn, treedt Hij ten behoeve
van hen op. Hij pleit hen vrij op grond van hun smekingen om de genade van
God over hun zonden en van het offer dat Hij voor hen gebracht heeft.

Zacharia 3 wijst vooruit naar de Messias (de Knecht en Spruit in vs 8). Als Je-
zus bestemd is Koning en Hogepriester te worden, moet ook Hij getoetst wor-
den. Is Hij de geschikte Persoon? Is er niets op Hem aan te merken? Want als
dat zo is, is Hij aan de dood onderworpen en kan Hij niet de beloofde eeuwig
levende koning en volmaakte Hogepriester zijn, die niet eerst voor zichzelf een
zondoffer moet brengen. Voordat Jezus zijn bekendmaking van het Koninkrijk
begint, die zal uitlopen op zijn offerdood door kruisiging, wordt Hij getest om te
onderzoeken of Hij tegen de verleidingen opgewassen is: de kracht die Hij ont-
vangen heeft om wonderen te doen voor zichzelf gebruiken, zichzelf koning ma-
ken of zich door mensen tot koning te laten uitroepen, ‘een teken uit de hemel’
tonen dat zal bewijzen dat Hij door God verkoren is. Ook dit moeten we weer
zien in het kader van het rechtsgeding: het is de taak van de satan dit te doen.
Dat hij in Mattheüs en Marcus duivel wordt genoemd, hoeft geen probleem op
te leveren; want Mattheüs noemt hem zowel verzoeker (beproever), als duivel,
als satan. Hij is dus één en dezelfde. Nogmaals: de Griekse vertaling
(Septuaginta) van het woord satan is diabolos. Dat het hiermee niet afgelopen
is, tonen de woorden van Lucas in 4:13 “En toen de duivel alle verzoekingen
voleindigd had, week hij van hem voor een tijd” (LV). Tijdens zijn predikings-
werk komen deze verzoekingen, verleidingen, steeds weer op Hem af. Mensen
gaan naar Hem toe met iets “om Hem te verzoeken”, “Hem in verzoeking te
brengen”. Aan het eind daarvan bedankt Hij zijn discipelen dat zij bij Hem zijn
gebleven in zijn verzoekingen (Luc 22:28). Als Hij ook maar aan één van deze
verzoekingen had toegegeven (zoals Mozes in de woestijn), was Hij niet ge-
schikt om de eeuwige Koning van de gehele aarde te worden. Maar Hij bleef
zonder zonde en er kon niets tegen Hem worden aangevoerd (zie Dan 9:26).
Ook aardse rechters - de Joodse Raad, Herodes en Pilatus – konden niets vin-
den dat tegen Hem getuigde. Jesaja had Jezus al in een visioen als onberispelij-
ke Knecht gezien: “Hij (God) is nabij, die mij recht verschaft; wie wil met mij een
rechtsgeding voeren? Laten wij samen naar voren treden. Wie zal mijn tegen-
partij in het gericht zijn? Hij nadere tot mij. Zie, de Here HERE helpt mij, wie zal
mij dan schuldig verklaren?” (Jes 50:8,9) (wordt vervolgd) J.K.D.
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Dit gedeelte van ons onderwerp vraagt, om te begrijpen wat Jezus’ tijdge-
noten verwachtten van het Koninkrijk en zijn Koning, een vrij uitgebreide,
tamelijk analytische, studie van de reacties op Jezus’ woorden en werken.

Een goed voorbereid volk
God heeft er dus alles aan gedaan om het volk goed voor te bereiden. In
de persoon van Johannes de Doper heeft Hij een heraut vóór Jezus uitge-
stuurd, die aankondigt dat de lang verwachte Koning in aantocht is. Verge-
lijkbaar met wat de Farao deed, toen hij Jozef aanstelde als koning over
Egypte en hem voorstelde aan het volk: men riep voor hem uit: Eerbied!
(Gen 41:43). En velen van het volk, zelfs uit Jeruzalem, gaan naar Johan-
nes en laten zich door hem overtuigen. Zij laten zich reinigen van hun zon-
den in de doop, zodat zij het ‘weltoegerust volk’ (Luc 1:17) zullen zijn bij
de verschijning van hun grote Koning, die zij en hun voorouders al zo lang
verwachten. Velen willen zelfs nog verder gaan; zij vragen Johannes hoe zij
na hun doop dienen te leven, in overeenstemming met de wil van God: En
de scharen vroegen hem, zeggende: Wat moeten wij dan doen? (Luc
3:10). Maar het loopt anders dan Johannes en het volk verwachten.

De Koning verschijnt niet
Naarmate de tijd verstrijkt, worden velen ongeduldig. Johannes had ge-
zegd dat de Messias zich op dat moment in hun midden bevond (Joh
1:26). Uit het Johannes evangelie en de reacties van alle betrokkenen,
valt af te leiden dat Johannes nooit in het openbaar heeft gezegd wie de
Messias is. Hij heeft het alleen zijn directe leerlingen verteld; mogelijk hen
die Jezus later roept als zijn eigen leerlingen. Ook zal niemand anders dan
Johannes hebben gezien dat de heilige Geest op Jezus neerdaalde. Maar
door te zeggen dat de Messias zich in hun midden bevindt, zijn zowel zijn
eigen verwachtingen als die van zijn leerlingen en het volk hoog gespan-
nen. Maar de Messias maakt zich niet bekend! En dan beginnen velen
twijfels te krijgen, en anderen triomfantelijk om zich heen te kijken. Beide
reacties hebben hun oorsprong in het feit dat de Messias niet verschijnt.
Voor de één omdat Hij niet is zoals zij zich Hem hebben voorgesteld; voor
de ander omdat de komst van de Messias hen ongelegen komt.

De rol van de Joodse leiders
Het was de taak van de geestelijke leiders om te onderzoeken of iemand
die als profeet optrad, door God gezonden was. Dat was niet zo eenvou-
dig, maar er was een belangrijk criterium, dat garandeerde dat de ver-
meende profeet de waarheid sprak; namelijk dat uitkwam wat hij zei. Vol-
gens de leiders is niet uitgekomen wat Johannes heeft gezegd, en is hij
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dus niet degene waarvoor hij zich uitgeeft, en dus liegt ook wie zich uit-
geeft voor de Messias. Van het begin af zijn velen van hen sceptisch en
ongehoorzaam. Lucas vertelt: de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen
voor zichzelf de raad van God, daar zij niet door hem (Johannes) gedoopt
waren (Luc 7:30). Op een dag komen er, in opdracht van de leiders in Je-
ruzalem, priesters en levieten naar Johannes om hem te bevragen: Wie
bent u? En Johannes belijdt: Ik ben de Christus niet. (Joh 1:19,20). Waar-
om zegt hij dat? Lucas geeft het antwoord: Toen nu het volk in afwachting
was en allen in hun hart overlegden over Johannes, of hij misschien de
Christus was … (Luc 3:15). In het vorige artikel hebben we gezien dat Jo-
hannes getuigde dat hij de Messias niet was, maar vóór Hem uitgezonden
was. Het resultaat van het onderzoek naar hem, vestigt dus nog meer de
aandacht van alle geestelijke leiders, van Galilea tot Jeruzalem, op het feit
dat de Messias binnenkort zal verschijnen.

Ze zitten daar echter niet op te wachten! Uit alles blijkt dat de meeste
Joodse leiders zelfgenoegzaam zijn en bang hun positie, bezit en voorrech-
ten te verliezen (zie Joh 11:48; Luc 16:14; 18:22-24). Het Romeins gezag
verwacht dat zij voor orde en rust op geestelijk gebied zorgen, zodat er
geen opstanden uitbreken. Dus als iemand beweert de Messias te zijn,
houdt dit het acute gevaar in van ingrijpen door het Romeins gezag. Dit is
ook de tactiek die de Joodse leiders later gebruiken, als zij Jezus naar
stadhouder Pilatus sturen om hem volgens het Romeinse recht veroor-
deeld te krijgen. Maar daarover zullen we het in een later artikel hebben.

Johannes in de gevangenis: de twijfel slaat toe
De gevangenneming van Johannes door Herodes komt de Joodse leiders
daarom ongetwijfeld als geroepen. Het liefst zien zij dat deze hem direct
doodt. Maar Herodes is een nog groter opportunist dan de Joodse leiders.
Hoewel hij niet terugdeinst voor een moord meer of minder, en de Joodse
leiders best tegemoet wil komen – omdat hij ook niet zit te wachten op
onrust (zowel niet in zijn privé leven, als in zijn koninkrijk, als met de Ro-
meinen) – is hij er toch niet gerust op welke reactie de dood van Johannes
bij het volk teweeg zal brengen, en hij er misschien wel het tegendeel mee
bereikt als wat hij voor ogen heeft. Matteüs schrijft: En hoewel hij
(Herodes) hem (Johannes) wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare,
omdat zij hem (Johannes) voor een profeet hielden (Mat 14:5).

Johannes blijft dus gevangen zitten; en de tragiek is dat ook hij gaat twijfe-
len. Als hij vóór de Messias werd uitgezonden, en God hem het teken gaf
dat Jezus het is, waarom treedt Hij dan niet op als de Koning?          ► 
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Waarom verdrijft hij de Romeinen en deze Herodes niet? Waarom laat hij
hem in de gevangenis zitten? En hij stuurt dan twee van zijn leerlingen
naar Jezus, met de vraag: Bent U het, die komen zou, of hebben wij een
ander te verwachten? (Luc 7:19; Mat 11:3). Over het antwoord van Jezus
zullen wij het zo nog hebben. Hier is van belang dat Jezus indirect wijst op
zichzelf, als degene waarvan Johannes de heraut is: zalig is wie aan Mij
geen aanstoot neemt; en: Deze (Johannes) is het, van wie geschreven
staat: Zie, Ik zend mijn bode voor uw (Jezus’) aangezicht uit, die uw weg
voor u (Jezus) heen bereiden zal (Luc 7:23,27; Mat 11:10).

Jezus’ getuigenis van zichzelf
Jezus zegt nooit openlijk dat Hij de Messias, de Christus is. Wel tegen zijn
trouwe volgelingen. En zij belijden hun geloof in Hem. Maar Hij verbiedt
hun nadrukkelijk dat aan anderen te vertellen. Zeker na zijn verheerlijking
op de berg: Toen verbood Hij met nadruk zijn discipelen aan iemand te
zeggen: Hij is de Christus (Mat 16:20). Ook velen die Hij geneest vraagt Hij
nadrukkelijk niet te vertellen wat er is gebeurd en helemaal niet wie het
heeft gedaan – waar zij zich echter bijna nooit aan houden. Verder zegt Hij
het alleen tegen enkele individuen, zoals de vrouw uit Samaria: Ik, die met
u spreek, ben het (de Messias, die Christus genoemd wordt) (Joh 4:25,26).
In die stad komen de mensen in veel groter getale tot de overtuiging dat
Jezus waarlijk de Heiland van de wereld is (Joh 4:42).

In het openbaar zijn er alleen toespelingen, die echter voor de goede ver-
staander duidelijk hadden moeten zijn. Jezus begint zijn prediking in Gali-
lea, met dezelfde woorden als Johannes eerder heeft gedaan: Bekeert u,
want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen (Mat 4:17). Hiermee kun
je twee kanten op: a. dat Jezus ook een aankondiger is van het Koninkrijk;
en b. dat met Hem het Koninkrijk aanstaande is. En dat laatste bedoelt
Jezus uiteraard. In de synagoge van Nazaret leest Hij voor uit de Knecht-
profetie in Jesaja 61: De Geest van de Here is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij
gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het
aangename jaar van de Here (Luc 4:18,19; Jes 61:1,2). En nadat Hij de rol
heeft teruggeven aan de verantwoordelijke oudste, zegt Hij: Heden is dit
schriftwoord voor uw oren vervuld (Luc 4:21).

Jezus spreekt over zichzelf als de Mensenzoon. Bedoelend dat Hij het is,
die in het boek Daniël wordt aangekondigd als de rechterhand van God.
M.a.w.: als de door God aangestelde Koning (Dan 7:13,14). Hij bewijst dit,
door een verlamde, die Hij kort daarvoor de zonden heeft vergeven, te ge-
nezen: … opdat u mag weten, dat de Mensenzoon macht heeft op aarde
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zonden te vergeven – toen zei Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op
en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar huis (Mat 9:6,7). Als zijn
discipelen iets doen, waarvan de Farizeeën vinden dat dit op sabbat niet
mag, zegt Hij: de Mensenzoon is heer over de sabbat (Mat 12:8).

Toch moet het voor allen duidelijk zijn geweest, dat de Mensenzoon de
Messias, de Christus, is. Want vrij aan het eind van zijn predikingswerk
(mogelijk 4 maanden voor zijn kruisdood) vragen de Joden in Jeruzalem
Hem: Indien U de Christus bent, zeg het ons ronduit. Jezus antwoordde
hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet (Joh 10:24,25).

Jezus’ wonderen getuigen ervan dat Hij de Messias is
Op dit punt gekomen moet er iets gezegd worden over Jezus’ wonderen.
Want daar draait het in de rest van de gebeurtenissen in Nazaret om. Zij
hebben gehoord van de genezingen die Jezus overal doet. Waarom dan
niet in de stad waar Hij als kind woonde? Het antwoord is: omdat zij niet in
Hem geloven. En geloof is de noodzakelijke basis om genezen te kunnen
worden. Na een genezing zegt Jezus: uw geloof heeft u behouden. De won-
deren zijn geen gunst of recht, maar hebben een doel. Kennelijk geloven
de mensen in Nazaret niet eens dat Hij een profeet is, en daarom kan Hij
daar geen mensen genezen. In de hiervoor geciteerde Knechtprofetie is te
zien, dat de Knecht – waarmee Jezus zich vereenzelvigt – niet direct het
Koninkrijk van God vestigt, maar de taak heeft om het evangelie daarvan
te verkondigen en dat te ondersteunen met o.a. genezingen. Met andere
woorden: Jezus wil laten zien dat de genezingen die Hij doet, de tekenen
zijn dat Hij het is waarover Jesaja sprak. Dat het Koninkrijk nabij is, blijkt
daarom óók daar uit. De apostel Johannes vertelt dat velen geloofden in
zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed (Joh 2:23). Het is
waarschijnlijk dat hij daar de enkele honderden mensen mee bedoelt, die
aanvankelijk tot geloof in Hem komen en zijn leerlingen worden. Jezus’
wonderen zijn niet alleen het bewijs dat God met Hem is, en Hem gezon-
den heeft, maar ook dat Hij de Messias is.

Als Johannes in de gevangenis begint te twijfelen of Jezus wel de Messias
is, stuurt hij twee van zijn discipelen naar Jezus om het Hem te vragen. Lu-
cas schrijft daarover: Op dat ogenblik genas Hij velen van ziekten en pla-
gen en boze geesten en aan vele blinden schonk Hij het gezicht. Jezus
vraagt de twee om Johannes te gaan vertellen wat zij hebben gezien, en
geeft hen enkele citaten mee uit het boek Jesaja over de Messiaanse tijd,
die voorzeggen wat er nu voor hun ogen gebeurt (Luc 7:19-23). Dus de
wonderen op zich zouden al genoeg bewijs moeten zijn, dat de Messiaanse
tijd is aangebroken en dat de Koning bij hen is.

Op het ongeloof in Galilea reageert Jezus met: Wee u, want. God had Tyrus
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en Sidon, Sodom en Gomorra verwoest. Zij wisten van de God van hemel
en aarde, maar kregen niet de unieke gelegenheid die Israël nu krijgt.
Want indien bij hen die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn,
al lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben (Mat 11:20-24). Over
het ongeloof in Jeruzalem zegt Hij: de werken, die Ik doe in de naam van
mijn Vader, die getuigen van Mij; maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn
schapen behoort (Joh 10:25,26). God geeft Israël wèl de gelegenheid zijn
werkzaamheid onder hen te zien; maar desondanks zijn er slechts weini-
gen die echt tot geloof komen. Daarom schrijft Johannes: En hoewel Hij
zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem. Door
de Geest weet hij dat God vooraf heeft gezegd, dat dit het teleurstellend
resultaat zal zijn van alle inspanningen van de Knecht: opdat het woord
van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak: Here, wie heeft geloofd,
wat hij van ons hoorde? (Joh 12:37,38).

Jezus doet een beroep op wie bij Hem komen, om Hem ten minste vanwe-
ge zijn wonderen (de tekenen van zijn Messiasschap) te geloven: De wer-
ken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken,
die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft (Joh 5:36);
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; of anders, gelooft
om de werken zelf (Joh 14:11). M.a.w.: geloof dat Ik deze werken doe door
de heilige Geest (en dus niet door de ‘overste van de boze geesten’), en
dat niemand die werken kan doen, die Ik doe, tenzij God met hem is.

Het Koninkrijk is gekomen in de persoon van Jezus
Als enkele Farizeeën Hem dan ook vragen wanneer het Koninkrijk van God
komen zou (U praat er al zo lang over, maar wanneer komt het eindelijk
eens?), antwoordt Hij dat je er niet een bepaald moment voor kunt aange-
ven, en dat je er ook niet ergens voor naartoe hoeft te gaan; want het is er
al! Het Koninkrijk is bij u (Luc 17:21). Hoe dat dan? Omdat de door God
aangewezen Koning tegenover hen staat! Eerder had Hij zijn discipelen het
land ingestuurd met diezelfde boodschap: Het Koninkrijk van God is nabij
u gekomen (Luc 10:9 en 11). Dus niet in tijd en ruimte, maar in de persoon
van Jezus van Nazaret. Dat het Koninkrijk zelf nog geen zichtbaar gestalte
krijgt, komt omdat dit pas kan komen nadat in Jezus de zonden van de we-
reld verzoend zijn. En dan nog zal het niet onmiddellijk komen, omdat eerst
duidelijk moet worden wie het waard zullen zijn dat Koninkrijk binnen te
gaan, en tevens zoveel mogelijk mensen daartoe de gelegenheid moeten
krijgen. Dat tonen de gelijkenissen van het Koninkrijk aan, zoals we in een
ander artikel nog zullen zien.

Niet door kracht of geweld, maar door de Geest
Jezus gebruikt geen enkele vorm van verbaal of fysiek geweld om dat ko-

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God
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ningschap op te eisen. In de profetieën over Hem – vooral in die over de
Knecht – staat, bijvoorbeeld: Hij zal niet twisten of schreeuwen (Mat
12:19; Jes 42:1-4). Petrus schrijft dat het geduldig lijden van onze Heer
een voorbeeld is voor diens volgelingen, die ten onrechte om hun geloof in
Hem lijden. Hij stelt een Jezus voor ogen die geen zonde gedaan heeft (dus
ten onrechte leed) en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die als Hij
gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het
overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt (1 Pet 2:21-23). Er zijn mo-
menten dat het volk en de discipelen zo enthousiast zijn over Jezus’ won-
deren, dat zij het geduld niet langer kunnen bewaren, en niet willen af-
wachten wat Hij zal doen. Maar Jezus maakt zich uit de voeten, om te voor-
komen dat Hij bij een opstand betrokken raakt: Daar Jezus bemerkte, dat
zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te ma-
ken, trok Hij Zich weer terug in het gebergte, geheel alleen (Joh 6:15). Kort
daarna echter is de stemming totaal omgeslagen. Mogelijk uit teleurstel-
ling over zijn weigering zich tot Koning te laten uitroepen, en zeker als dui-
delijk wordt dat het een heel andere kant op zal gaan, als Jezus zich begint
te vergelijken met het manna dat tijdens de uittocht van Israël uit de he-
mel neerdaalde, en met een offerdier dat zijn vlees en bloed geeft voor het
leven van de wereld (Joh 6:48-58), zeggen velen: deze rede is hard, wie
kan haar aanhoren. En van toen af keerden vele van zijn discipelen terug
en gingen niet langer met Hem mee. Kennelijk wil Jezus een schifting aan-
brengen onder zijn volgelingen, en alleen met hen verder gaan die werke-
lijk in Hem geloven; die Hij kan vertrouwen en die Hem niet met geweld
Koning willen maken. Want Hij zegt tegen hen: Er zijn sommigen onder u,
die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af, wie het waren, die niet
geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. En Hij zei: Daarom heb
Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader
gegeven is (Joh 6:60-66). Enkele voorbeelden van dit laatste:

Ik dank U, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen
voor (wereld)wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar aan kinderen
geopenbaard … Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en nie-
mand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de
Zoon en wie de Zoon het wil openbaren. (Mat 11:25-27; Luc 10:21,22)
Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; indien
iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God
komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. (Joh 7:16,17)
Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u
uit God niet bent. (Joh 8:47)
Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. (Joh
10:27) J.K.D.

21. het Koninkrijk is bij u (1)
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Gelijkenissen van Christus Jezus

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

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

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