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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Wie de gebeurtenissen in het Midden-Oosten volgt, zal ten minste de woorden Hamas en Jihad kennen. Hamas is in de eerste plaats bekend als de
naam van een islamitische politieke organisatie in de Palestijnse gebieden
en elders in het M-O. Hamas is eigenlijk een acroniem voor Harakat alMuqawamah al-Islamiyyah, of ‘Islamitische Verzets Beweging’. Haar militaire tak wordt door velen beschouwd als een terroristische organisatie.
Het acroniem ontstond vrijwel zeker niet toevallig, want het woord hamas
(of khamush) betekent, volgens sommigen, ‘enthousiasme’, ‘ijver’, of
‘dapperheid’. Maar het is ook nauw verwant aan het Arabische woord voor
‘leger’, khamis. Op zijn beurt heeft dit, volgens een geleerde, een verwantschap met het Hebreeuwse khamus of hamas, dat ‘gewapend voor de
strijd’, of ‘gewelddadig’ betekent. Deze laatste betekenissen brengen ons
waarschijnlijk wat dichter bij het ware doel van de Hamas organisatie. Enthousiast, ijverig en dapper zijn ze zeker, maar als de gelegenheid zich aandient, wijken eenvoudige ijver en dapperheid voor bewapening en oorlogsvoering. En als zij die noodlottige stap doen, zijn zij hard en meedogenloos.
Jihad betekent ‘heilige oorlog’. Het woord komt een aantal keren voor in de
Koran, en in het Arabische idioom al-jihad fi sabil Allah, dat vertaald kan
worden met ‘streven op de manier van God’. Maar een geestelijk streven
wijkt – veelal op instigatie van een deel van de Islamitische geestelijkheid –
tegenwoordig vaak voor een fysieke strijd in een absolute oorlog tegen alle
‘ongelovigen’ (d.w.z. niet-Moslims). Wat kan beginnen als een strijd tegen
‘zonde’ kan veranderen in een militaire strijd tegen ‘zondaars’. De ‘christelijke’ wereld is niet vrij van deze ontwikkeling: in de Middeleeuwen liepen
religieuze toewijding aan het Heilige Land en de heilige plaatsen daarin, uit
op kruistochten om zulke plaatsen met de wapens terug te veroveren.
Op één plaats in het OT komen de Hebreeuwse equivalenten van hamas en
jihad vrijwel naast elkaar voor. Joël 3 beschrijft, in profetische termen, oordelen die over de volken rond Israël zullen komen (vzn. 1-16), gevolgd door
zegeningen over Gods volk (vzn 17-21). Er worden volken gewaarschuwd
tegen aanvallen op Israël; o.a.: Tyrus en Sidon (in het tegenwoordige Libanon), Filistea (de Gaza strook en een deel van Libanon), Egypte, en Edom
(Jordanië en mogelijk Saudi Arabië). Vers 9 zegt: “Roept dit uit onder de
volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken” (NBG’51). Het woord ‘heilig’ is de weergave van het Hebreeuwse qadash, dat ‘heilig maken’, ‘wijden’ betekent. Het betekent niet
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
zomaar iemand of iets voorbereiden, maar dit doen voor een heilig doel.
Een ‘oorlog heiligen’, of een oorlog heilig maken, komt in wezen overeen
met het verklaren van een jihad, een ‘heilige oorlog’, in Arabische termen.
Het volgende vers biedt een nuttige verbinding met deze tijd: “… de zwakke
zegge: ik ben een held”. Dit past heel goed bij terroristen:
•
Enkelen, in het bezit van moderne technologie en uitrusting, kunnen
de grootste en meest afschuwelijke schade aanrichten onder hun
vijanden, die niet in verhouding staat tot hun aantallen.
•
Zelfs de zwakste individuen zeggen dat zij sterk zijn, en snellen halsoverkop in de strijd, zelfs in een zelfmoordactie.
Later in dit hoofdstuk geeft de Here God de reden voor Zijn oordeel over
enkele omringende volken: “… vanwege het geweld de kinderen van Juda
aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten” (vs. 19).
‘Geweld’ is het Hebreeuwse woord hamas, dat een echo is van het tegenwoordige woord Hamas, en geweld, vernietiging, meedogenloosheid en felheid betekent – een verzameling termen die een terroristische organisatie
zou kunnen inhouden of omvatten, gericht op volledige vernietiging om zijn
doelen te bereiken.
We pretenderen niet te weten of kunnen voorzeggen wanneer en hoe deze
terreur tot een welverdiend einde zal komen, maar we weten absoluut zeker dat de God van de gehele aarde op de juiste tijd zal doen wat goed is.
En we heffen onze hoofden omhoog in hoop en vertrouwen, dat die grote
dag van verlossing, vernieuwing en volledig herstel spoedig zal komen.
We moeten wel bedenken dat niet alle Arabische volken gewelddadig zijn,
en niet alle Moslims geweld gebruiken. Het percentage Hamas activisten of
sympathisanten kon wel eens klein zijn. Veel Moslims verklaren de oproepen van de Koran tot jihad als een vermaning tot een heilige strijd om geestelijke kwaliteiten in het leven te bereiken. Min of meer zoals volgelingen
van Christus Paulus’ vermaning aangaande “de wapenrusting van God”,
“het zwaard van de Geest” en het weerstaan van de boze, verstaan als oproep tot geestelijke strijd (Efez 6:10-18). En veel Moslims leggen hamas
aan de hand van de Koran uit als enthousiasme en ijver voor geestelijke
waarden; op dezelfde wijze als wij het NT lezen en van daaruit ‘sterke’ mannen en vrouwen willen zijn, die vasthouden aan het geloof, de verleiding
weerstaan en alles doen om ‘zonder zonde’ te zijn bij Christus’ komst (vs.
10; Rom 15:1; 1 Kor 16:13).
George Booker in ‘Testimony’ september 2014
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Overdenking
In de vrij korte tweede brief van Petrus staan enkele heel belangrijke lessen. Zoals adviezen voor een leven waarin wij niet door zonde struikelen,
waarschuwingen voor valse profeten, waarschuwingen dat wij onberispelijk
moeten zijn, etc. Het zijn geen ingewikkelde, moeilijk te begrijpen woorden,
zoals in sommige andere brieven. Maar wel moeilijk om er naar te leven.
In het eerste vers lezen we dat het Petrus is die deze brief heeft geschreven. Steeds zijn er weer mensen die daar aan twijfelen; zelfs vrij veel theologen, die zeggen dat hij werd geschreven door iemand die de brief meer
autoriteit wilde geven, en daarom de naam van Petrus gebruikte. Dat zou
dan betekenen dat vers 1 niet waar is. En als dat zo zou zijn, hoe is het
dan met de rest van de brief? Daarom stel ik meer vertrouwen in wat de
Bijbel zegt, dan in wat theologen zeggen. In zijn eerste brief zegt Petrus in
vers 1 aan wie hij schrijft: “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de
vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Kappadocië,
Asia en Bitynië.” Die streken liggen allemaal in het huidige Turkije. Dat hij
zich richt tot vreemdelingen komt misschien wat merkwaardig over. Dit
waren natuurlijk geen voor hem vreemde mensen, maar mensen die als
vreemdelingen in die gebieden woonden, in de verstrooiing. Hiermee bedoelde hij de Joodse gelovigen, die door vervolgingen – onder andere door
Paulus – moesten vluchten uit Judea. Uit de brief van Paulus aan de Galaten weten we dat, zoals Paulus het evangelie aan de heidenen predikte,
het juist Petrus was die aan de besnedenen, ofwel de Joden, predikte.
In zijn tweede brief zegt Petrus niet aan wie hij schrijft, maar wel dat dit de
tweede brief is die hij hen schrijft (3:1). Hij geeft ook de reden voor het
schrijven van beide brieven: “Dit is reeds de tweede brief, geliefden, die ik
u schrijf; in beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden, om aan de woorden te denken, die door de heilige profeten tevoren
gesproken zijn, en aan het gebod uwer apostelen van de Here en Heiland.”
Hij schrijft hen dus een aanmoediging om aan hun besef, of begrip, van de
waarheid vast te houden. In de eerste brief gaf hij ook de reden van zijn
schrijven aan: “… heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te
betuigen, dat dit de ware genade van God is; daarin moet gij vaststaan” (5:12). Ook die brief schreef hij dus om hen aan te moedigen. Ik
denk dan ook dat deze twee brieven aan dezelfde gemeenten werden gestuurd, en voorgelezen werden aan alle gelovigen in de omgeving. Het was
belangrijk voor Petrus en de andere apostelen om de jonge gemeenten die
overal ontstaan waren door de verstrooiing van Joodse christenen, te helpen hun geloof in Jezus Christus vast te houden. En natuurlijk werden zij
door God geïnspireerd om deze brieven te schrijven. En hun woorden zijn
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ook voor ons bewaard, zodat wij dezelfde lessen kunnen leren.
In hoofdstuk 1:1-5 van de tweede brief, wijst Petrus op het voorrecht dat
de gelovigen zeer grote beloften hebben ontvangen; namelijk dat zij aan de
Goddelijke natuur deel zullen hebben – dus eens volmaakt, perfect zijn. En
zo zullen zij ontkomen aan het verderf dat in deze wereld kwam door de
begeerte. Jezus’ woorden in Johannes zijn, dat uit de wereld de begeerte
van het vlees, de begeerte van de ogen en een hovaardig (trots) leven komen. Wij willen hebben of doen wat we nu zien of bedenken, om onze verlangens direct te bevredigen. Petrus herinnert ons eraan, dat het juist deze
begeerte of lust was die verderf in de wereld bracht; en dat ons de belofte
juist is gegeven om daar aan te ontkomen. In vers 5 leert hij ons een heel
belangrijke les. Het staat een beetje moeilijk in de NBG’51, dus citeer ik de
NBV: “Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met
deugdzaamheid”. Span daarom al uw krachten in. Doet dat u ergens aan
denken? Mij deed het denken aan het eerste, in de zin van het belangrijkste, gebod dat Jezus gaf. Hij deed dit toen Hem daarnaar gevraagd werd:
“En een der schriftgeleerden … vroeg … Hem: Welk gebod is het eerste van
alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de
Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en
uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het
tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet” (Marcus 12:28-31 NBG’51). Dus met geheel
ons hart, ziel, verstand en kracht moeten wij God lief hebben, en onze
naaste als ons zelf. Onze kracht moeten wij, volgens Petrus, gebruiken om
God lief te hebben. Het is noodzakelijk anders te worden dan de mens die
wij oorspronkelijk waren, voordat wij de waarheid leerden kennen, om zo
betere dienaren van God te kunnen zijn. In 2 Petrus 1:5-7 (NBV) lezen we
het volgende: “Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken
met deugdzaamheid (deugdzaamheid betekent gewoon goedheid in een
morele zin; dus goede mensen zijn), uw deugdzaamheid met kennis (de
kennis en het verstand van God en begrijpen wie God is, is belangrijk), uw
kennis met zelfbeheersing, (zonder kennis is er geen zonde; voor wie niet
beter weet, is het geen zonde; maar wie die kennis heeft moet die kennis
aanvullen met zelfbeheersing, om niet te zondigen en God lief te hebben
boven alles), uw zelfbeheersing met volharding (zelfbeheersing is iets wat
wij dus altijd moeten doen, waarin wij moeten volharden), uw volharding
met vroomheid (ofwel Goddelijkheid), uw vroomheid met liefde voor uw
broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde
voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van
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onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar.” Klinkt dat ook
weer bekend? Het eerste gebod was God lief te hebben boven alles, en het
tweede onze naaste lief te hebben. En is dat niet wat wij hier zien als hoogtepunt van de karakterontwikkeling van een gelovige? Wij moeten ons geloof verrijken met deugdzaamheid. Geloof alleen is niet genoeg: het gaat
erom hoe dat in praktijk wordt gebracht. Maar die deugdzaamheid moeten
we ook verrijken, en wel met kennis. Wat is de basis van kennis? Waar begint kennis? De vreze des Heren is het begin van kennis, lezen we in
Spreuken 1:7; of zoals 9:10 zegt (NBG’51): “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.” Het gaat er
natuurlijk niet om dat we doodsbang voor God zijn – uit angst voor wat Hij
ons zal aandoen – maar om respect, ontzag, eerbied; wetende dat Hij de
enige is die ons leven kan geven, en dat alleen op zijn voorwaarden.
Het is dus de kennis van wie God is en hoe wij Hem moeten dienen, die wij
moeten ontwikkelen in ons geloof. Maar dat is slechts de basis, het begin.
Die kennis is belangrijk, en wij moeten daar aan werken; maar uiteindelijk
leidt kennis op zichzelf niet tot Goddelijkheid. Die kennis moet weer verrijkt
worden met zelfbeheersing op het gebied van heel veel dingen. Het is de
kennis die ons leert dat de volgeling van Christus aan geen enkele begeerte van het vlees meer toe mag geven. Een aantal voorbeelden daarvan
staan in Galaten 5:19-22 (HSV) “Het is bekend wat de werken van het
vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij,
toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd
heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” In al die dingen moeten wij dus zelfbeheersing ontwikkelingen. Maar
hoe? Wat moord, overspel en hoererij is, kunnen we ons eenvoudig voorstellen. Maar afgoderij? Is dat niet alles wat in ons leven in plaats van God
komt? En is dat niet alles waar wij liever onze aandacht, gedachten, tijd en
geld aan geven dan aan Hem! En egoïsme? Dienen wij liever onszelf, of
stellen wij juist anderen op de eerste plaats? Zijn wij jaloers op andere
mensen? En dat terwijl God ‘afgunstig’ is op ons, omdat wij van Hem afdwalen, ondanks dat wij Zijn eigendom zijn! Hij wil ons voor Zich alleen.
Vinden we het belangrijker dat wij, in onze trots, gelijk hebben, in plaats
van dat we onenigheid en vijandschap oplossen?
Ook in al die dingen die moeilijk voor ons zijn, moeten wij zelfbeheersing
ontwikkelen en daarin ook nog leren volharden. Natuurlijk maakt ieder
mens fouten; niemand is perfect of beter dan een ander. Maar we moeten
altijd proberen te volharden in onze zelfbeheersing. Die volharding moet
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uiteindelijk verrijkt worden met vroomheid. Wij moeten de karaktereigenschappen van God in ons leven ontwikkelen en tonen in de liefde voor medegelovigen en voor alle mensen. Dat is het hoogtepunt dat wij kunnen
bereiken met betrekking tot het eerste en tweede gebod, om God lief te
hebben en onze naaste als onszelf.
Omdat niemand volmaakt is, is er dus nog werk aan de winkel. “Want”,
zegt Petrus in vers 8 (HSV): “als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van
onze Here Jezus Christus betreft.” Kortom, wie zich niet zo ontwikkelt is
dus wel doelloos en onvruchtbaar bezig. Maar bij wie wel zo groeien dat zij
uiteindelijk hun medegelovigen en naasten werkelijk liefhebben, levert dat
werken en vruchten van gerechtigheid op. Wie dus bij geloof en kennis
blijft steken, en alleen daar steeds aan werkt, maar zich niet ontwikkelt tot
dat hoogtepunt van liefde, is het allemaal voor niets, zoals Paulus zegt in
zijn eerste brief aan de Korintiers (hoofdstuk 13).
Petrus waarschuwt, dat wie zich niet ontwikkelt zo goed als blind is: “Want
bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging
van zijn vroegere zonden heeft vergeten” (2 Pet 1:9 NBG’51). En dat laatste zegt hij met het oog op de doop die hij of zij heeft ondergaan. Het is
dan alsof zo iemand blind is voor wie hij was; vergeten is dat hij is gereinigd van zijn vroegere zonden door het bloed van Jezus Christus. Zijn offerdood is de grootste daad van liefde die iemand ooit getoond heeft. Om zijn
onschuldig leven over te geven aan zo’n gruwelijke kruisdood, zodat wij
mogen hopen op vergeving van gedane zonden. Als wij niet ook maar een
kleine schaduw van die liefde aan onze naasten tonen, zijn wij blind voor
de reiniging die wij zelf hebben gekregen. Maar als wij ons wel zo ontwikkelen tijdens ons leven in geloof, zal dat uiteindelijk leiden tot eeuwig leven.
“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te
bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u
rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze
Here en Heiland, Jezus Christus” (vzn 10 en 11 NBG’51).
We moeten uiteraard niet denken dat, als wij maar goede werken doen en
anderen helpen, wij ons van een plek in het Koninkrijk verzekeren. Want
het begin van alles is natuurlijk geloof. Geloof dat wordt verrijkt met al die
andere dingen, zodat het zich tenslotte manifesteert in liefde. Maar als het
geloof niet door liefde werkt, is het gewoon zelfzuchtigheid die uiteindelijk
door de mand zal vallen. Dit is, meen ik, een heel belangrijke les die wij uit
deze brief kunnen halen. Een waar we gemakkelijk over kunnen praten,
maar die - zoals wij allemaal wel zullen toegeven – toch heel moeilijk is om
toe te passen in ons eigen leven.
J.H.
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Discipel van Jezus zijn in de praktijk

Het vlees en de geest
In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 8 over de tegenstelling tussen wat hij noemt “het vlees” en “de geest”. Dit zijn twee beelden die
hun oorsprong vinden in de eerste hoofdstukken van Genesis en die we door
de hele Schrift tegenkomen. Helaas verliest de NBV deze beeldspraak, omdat
het de uitdrukkingen steeds anders vertaal7, en meestal alleen weergeeft wat
Paulus bedoelt zonder het oorspronkelijke beeld vast te houden. Daardoor bemerkt de lezer deze tegenstelling niet zo gemakkelijk, een tegenstelling die
Paulus bewust als beeld creëert.
Het woord vlees zien we voor het eerst bij de schepping. Het wordt daar gebruikt als een beschrijving van Adam zelf. Als een rib van Adam genomen wordt
om Eva te scheppen, lezen we dat Adam bij het ontwaken zegt (in de NBG’51)
“Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal
‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is” (Gen 2:23). Het woord vlees
krijgt dan ook de betekenis van mijzelf, mijn eigen ‘ik’. De NBV vertaalt dit dan
ook in de woorden van Paulus als “de menselijke natuur”.
Het woord geest zien we ook in Genesis, maar dan moeten we eerst beseffen
dat zowel in het Hebreeuws als het Grieks er geen apart woord is voor geest.
Het is het woord voor een luchtbeweging, zoals wind of adem. Een luchtbeweging is een kracht die je bemerkt maar niet kunt zien. Je kunt enkel de gevolgen zien. Het is aan de vertalers of zij het als wind, adem of geest weergeven.
Als er God of heilig voor staat, is de keuze uiteraard snel gemaakt. Daarom zien
we dit woord al als er gesproken wordt van Gods levensadem die de mens tot
leven wekt, en “de geest geven” als sterven.
Als wij dan teruggaan naar de brief aan de Romeinen, zien we hoe Paulus de
tegenstelling laat zien tussen “het vlees” – waarmee het typisch menselijke ‘ik’
wordt bedoeld, de mens die steeds vanuit zijn eigen belang handelt – en “de
geest” als de nieuwe mens die handelt naar Gods wil. Hij zegt daar “Want zij,
die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de
Geest zijn, hebben de gezindheid van de Geest” (Rom 8:5 NBG’51)). En daar
laat hij gelijk op volgen: “Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de
gezindheid van de Geest is leven en vrede” (8:6). Hij laat vervolgens zien dat
de gezindheid van de Geest hetzelfde is als de gezindheid van Christus, waar
eerder in deze artikelserie over geschreven is. Het gaat te ver om hier een volledige uitleg van het betoog van Paulus te geven, maar het contrast dat hij beschrijft is wel helder.
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leven in

Verbondenheid met Christus

b. in Christus zijn
Bewuste en doelgerichte keuzes
Het is echter essentieel om te beseffen dat Paulus dit niet omschrijft als iets
wat je aan komt waaien of dat je vanzelf overkomt. De doop brengt dit blijkbaar
niet vanzelf teweeg. Hij beschrijft het als een bewuste keuze, waarbij het uiteindelijk uitdraait op aanname of verwerping. Maar hoe maak je dan die keuze in
de praktijk? Ik hoor mensen wel eens zeggen “je moet Christus in je hart sluiten”. En ik moet bekennen dat dit me eigenlijk niets zegt; ik kan me daar niets
bij voorstellen. Voor mij is de vraag dan hoe ik er wel iets concreets van maak.
Voordat ik die vraag beantwoord, wil ik eerst naar een vers iets verderop in Romeinen kijken. Daar staat “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God
van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is” (Rom 12:2 NBV). Ook
hier is het blijkbaar wel zo dat Paulus verwacht dat zijn gehoor zich aanpast. ‘U
moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen’ beschrijft een bewuste
handeling. Het is blijkbaar niet zo dat het vanzelf goed komt.

Het voorbeeld van Christus eigen maken
Ik wil enkele concepten die we in deze serie bekeken hebben nu samenbrengen. We hebben gezien hoe de doop een nieuw begin is. Niet zo maar met een
schone lei opnieuw beginnen, maar werkelijk zeggen: “niet ik leef, maar Christus leeft in mij”, en dus een veranderd mens zijn. Dat nieuw begin moet gepaard gaan met een vernieuwde gezindheid, en wel de gezindheid van Christus. Waar het dus om gaat is je met Christus vereenzelvigen en niet langer met
je eigen ik. Als Christus in mij leeft, dan moet ik de wereld leren zien met de
ogen van Christus, leren spreken zoals Hij sprak, leren dienen zoals Christus
diende, de nederigheid tonen die Hij uitstraalde, met ontferming bewogen worden zoals Christus dat werd, en het vertrouwen op God hebben dat Hij toonde.
Er is in het Nederlands een uitdrukking ‘Waar je mee omgaat wordt je mee besmet’, en dat geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Dat betekent concreet dat als ik een besluit moet nemen, ik bewust stil moet staan bij de vraag:
“Wat zou Christus besloten hebben”, om dat vervolgens dan ook te doen. Dan
word je werkelijk door Christus geleid. Dat betekent vanzelfsprekend een nadruk op de omgang met Christus, zoals lezen wat Hij deed en daarover nadenken; zijn voorbeeld moet overheersen, en niet het voorbeeld van ongelovigen.
Maar als het enkel van ons streven afhankelijk was, dan zou het toch niet goed
lukken. Als we echter naar voorbeelden in de Schrift kijken, dan zien we een
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patroon dat God en Jezus van ons de eerste stap verwachten, vervolgens komen zij ons te hulp zodat we een stapje verder komen, en dan zijn wij weer aan
bod om een stapje te zetten. Dat zien we bijvoorbeeld bij Abraham, hoe zijn
geloof opgebouwd wordt, met een stapje vooruit en soms een terugval, maar er
is een stijgende lijn. Uiteindelijk lezen we hoe hij door geloof gerechtvaardigd
is. Daniël toont hetzelfde. Zijn boek begint met zijn keuze om niet deel te hebben aan het eten dat voor de koning bereid is; en dat niet zonder risico voor
zichzelf. Zijn geloof wordt beloond, God ondersteunt hem, en hij wordt een
voorbeeld van vertrouwen. Maar ook als hij tot de koning zegt dat God de
droom uit kan leggen, doet hij dit zonder te weten dat God het zal openbaren.
Als hij niet met een antwoord komt, zou het zeker zijn dood betekenen. Hij vertrouwt er echter op dat God hem zal helpen.
Zo werkt het ook met het nadoen van het voorbeeld van Christus. Wij tonen de
bereidheid en laten zien dat we het proberen; en waar we tekort schieten krijgen we hulp. Dat betekent per definitie dat we niet achterover kunnen gaan
leunen en verwachten dat het vanzelf gaat, maar dat onze pogingen ondersteund worden; en op die manier leren we steeds meer op onze Heer te lijken.
Eerst met hele bewuste stappen; en als we iets onbewust doen merken we dat
het mis gaat. Maar langzaam aan maken we vorderingen, en reageren we ook
op de juiste manier als we geen tijd hebben om over iets na te denken. Op die
manier groeien wij naar een vernieuwd denken, groeien we zelfs naar volmaaktheid, maar niet uit eigen kracht.
Dat is ook de reden dat Paulus zijn lezers steeds het voorbeeld van Jezus voorhoudt, met de waarschuwing het voorbeeld van de wereld te vermijden. “Dan
zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. … Op gezag van
de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun
loze denkbeelden.” (Efez 4:15, 17 NBV).
Het klinkt misschien tegenstrijdig: wij worden niet rechtvaardig door wat we
doen, en tegelijk moeten wij tonen dat wij onze Heer dienen. Sommigen proberen hiermee ook aan te tonen dat er een tegenstelling merkbaar is tussen Paulus en Jacobus. Maar uiteraard blijken beiden dezelfde boodschap te verkondigen, als we de moeite nemen te begrijpen wat ze schrijven. We worden, zoals
Paulus terecht opmerkt, niet gerechtvaardigd uit werken. Daarmee bestreed hij
de houding van een aantal Joodse bekeerlingen, dat je de wet zou moeten houden om daardoor rechtvaardigheid te bereiken. Met de wet was niets mis,
maar iedereen (op Christus na) overtrad de wet. Dus op eigen kracht redden
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we het niet. Maar van ons wordt gevraagd te laten zien hoe we graag hadden
willen zijn. Ons geloof en vertrouwen moet blijken uit ons dagelijks handelen,
en niet enkel uit de woorden ‘ik geloof’. En op die manier dragen we vrucht, om
een Bijbels beeld te gebruiken. Het zijn ofwel de vruchten van een werelds denken, van het vlees, ofwel het is de vrucht van de geest.
“Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt
[de werken van het vlees – NBG’51]: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap,
tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat
soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen
deel hebben aan het koninkrijk van God. (Gal 5:19-21)
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen
heeft.” (vs. 22-23).
Het zijn niet verschillende vruchten, waarvan wij er misschien eentje voortbrengen, maar één vrucht die uit verschillende elementen bestaat. Maar het essentiële is ook, dat dit geen vrucht is die we zelf voort kunnen brengen, maar een
vrucht die we samen met, en met behulp van, onze Heer voortbrengen. Jezus
beschrijft ons als de ranken aan de wijnstok die Hijzelf is. Daarom vervolgt Paulus ook in deze brief aan de Galaten:
“Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis
geslagen.” (vs. 24)
En daar laat hij dan gelijk op volgen:
“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook
de richting volgen die de Geest ons wijst” (Gal 5:25).
Daar gaat het blijkbaar om, de Geest die ons leidt, en
tegelijk onze eigen keuze om zelf in die richting te gaan,
om ons volledig in te zetten om onze Heer te volgen. Het
is een wonderlijke samenwerking tussen onze Heer en
onze eigen vrije wil, waarbij we vragen om geleid te worden door onze Herder. Dat is wat het werkelijk betekent
om verbonden te zijn met Christus, in een levende relatie die zich van dag tot
dag verder ontwikkelt als de relatie steeds hechter wordt.
M.H.
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2. “Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping”
Gods roeping van mensen
Dat God mensen tot de Waarheid roept, daarover bestaat geen twijfel. Het
getuigenis is overduidelijk. De Heer Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke” (Joh 6:44). De
apostel Paulus schreef over de God “die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en
heerlijkheid” (1 Tes 2:12); en in een andere brief: “God is getrouw, door
wie u geroepen bent” (1 Kor 1:9). De apostel Petrus sprak over God “die u
uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”(1 Pet 2:9). De
schrijver van de Hebreeënbrief schreef over zijn broeders in het geloof als
“deelgenoten van de hemelse roeping” (Heb 3:1). Jacobus zei: “Heeft God
niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof?” (Jak
2:5). Judas schreef zijn brief “aan de geroepenen, die in God, de Vader,
geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn” (Judas 1).
De roeping begint wanneer het evangelie is gehoord en begrepen. Dit betekent, dat wie tot bekering komt in de eerste plaats zijn antwoord geeft op
de dringende oproep van God in Zijn woord. Uiteraard neemt God het initiatief. De uitnodiging moet aan het antwoord voorafgaan. Geloof is de reactie
op de openbaring van de Waarheid, maar de Waarheid komt van God. Dus
God roept – de mens antwoordt. Zo opgevat, zal ongetwijfeld iedereen het
erover eens zijn dat God mensen tot geloof en behoudenis roept.
De opvattingen lopen echter uiteen als het gaat over de modus operandi
van Gods roeping; dat wil zeggen de voor Hem kenmerkende manier van
handelen. Welke methode gebruikt God om mensen met zijn uitnodiging te
confronteren? Ruwweg zijn hierover twee opvattingen:
1. De ‘individuele selectiemethode’. Hierbij moeten wij ons voorstellen dat
God Zijn vinger richt op uitverkoren personen, en in feite zegt: “Ik roep u,
en u, en u”; vervolgens regelt Hij de omstandigheden zo, dat zij met het
evangelie geconfronteerd worden.
2. De ‘algemene predikingsmethode’. Deze houdt in dat het evangelie gepredikt wordt door Gods getuigen, en dat een ieder die het hoort en verstaat geroepen is.
Zoals ik het zie is er in de Bijbel steun te vinden voor beide opvattingen.

Uitverkoren werktuigen
Laten we eens kijken naar de individuele selectie. God riep Noach om de
ark te bouwen. Hij riep Abraham om Chaldea te verlaten en naar Kanaän
te gaan. Jezus riep ieder van zijn twaalf meest nabije leerlingen persoonlijk. Hetzelfde kan worden gezegd van Saulus van Tarsus; en misschien wilt
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u hier de Romeinse centurio Cornelius nog aan toevoegen, evenals de kamerling uit Ethiopië, de purperverkoopster Lydia uit Thyatira en de gevangenbewaarder van Filippi. Er wordt wel beweerd dat enkelen van hen persoonlijk en op bijzondere wijze werden geroepen, omdat hun speciaal werk
werd opgedragen. Met andere woorden: hun roeping was niet alleen een
roeping tot behoudenis, maar ook een uitverkiezing tot dienstverlening en
daarom was die persoonlijk. In bepaalde gevallen is er een duidelijk bewijs
dat dit zo was. In de heilsgeschiedenis komen leerzame voorbeelden voor
van mensen die geroepen werden om een bepaalde dienst te verrichten.
Zo werd Noach geroepen om te getuigen van het einde van de toenmalige
wereld, door Gods oordeel te prediken en in geloof een ark te bouwen toen
nog niets wees op het naderende einde; Abraham werd geroepen om zijn
veilig en welvarend bestaan in de stad Ur op te geven en op weg te gaan
naar een onbekende bestemming. De apostelen worden getuigen genoemd, die God tevoren gekozen had. Paulus wordt een “uitverkoren werktuig” genoemd, om Christus’ “naam te brengen voor heidenen en koningen
en de kinderen van Israël”. Wat de andere genoemden betreft, is er geen
Bijbels bewijs voor een uitverkiezing tot een bepaalde dienst; maar het kan
best zijn dat zij bijzondere gevallen waren. Wat Cornelius betreft is het mogelijk dat hij anderen vertegenwoordigde, omdat door middel van hem de
deur van Gods Koninkrijk werd geopend voor de heidenen – hij was immers de eerste uit de heidenen die werd gedoopt met de heilige Geest.
Veronderstellend kunnen we zeggen dat de kamerling uit Ethiopië werd
gekozen om de eerste prediker van het evangelie onder zijn landgenoten
te worden. Lydia moest misschien vaker gastvrijheid bieden aan hen die
het woord van God verkondigden. Er is niets bekend over de gevangenbewaarder van Filippi na zijn bekering – maar hij is een opmerkelijk man. Het
ene uur lijkt hij hard en wreed te zijn, en het volgende moment wast hij de
striemen van zijn gegeselde gevangenen. We weten niet wat God, behalve
dat hij behouden zou worden, met hem voor had. Wel kunnen we zeggen
dat zijn bekering heel indrukwekkend is: een aardbeving, het evangelie in
een lied, en daarna de prediking van het woord tot hem persoonlijk.
Zij die uitgaan van de algemene predikingsmethode, zullen wijzen op de
grote groep Joden, die de prediking van Petrus hoorden en tot wie de apostel zei: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus” (Hand 2:38). Diezelfde dag kwamen drieduizend van hen tot
bekering. Spoedig hierna werden er door de prediking nog duizenden anderen toegevoegd aan de gemeenschap van de verlosten. Handelingen 8
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geeft een verslag van de grote predikingscampagne onder de Samaritanen. Hier wordt verteld dat Filippus hun de Christus predikte, en dat de
scharen zich als één man hielden aan wat hij zei. Er moet sprake zijn geweest van een groot aantal mensen, want de ‘verslaggever’ rapporteerde
de apostelen in Jeruzalem dat “Samaria het woord van God had aanvaard” (vs 14). Dit vonden de apostelen opmerkelijk genoeg om Petrus en
Johannes daarheen te zenden. In Handelingen 14 staat dat in Antiochië,
Iconium en andere steden grote aantallen mensen bijeenkwamen om het
woord van God te horen; en Paulus sprak hen toe alsof een ieder het recht
had te horen en te geloven – niemand werd uitgesloten.

Gods voorkennis
In de gelijkenis van de zaaier wordt het zaad in alle richtingen verspreid,
en het valt op verschillende soorten bodem met verschillend resultaat. In
die van het sleepnet wordt een net in de zee geworpen om allerlei soorten
vis te vangen. In Openbaring vinden we, nadat in de voorgaande hoofdstukken is getoond dat God doet wat Hij eeuwenlang heeft beloofd: “... en
wie wil, neme het levende water om niet” (22:17). De Heer Jezus zei, in
verband met de intentie waarmee iemand luistert naar het evangelie:
“indien iemand Gods wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van
God komt ...” (Joh 7:17). De apostel Petrus zei dat God niet treuzelt met
het nakomen van zijn beloften, en we juist dankbaar moeten zijn voor Zijn
geduld: “... daar God niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen
tot bekering komen” (2 Pet 3:9). In Handelingen 10 erkent de verwonderde Petrus: “onder elk volk is wie God vereert en gerechtigheid werkt, Hem
welgevallig” (vs 35). Aan deze erkenning gaat de verklaring vooraf, dat er
bij God geen aanneming van de persoon is. Uit deze passages kunnen we
opmaken dat iedereen mag komen en dat niemand wordt uitgesloten als
hij de door God gestelde voorwaarden aanvaardt.
Natuurlijk zijn er moeilijkheden. Romeinen 8:29, bijvoorbeeld: “Want die
Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.” Hier zijn de woorden die het verst teruggaan “tevoren
gekend”. De woorden “tevoren bestemd” slaan op Gods actie als gevolg
van de voorkennis. Die actie is door God ondernomen, opdat degenen die
Hij tevoren kende in staat zouden zijn gelijkvormig te worden aan het
beeld van zijn Zoon. Merk op dat Gods voorbestemming het karakter van
een mens op het oog heeft. Het is geen aantasting van de menselijke wil,
maar stelt de menselijke wil in staat zodanig te worden beïnvloed dat het
karakter gelijkvormig kan worden aan het beeld van zijn Zoon. Dit moet
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verwezenlijkt worden in degenen die Hij tevoren kende. Wie zijn dezen? De
hele leer van de Bijbel zegt ons dat het degenen zijn die geloven, tot overgave komen en gehoorzaam zijn. Het voornaamste bezwaar is, dat het feit
van Gods voorkennis een noodzaak lijkt te creëren inzake de menselijke
wil. Er wordt gezegd dat indien God tevoren kennis heeft, de vrije wil van
de mens wordt uitgeschakeld. Dat is niet zo. God is almachtig. Hij kan doen
zoals het Hem behaagt, en Hij heeft aan de mens een vrije wil gegeven.

De vrije wil van de mens
Bij de schepping van de mens beperkte God Zich in één ding, maar met
betrekking tot iets anders beperkte Hij Zich in geen enkel opzicht. Dat wil
zeggen: Hij beperkte Zich aangaande de vrije wil van de mens – Hij kon
hem dwingen, maar wilde dat niet. Hij wenste hem de vrije keus te laten.
Tegelijkertijd, echter, behield Hij zijn macht van voorkennis – Hij beperkte
Zich niet in de kennis in wat voor richting de mensen hun vrije wil zouden
uitoefenen. Dit betekent dat God, omdat Hij geen beperkingen heeft, Zich
beperkingen kan opleggen zoals en wanneer Hij dit verlangt. Hij kan
‘tevoren kennen’ zonder mensen tegen hun wil te dwingen te doen wat Hij
wil. God bepaalt tevoren dat zij, indien zij de zijnen zullen worden, aan het
beeld van zijn Zoon gelijkvormig moeten worden.
Romeinen 1:26 en 28 leveren een andere moeilijkheid op: God gaf hen
over aan schandelijke lusten, aan een verwerpelijk denken. Zij die de Bijbel
kennen, zullen weten dat dit een principe is waarnaar God altijd heeft gehandeld. Op een bepaald punt van hun verwerping laat God de goddelozen
uiteindelijk over aan hun eigen keuze. Zo verging het de Israëlieten in het
OT: “Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid van hun hart, zodat zij in
hun eigen raadslagen wandelden” (Ps 81:13). Uit wat de Bijbel verder
openbaart, blijkt dat God in dit geval het herstel van Israël als volk beoogde. God gaf hen over, opdat Hij hen uiteindelijk weer bijeen kon brengen.

“0 diepte van rijkdom”
Wat kan Gods roeping wonderbaarlijk blijken te zijn! Het begin kan grote
opschudding veroorzaken, of juist heel rustig zijn. Dat doet er niet toe, omdat er in diepste wezen vrede is. Er kunnen aardschokken zijn, maar wanneer het stof is neergedaald, is er rust. Alle goeds is erin te vinden. Wees
God dankbaar dat Hij u roept door het evangelie. Velen komen nooit zover.
Sommigen komen ermee in aanraking maar grijpen het nooit. Helaas zullen zij daarom verloren gaan. Laat daarom alles los, geef alles over, laat
alles achter, opdat u het eeuwige leven voor altijd kunt grijpen en vasthouden. “Strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwig leven, waartoe
u geroepen bent” (1 Tim 6:12).
D.G./A.H./J.K.D.
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Is het niet wonderlijk dat Hizkia zo’n goede, godvrezende koning was?
Als kroonprins groeide hij in zijn tienerjaren op onder het goddeloze bestuur van zijn vader Achaz. Die had zelf een vader – koning Jotham –
die “deed wat goed is in de ogen van de HEER” (2 Kon 15:34). Omdat
Hizkia kennelijk werd geboren toen Achaz nog een tiener was, moet Hizkia zijn grootvader Jotham nog hebben gekend. Van Jotham wordt verteld dat zijn moeder “Jerusa, de dochter van Sadok” was. Hizkia’s moeder wordt “Abia, de dochter van Zecharja” genoemd. Mogelijk waren zij
beide van priesterlijke afkomst. Als dat zo is, had Hizkia zowel een overgrootmoeder als een moeder uit de priesterlijke geslachten. Samen met
een grootvader die God vreesde, zullen zij Hizkia in de wegen van de
HEER hebben opgevoed. Voordat hij koning werd kan zijn vader Achaz
ook best de HEER hebben gediend. Hij had tenslotte niet alleen een gelovige vader, maar ook een gelovige vrouw. Dat zou ook verklaren dat zij
hun zoon de naam Hizkia gaven: ‘God is mijn kracht’. Maar toen hij aan
het begin van zijn koningschap in het nauw werd gebracht door de koningen van Israël en Aram, riep hij de koning van Assyrië te hulp. Achaz
onderwierp zich aan hem en ging zelfs diens goden dienen. Uiteindelijk
sloot hij de deuren van de tempel.
Toen Hizkia hem op twintigjarige leeftijd opvolgde, was hij het tegenbeeld van zijn vader. Onder zijn regering kwam het tot een totale hervorming in het kleine koninkrijk Juda. Hoe was dat mogelijk? We lezen
niets over zijn raadgevers, zoals bij andere koningen. Waren zijn moeder
en de profeet Jesaja zijn ‘adviseurs’? Jesaja heeft Hizkia goed gekend,
en heeft in zijn boek veel aandacht aan hem gewijd. Al in de eerste
maand van zijn regering opende Hizkia de tempeldeuren weer. Altaren,
afgoden en heidense tempels werden volledig vernietigd. Zelfs de koperen slang, die Mozes in de woestijn had gemaakt, werd niet gespaard,
omdat het volk ook die vereerde als een afgod. Dat moet tegenstand
hebben gewekt bij een deel van het volk. Maar moedig en vol ijver zette
hij de hervorming door. De priesters en levieten moesten zich heiligen
om hun dagelijkse taken in de tempel weer te kunnen opnemen. “De
HEER stond hem bij, zodat Hizkia, alles wat hij ondernam tot een goed
einde bracht” (2 Kon 18:7). Als hoogtepunt kon na lange tijd het Pascha
weer gevierd worden: “Er heerste grote vreugde in Jeruzalem, want
sinds de tijd dat Salomo, de zoon van David, in Israël regeerde, had iets
dergelijks in Jeruzalem niet meer plaatsgevonden” (2 Kron 30:26).

K e n n i s m a k i n g
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Hizkia (1)
Maar ook in zegen en voorspoed beproeft God mensen. Wat deed Hizkia daarmee? Ze maakten hem wat overmoedig, en zijn volledige vertrouwen op God ging scheurtjes vertonen. Hij zag dat het tienstammenrijk in ballingschap werd gevoerd. Uit vrees hetzelfde lot te ondergaan,
zocht hij naast Gods hulp ook naar menselijke oplossingen: Hij sloot
een verbond met Egypte (Jes 36:6); hij probeerde een aanval door Assyriё af te kopen met het zilver en het goud uit de tempel (2 Kon 18:1316); en toen het gevaar daar niet mee bezworen werd, liet hij de muren
van Jeruzalem versterken en de beroemde Hizkia-tunnel in de rotsen
uithakken om het water de stad in te leiden. Was dat allemaal wel nodig? Hizkia had toch moeten weten dat God hem op basis van geloof
zou beschermen en een onneembare muur voor hem zou zijn? Hij had
zijn volk vroom bemoedigd: “Wees vastberaden en standvastig. Laat u
door de koning van Assyrië en de grote legermacht
die hij bij zich heeft
En
geen angst aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: hij verlaat zich op
menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de HEER, onze God,
die voor ons strijdt” (2 Kron 32:7,8). Hij rekende wel op Gods hulp,
maar zorgde tegelijkertijd voor een beetje eigen zekerheid. Maar je
kunt in het geloof niet van twee walletjes eten. Toen er een functionaris
van Assyriё kwam, en probeerde een wig te drijven tussen het volk en
Hizkia, moest Hizkia zijn vrome woorden dan ook waar maken. De man
zei: negeer wat Hizkia zegt, geef je over, en je krijgt alles wat je nodig
hebt. Hij wees op de goden van de hen omringende volken: die hadden
hen niet kunnen redden uit de hand van Assyrië; zou hun God Jeruzalem dan wel kunnen redden? Toen Hizkia besefte dat alleen God, en
geen muur of sterk leger, hem kon redden, ging hij met een afschrift
van de honende woorden naar de tempel om ze voor God neer te leggen. Ook vroeg hij Jesaja om God te smeken om hulp. In nederigheid
bad Hizkia zelf, onder tranen en in zak en as: “Ik vraag u, HEER, onze
God: red ons uit zijn handen, opdat alle koninkrijken op aarde zullen
beseffen dat u, HEER, de enige God bent” (2 Kon 19:19). Op dat ontroerende, berouwvolle gebed, gericht op Gods Naam en eer, schonk God
redding: “Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik
deze stad beschermen en haar bevrijden. Diezelfde nacht trok een engel van de HEER ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs
honderdvijfentachtigduizend man” (vs 34,35). Wat een diepe indruk
moet deze machtige daad van God op Hizkia hebben gemaakt!
N.D.
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“Volhardend in het gebed”

7. Een liefelijke reuk
“Een liefelijke reuk”
Op de dag toen Noach uit de ark
ging, was hij zonder twijfel erg dankbaar. Immers, God had hem en zijn
gezin gered van de grote vloed. Het
verslag in Genesis zegt echter niets
over een dankgebed, en dat lijkt op
het eerste gezicht wel vreemd. Wat
er echter wél staat, is dat Noach
“een altaar bouwde voor de HERE,
en hij nam van al het reine vee en
van al het reine gevogelte en bracht
brandoffers op het altaar” (Gen
8:20). Noach bracht dus offers als
een praktisch bewijs van lof en aanbidding, die God ook aanvaardde.
God rook een liefelijke reuk. En Genesis 8 vervolgt: “Toen de HERE de
liefelijke reuk rook, zeide de HERE bij
Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet
weer vervloeken ...” (vs. 21).
Later in de heilsgeschiedenis kreeg
het volk Israël de Wet van Mozes.
Onder deze wet moesten iedere
dag, iedere week, elke maand, en
bij de verschillende feesten, offers
gebracht worden tot eer van God.
Ook van deze offers, net zoals van
de offers die Noach bracht, wordt
gezegd dat zij de Here tot een liefelijke reuk waren. Bijvoorbeeld i.v.m.
de ochtend- en avondoffers staat er:
“Het éne lam zult gij in de morgen
bereiden en het andere lam zult gij
in de avondschemering bereiden ...
tot een liefelijke reuk ... een dage-
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lijks brandoffer” (Ex 29:39-42).
Maar het bleef niet bij de dierenoffers. Het volgende hoofdstuk van
Exodus spreekt van “welriekend
reukwerk”, d.w.z. een speciaal
mengsel van specerijen, dat de
priester op het reukofferaltaar in
rook liet opgaan (Exodus 30:7,8).
Ook dat steeg op voor God als een
liefelijke reuk.
De symboliek van de Wet
In de priesterlijke offers – en vooral
in het offeren van het welriekend
reukwerk – zat een duidelijke symboliek; het was alsof heel het volk
Israël tot God bad. David, bij uitstek
een man van gebed, was zich wel
bewust van het verband tussen de
dagelijkse offers en het gebed. In
een van zijn psalmen zei hij: “Laat
mijn gebed als reukoffer voor uw
aaangezicht staan, het opheffen van
mijn handen als avondoffer” (Ps
141:2).
De offers van Israël accepteerde
God als een liefelijke reuk, mits het
gedrag van het volk ook acceptabel
was. Er kwamen echter tijden wanneer dat niet het geval was: “Indien
gij niet naar Mij luistert ... uw steden
zal Ik tot een puinhoop maken en
uw heiligdommen verwoesten en Ik
wil niet meer uw liefelijke reuk ruiken” (Lev 26:31). En als Zijn volk zó
handelde, zou God ook hun gebe-

den niet horen: “Wanneer gij uw
handen uitbreidt, verberg Ik mijn
ogen voor u; zelfs wanneer gij het
gebed vermenigvuldigt, hoor Ik
niet” (Jes 1:15). Opnieuw zien we
een verband tussen de offers en het
gebed.
“Een Gode welgevallig offer”
In de Here Jezus Christus zijn de
offers en rituelen van de Wet van
Moses weggedaan. Er is ook geen
sprake meer van welriekend reukwerk. Wat echter blijft is het gebed:
dàt neemt God nu – door het middelaarschap van Christus – aan als
een liefelijke reuk. “Laten wij dan
door hem Gode voortdurend een
lofoffer brengen, namelijk de vrucht
onzer lippen, die zijn naam belijden” (Heb 13:15).
Door onze gebeden brengen wij lof
en dank, eer en aanbidding aan de
Vader. Maar dat is niet alles. Op allerlei manieren, door al zijn doen en
laten, dient de discipel de Heer. In
verband hiermee schreef Paulus iets
heel bijzonders in zijn brief aan de
Filippenzen: “Gij hebt er goed aan
gedaan, te delen in mijn verdrukking ... Nu is alles voldaan en ik ben
rijkelijk voorzien; alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door
u gezondene ontvangen heb, een
welriekend, een aangenaam, Gode
welgevallig offer” (4:14,18).
Waar heeft de apostel het over? De
discipelen te Filippi hebben kennelijk het een en ander aan Paulus
laten zenden (o.a. misschien kleding
die hij in de gevangenis nodig had);
en Paulus heeft dat aangenomen
“als een welriekend offer”. Hij be-

schouwt wat hij ontving als een offergave van zijn medediscipelen;
maar in zekere zin was het tevens
een offer – een gebed zelfs – gericht tot God. Volgelingen van Christus brengen nu geen brandoffers,
maar delen in de gemeenschap van
Christus; zij steunen en helpen elkaar en daardoor dienen zij God en
Zijn Zoon. Jezus zelf zei: “Voorwaar,
ik zeg u, in zoverre gij dit aan één
van deze mijn minste broeders hebt
gedaan, hebt gij het mij gedaan” (Mat 25:40).
Jezus gaf alles, tot de dood toe. Zijn
hele leven was “een Gode welgevallig offer”. Of, om het anders uit te
drukken, zijn hele leven was een
gebed, een liefelijke reuk voor de
Vader. En als discipelen van Hem,
moeten wij toch zijn voorbeeld proberen na te volgen: “Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen,
en wandelt in de liefde, zoals ook
Christus u heeft liefgehad en zich
voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een
welriekende reuk” (Efez 5:1,2).
Ons leven: een gebed
Het gebed is een verheven onderwerp. Bidden is niet voor iedereen
makkelijk. God verlangt echter dat
wij tot Hem spreken, en dat kunnen
wij op verschillende manieren doen.
Wij kunnen lofzingen; wij kunnen
een psalm voorlezen; wij kunnen
een gebed uitspreken. En ook dit is
niet alles: wie Jezus wil navolgen
probeert zijn hele leven in de dienst
van God te stellen. Ons leven wordt
dan uiteindelijk een ‘gebed’ tot God.
Amen.
J.M.
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begrijpend

Psalm 44

zingen

Waarom verbergt Gij uw aangezicht?
De machtige Psalm 44 volgt een bepaald schema. De verzen 2 t/m 4 verhalen hoe God “in de dagen van ouds” Zijn volk in het land heeft geplant: “Want
niet met hun zwaard hebben zij het land verworven ... maar uw rechterhand ... omdat Gij in hen een welbehagen hadt”.
Vervolgens (v.5-9) getuigt de psalmist, op basis van wat God in het verleden
heeft gedaan, van zijn volkomen vertrouwen op God: “In God roemen wij de
ganse dag, uw naam zullen wij loven voor altoos”.
Nu echter (v.10-17) wordt de schrijver neerslachtig, want – zo meende hij –
de werkelijkheid van dat moment klopte niet met de ervaring waarvan hij zojuist getuigde: “Nochtans hebt Gij ons verstoten ... ons overgeleverd als
slachtvee”. En waarom zou dit alles hen overkomen, gezien het volk nu eigenlijk trouw aan hun God was gebleven? (v.18-22): “Dit alles is ons overkomen,
maar wij vergaten U niet”.
Wat God doet blijft dus voor hem en zijn volksgenoten soms een raadsel: wat
kunnen zij in die omstandigheden nog doen (v.23-27)? Het antwoord moet,
zoals altijd, zijn: blijven vertrouwen, blijven bidden, een beroep blijven doen
op Gods liefde: “Verstoot niet voor eeuwig! ... Verlos ons om uwer goedertierenheid wil”.
Bij welke periode in de geschiedenis van Israël past deze psalm? Eén Bijbelcommentator is van mening, dat Psalm 44 bij Hizkia hoort: vergelijk b.v. “de
taal van wie hoont en lastert” (v.17) met de woorden van Jesaja tegen Sanherib, de koning van Assur, toen deze gezanten naar Hizkia zond: “Wie hebt gij
gehoond en gelasterd?” (2 Koningen 19:22). Een andere schrijver stelt voor,
dat deze psalm de regering van koning David weerspiegelt; en wel de tijd
toen hij de Arameeërs in het noorden had verslagen en onmiddellijk daarna
te kampen had met de Edomieten in het zuidoosten (2 Samuël 8:5-14).
Dit laatste voorstel lijkt ons het meest aannemelijk, vooral gezien de taalovereenkomsten tussen deze psalm en Psalm 60. Een psalm die bovendien, volgens het opschrift, juist met de gebeurtenissen van 2 Samuël 8 te maken
heeft. Maar uiteindelijk is Psalm 44 niet gebonden aan een bepaalde tijd;
zoals alle psalmen bevat deze psalm waarheden en lessen die een universele
toepassing hebben.
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 (2)
Pompeï: een waarschuwing uit de geschiedenis
De dag des Heren
De dag die Jezus hier beschrijft, de ‘dag des Heren’, zal niet alleen een dag
van verlossing zijn voor al de Zijnen, maar ook, en noodzakelijkerwijs daarmee samenhangend, “een dag van de wraak van onze God” (Jes 61:2). Een
dag van vergelding voor allen die Jezus niet verwachten, of Zijn komst niet
wensen; een dag van “radeloze angst onder de volken”, waarop “de machten
van de hemelen zullen wankelen” (Luc 21:25,26).

Zij kochten, zij verkochten
Buste van de bankier van Pompeï, hem geschonken door een
vrijgelaten slaaf. Van de ramp heeft hij niemand, ook zichzelf
niet, kunnen vrijkopen.
“Wee, wee, die grote stad, want in één uur is al die zo grote
rijkdom verwoest.” (Op 18:16)
livinghistory.co.uk

Lucas spreekt verder over “tekenen aan zon en maan en sterren”, en ook
over “het bulderen van zee en branding” (Luc 21: 25). Matteüs en Marcus
geven als nadere bijzonderheid van het eerstgenoemde verschijnsel, dat “de
zon verduisterd zal worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen” (Mat 24:29; Mar 13:24). De woorden zijn
kennelijk een aanhaling uit Jesaja, waar – naar aanleiding van het oordeel
over Babel, maar toch kennelijk in een breder verband – gezegd wordt:
“Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar
te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden van de hemel doen hun
licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar
licht niet schijnen ... Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal
bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here van de
heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.” (Jes 13:9-13)
Zacharia zegt dat “er op die dag geen kostelijk licht zal zijn, noch verstijving;
ja, het zal één dag zijn – die is bij de Here bekend – geen dag en geen nacht;
maar ten tijde van de avond zal er licht wezen” (Zach 14:6,7).
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Dood en spelen
Amfitheaters waren de voetbalstadions van het Romeinse rijk, en succesvolle gladiatoren waren gevierde helden. Maar hun bestaan was bloediger dan dat van een Spaanse stierenvechter. Bij een gladiatorengevecht betraden uitsluitend mensen het strijdperk – en er kon maar
één overwinnaar zijn. Het waren slechts de allersterksten die carrière maakten. Maar dan
stond hun naam ook op alle muren van de stad en in alle vrouwenharten. Het waren vaak slaven en veroordeelden. In een cel van het theater vond men later twee geketende gevangenen,
die niet hadden kunnen vluchten. Maar ook de vier helden van de arena in de gladiatorenkazerne kwamen om, samen met de vrouw die tevergeefs hun bescherming had gezocht.
“Zie, Ik maak, dat het onder u zal kraken. Dan zal de sterke zijn kracht niet kunnen ontplooien en de krijgsheld zal er het leven niet afbrengen.” (Amos 2: 13,14)

Door Haggai spreekt de Here: “Ik zal de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, ik zal alle volken doen beven”, wat de schrijver aan de Hebreeën citeert als een reden tot standvastigheid (Hag 2:7,8; verg. Heb 12:2529). Ook de apostel Petrus ziet in de profetieën een reden tot volharding, als
hij waarschuwt dat op de dag des Heren “de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan” (2 Pet 3:10). En het is tenslotte
de apostel Johannes die in visioen een grote aardbeving zag: “En de zon werd
zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed en de sterren van
de hemel vielen op de aarde” (Op 6:12).

Geen dag en geen nacht
Deze passages zijn slechts enkele voorbeelden, maar de strekking is duidelijk. Steeds gaat het om een zon en maan, die ofwel bloedrood van kleur worden of in het geheel niet schijnen, donderslagen, bliksem, aardbeving, en
soms de kracht van de zee. Opnieuw biedt het verslag van Plinius d.j. interessant vergelijkingsmateriaal. Hij beschrijft hoe hij met zijn moeder Misenum
ontvluchtte. De aardschokken werden steeds heviger en volgden elkaar
steeds sneller op, waardoor, tot zijn stomme verbazing, de zee ‘terugweek
alsof zij zichzelf inslikte’, een droogte vol zeedieren achterlatende. Iets dat wij
tegenwoordig kennen als de voorboden van een tsunami. Toen naderde een
enorme zwarte wolk, waaruit reusachtige bliksemflitsen schoten, die plotseling veranderde in een ‘muil van vuur’. De wolk daalde neer, gevolgd door asregen en zware nevel. Hij besloot de weg te verlaten, uit vrees in het donker
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onder de voet te worden gelopen. Een verstandig besluit, want: ‘Nauwelijks
zaten we aan de kant van de weg of de duisternis was volkomen. Het was
nacht. Maar geen nacht zoals wij die kennen bij nieuwe maan of dichte mist,
maar nacht zoals die heerst in een gesloten vertrek, wanneer alle lichten gedoofd zijn’. Mensen probeerden wanhopig elkaar te vinden op het geluid van
hun stem; en velen riepen de goden aan, terwijl anderen (de meesten) riepen:
Op het eind wacht de dood
Een Pompejaanse ‘zebra’, die de voetgangers
droge voeten doet houden en de voerman tot
kalmte maant. Het leidt er ook toe dat hij dezelfde uitgesleten paden gaat als allen vóór hem.
“Soms schijnt een weg iemand recht,
maar het einde daarvan voert naar de
dood.” (Spr 14:12)
u.texas.edu

‘Er zijn geen goden, nergens ter wereld, dit is de nacht waarin de wereld voorgoed vergaat’. Het werd afwisselend licht – maar geen daglicht, eerder het
licht van een vuurgloed – en weer donker, en ze moesten telkens opstaan om
de as van zich af te schudden om er niet onder bedolven te raken. Dit alles
gebeurde, zoals gezegd, meer dan 30 km van de uitbarsting.

Wee hun
Het lijdt geen twijfel dat de beschrijvingen van de ‘dag des Heren’ geen dichterlijke overdrijving zijn, maar een ongebruikelijke maar echte beschrijving
van een natuurramp van enorme afmetingen – ongebruikelijk omdat de
meesten die met de echtheid ervan geconfronteerd worden er naderhand niet
meer zijn om daarvan verslag te doen. Waarom ‘die dag’ juist zó beschreven
wordt, is niet moeilijk in te zien. De mens, en vooral de moderne, kan zich tegen veel beschermen; maar wanneer de natuur zelf zich tegen hem keert, dan
helpen zelfs geen atoomschuilkelders. Als de aarde zelf “waggelt als een beschonkene” (Jes 24:20), dan is niets meer stabiel.

Mensenwerk houdt geen stand tegenover God
Op zijn altaren aanbidt de mens de machten die hij
boven zich gesteld heeft en pleegt hij zijn ruilhandel:
zijn offers voor een zegen.
Maar “het is het werk van de vakman en van de handen van de goudsmid. Maar de HERE is de waarachtige God, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; voor zijn toorn beeft de aarde.” (Jer 10:9,10)

Wikimedia commons
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Als zelfs de bergen in brand staan, dan is geen plek ter wereld meer veilig. De
paniek die een dergelijke ramp teweegbrengt is alleen te beschrijven met Jezus’ woorden: radeloze angst. Of de woorden van Jezus en de profeten een
werkelijke natuurramp aankondigen, of dat ze symbolisch moeten worden
opgevat, is daarbij onbelangrijk. Ze beschrijven er een, omdat het juist op zulke momenten is dat de mens zijn volslagen machteloosheid moet erkennen
tegenover de krachten van Gods schepping en dus van God zelf – al zal de
mens die gewend is zijn (af)goden als zijn dienaars te beschouwen er juist
dan het minst toe geneigd zijn: “Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen
licht!” (Amos 5:18).

De een zal aangenomen worden
Zoals boven al opgemerkt, is ook het volslagen onverwachte (ondanks duidelijke voortekenen!) van de gebeurtenis een overeenkomst tussen de ramp van
Pompeii en de dag van Christus’ wederkomst. Toen de stad werd opgegraven,
bood zij de aanblik van een momentopname uit het dagelijks leven van het
Romeinse volk. Pompeï is, in tegenstelling tot Herculaneum, niet verdwenen
onder vaste lava, maar onder as, en is daarom grotendeels onbeschadigd gebleven. Wie door de straten loopt kan nog altijd lezen dat Fugulus houdt van
Idaia, dat Celadus en Crescens de meest favoriete gladiatoren waren, dat Novellia Primigenia de plaatselijke schoonheidskoningin was, en dat de verkiezingen voor de deur stonden; de boekhouding van de bankier ligt voor belangstellenden ter inzage en wie wil kan natellen wat er in de bar, even verderop,
op die fatale 24e augustus in de loop van de morgen al aan verdiensten was
geïnd, of op de muren lezen hoe de drie barmeisjes heetten. Mensen zal hij er
echter niet meer aantreffen. Zij kenmerkten zich bij de opgravingen door wat
er niet was. Hun lichamen waren vergaan en hadden holten achtergelaten die
men met gips gevuld heeft. Deze afgietsels vormen aangrijpende beelden,
maar de bewoners zelf zijn voorgoed verdwenen.
Iets anders dat opvalt door zijn afwezigheid, is ieder spoor van christendom.
Of er geen gemeente is geweest, of dat zij door God tijdig gewaarschuwd of
weggeleid is, niemand weet het. Maar de stilte lijkt veelzeggend in een stad zo
vol verstild leven. Of toch? Er is iets
dat er op duidt dat er tenminste één
mens was die de God van Israël kende, tenminste één mens die besefte
wat er gebeurde; al was het ook voor
hem te laat: ergens in Pompeï
draagt een kamermuur nog altijd, als
een stil getuigenis, de woorden
‘Sodoma, Gomora’.
R.C.R.
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Wonderen van
de Schepping

Wielwebspinnen

Bent u bang voor spinnen? Veel mensen hebben er een onoverkomelijke
angst voor. Toch zijn het heel nuttige dieren, die enorm veel insecten opeten. Iedereen weet wel hoe ze te werk gaan: een web spinnen met kleverige draden om hun prooi te verstrikken.
Maar de ene spin is de andere niet. Neem bijvoorbeeld de Sint Andreas kruisspin van Australië. Haar
naam dankt ze aan haar blauwwitte lintjes van zijde, die midden in haar web een kruis vormen. Elke
dag maakt ze een nieuw web; het oude eet ze gewoon op! Voor het maken van een web heeft iedere spin enkele klieren, die verschillende soorten
zijde produceren; elk voor een speciaal doel!
Voor de eerste horizontale draad – de moeilijkste van de hele constructie
– gebruikt ze een heel robuuste soort zijde, maar voor de volgende, radiale, draden een meer flexibeler zijde. Vervolgens maakt ze een stevige
hoofdspiraal. Dan spint ze daartussen een draad met kleverige druppels,
met het niet klevende kruis er middenin. Daarna wacht ze, met twee poten op elk van de armen van het kruis, rustig op een prooi.
De meeste wielwebmakende spinnen hangen hun eizakjes op het web.
Maar de Sint Andreas spin doet het anders: zij hangt ze aan planten en
struiken. Ze maakt daarvoor een netwerk van groene draden, die niet
opvallen in de omgeving. Terwijl ze het eizakje vult, bedekt ze elk ei met
een groen poeder, om te voorkomen dat de eieren aan elkaar kleven.
Aan het eind van de winter komen honderden piepkleine spinnen uit. Ze
wachten op een gunstige wind, die ze op hun draadje ver weg blaast.
Nog een bijzonderheid: deze spinnen hebben een buitenschaal die ze
moeten zien kwijt te raken, anders sterven ze. Hoe heeft hun en onze
Schepper dit opgelost? Ze hebben in hun lichaam een klein fabriekje, dat
een vloeistof produceert die ze op hun schaal spuiten. Er springt dan een
kleine valdeur open. Eenmaal buiten gekomen, beginnen de spinnen opnieuw een schaal te maken. En dit proces herhaalt zich enkele keren tijdens hun leven.
Zo zien wij hoe God zijn kleine schepsels van complexe mechanismen
voorziet. “Hoe talrijk zijn uw werken, HEER, Alles hebt u met wijsheid gemaakt; vol van uw schepselen is de aarde” (Psalm 104:24).
G.C./C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
Afbeelding: John Gollan – Australian Museum
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Fundamentele begrippen
17. De satan in het Nieuwe Testament (6)
Wij mensen zijn begiftigd met een hoge mate van intelligentie, die ons in staat
stelt te redeneren. Gepaard aan onze nieuwsgierigheid en vindingrijkheid, zoeken wij overal een verklaring voor. Hieruit is de wetenschap geboren. In de tijd
van Jezus en de apostelen was niet alles wetenschappelijk verklaarbaar. De
Grieken waren heel ver gekomen, maar wisten bij lange na niet wat ‘wij’ nu weten. De medische wetenschap kent van bijna alle ziekten de verwekker, de afwijking in het DNA, etc. Astronomen menen terug te kunnen kijken tot wat zij
‘de oerknal’ noemen. Biologen zeggen de ontwikkeling van alle leven, van microbe tot mens, te kennen. Maar is dit niet alles schijn? Wat zij zeggen te weten, is wat zij zien en wat zij menen daaruit te moeten afleiden. Maar niet alles
kan gezien worden. Veel wetenschap wordt bedreven zonder rekening te houden met het bestaan van de Schepper van het heelal en alle leven. Zij die uitgaan van eindeloze biologische processen proberen ons wetenschap als vervanger van religie te verkopen: ‘hoe meer we weten, hoe meer we gaan inzien
dat alles onderworpen is aan natuurlijke wetten, en dus dat daar geen God
voor nodig is’. Maar is dat een wetenschappelijk houdbare hypothese? Het bestaan van een Schepper God is niet wetenschappelijk te bewijzen, maar niet uit
te sluiten. Het zou daarom wetenschappelijker zijn om het mogelijk bestaan
van God mee te nemen in onderzoek, dan Zijn bestaan op voorhand te ontkennen. Veel van wat men zegt te weten, was eerst gebaseerd op veronderstellingen, dus op wat er nog niet zichtbaar was. ‘Zwarte gaten’ zijn onzichtbaar,
maar het verdwijnen van hele sterrenstelsels duidde erop dat er iets moest zijn
dat daarvoor verantwoordelijk is.
Een hogere macht als verklaring voor het onbekende
Ook in de Bijbel vinden we menselijke verklaringen voor optredende verschijnselen. Men was toen nog niet zover dat ‘de wetenschap’ het religieus besef had
verdrongen. Integendeel: voor alles wat niet vanuit ‘de natuur’ verklaarbaar
was, moest ‘een hogere macht’ verantwoordelijk zijn. Paulus zag in Athene dat
er voor elk deeltje van het menselijk leven en de natuurwereld godenbeelden
en altaren waren. De mensen waren zelfs bang dat ze een god vergaten, en zijn
of haar misnoegen daarover te verduren zouden krijgen. Dat bracht Paulus tot
deze woorden: “Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat u in elk opzicht
buitengewoon ontzag voor godheden hebt; want toen ik door uw stad liep en de
voorwerpen van uw verering bekeek, heb ik ook een altaar gevonden met het
opschrift: aan een onbekende god. Wat u dan, zonder het te kennen, vereert,
dat verkondig ik u. De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is
…” (Hand 17:22-24). Als bewijs voor Zijn bestaan voerde hij de opstanding uit
de dood aan van ‘een man’, die deze God heeft aangewezen om de wereld
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rechtvaardig te oordelen (vsn 30-34). Met andere woorden: zonder die God is
niets te verklaren, en buiten Hem om zal de mensheid verloren gaan. Want als
er geen opstanding is, houdt met de dood alles op. Of anders gezegd: als die
‘man’ werkelijk is opgestaan en tot Rechter is aangesteld over andere mensen,
moet er een God van alle leven zijn die daarvoor verantwoordelijk is, en krijg je
echt wat te verduren als je niet in Hem gelooft en Hem niet dient.
Dat lijkt voor wie zeggen in die God te geloven, een open deur; maar is dat echt
zo? In Jezus’ tijd geloofden de Joden dat die God “één is en dat er geen ander
is dan Hij” (Mar 12:32). Dat waren tenminste de woorden van een schriftgeleerde tot Jezus. Maar geloofden hij, zijn collega’s en de mensen die zij moesten onderwijzen zelf wel echt wat zij zo stellig als Schriftuurlijk feit aanvoerden?
De praktijk toont van niet; want zij hadden een bepaald idee van God en Zijn
plan met de nakomelingen van Abraham, Isaäk en Jakob, dat hen ertoe bracht
er toch vanuit te gaan dat er anderen zijn dan Hij, namelijk kwade machten.
De verantwoordelijkheid voor de zonde en haar gevolgen ligt bij de mens
Al eerder hebben we laten zien dat de Israëlieten tijdens hun ballingschap in
het Medisch-Perzische Rijk kennis hadden gemaakt met de leer van een macht
van het licht en een macht van de duisternis. De eerste zorgde voor al het goede dat de mens ontmoet, de tweede werd verantwoordelijk gehouden voor al
het onheil dat hem treft. Deze leer past echter niet bij de openbaring van de
ene God, die zich verantwoordelijk stelt voor alles wat de mens op zijn levensweg ontmoet – goed en kwaad. Zij hebben Gods woorden echter niet ter harte
genomen en deze leer overgenomen. In de tijd van Jezus was er een algemeen
verbreid geloof in boze geesten en een wezen dat hen bestuurde. De begrippen
‘satan’/’diabolos’, boze geesten, duisternis, e.d. hadden een andere invulling
gekregen dan zij eerst hadden. Niet door nadere openbaring van de kant van
God, maar vanuit ongeloof en menselijke onwetendheid en angst. Jacobus beschrijft heel duidelijk de oorzaak van de zonde: “de zuiging en verlokking van
zijn eigen (die van de mens) begeerte” (Jak 1:14). De enige andere mogelijkheid die hij ziet, als niet wij verantwoordelijk zijn, is dat God ons verleidt tot zonde. En dat zou niet kunnen, want “God kan niet door het kwade verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking” (vs 13). De derde, zo populaire, optie van verzoeking door een bovennatuurlijke macht komt voor hem niet
ter sprake. Hij ziet de verzoekingen als niets anders dan de beproeving van ons
geloof. Net als bij Jezus moet duidelijk worden of wij het waard zijn Gods kinderen te zijn en het eeuwige leven te ontvangen. Daarvoor is het nodig weerstand te leren bieden tegen verleidingen tot zonde. Jacobus heeft het daarom
over ‘de proef doorstaan (vs 12) en “de beproefdheid van uw geloof” (vs 3). En

27

Fundamentele begrippen van het Kwaad
hij staat daarin niet alleen. Zie o.a. Jezus in Luc 8:13; Paulus in Rom 5:4 en
6:10, 2 Kor 8:2; Petrus in 1 Pet 1:7 en 4:12.
Maar er is een ander kwalijk aspect aan dit ‘geloof’ in een bovennatuurlijke
kwade macht. Toen de eerste mensen in de hof zondigden, probeerden ze de
verantwoordelijkheid meteen van zich af te schuiven: Adam naar zijn vrouw
(eigenlijk naar God, Die hem zijn vrouw gaf), en zij naar de slang. Maar God legde de verantwoordelijkheid bij de mens. De aardbodem werd omwille van hem
‘vervloekt’ en zou niet meer zomaar voortbrengen wat hij verwachtte. Daarnaast zou hij te maken krijgen met lichamelijk ongemak en verval, met uiteindelijk de dood. Deze vloek werd uitgesproken en uitgevoerd door God en Zijn
engelen – dus niet door de slang of ‘de satan’. Alleen door erkenning van gedane zonden, gevolgd door berouw en bekering (zichtbaar in het doen wat God
vraagt: a) in het OT het brengen van een offer en sinds de komst van Christus
de doop; en b) het volgen van een andere levenswijze), kon en kan de mens
vergeving van zonden ontvangen. Het invoegen door de mens van een duivel/
satan en boze geesten is niets anders dan een poging de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven: ‘de duivel/satan zette mij ertoe aan’; of ‘die persoon
heeft een boze geest, want ...’. Maar wie dat doet zal nooit tot erkenning van
zonde komen en dus ook geen vergeving daarvan ontvangen.
Zoals zij zeggen
Laten we eens kijken naar Openbaring 2:24, waar Christus Jezus in een brief
zegt: “Maar Ik zeg tot u (de oudsten van de gemeente in Thyatira) en tot de anderen in Thyatira, die deze leer (van ontucht plegen en afgodenoffers eten – vs
20) niet hebben, en die niet – zoals zij zeggen/het noemen – de diepten van
de satan hebt leren kennen …”. ‘De satan’ is dus niet Jezus’ verklaring van een
afwijkende leer, maar die van de verkondigers van die leer zelf. Het is de leer
die Paulus Timoteüs beschrijft als: “… onheilige, holle klanken en de tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis” (1 Tim 6:20). Dit voortbrengsel van menselijke redenering houdt bijvoorbeeld in, dat je de genade niet ten
volle kunt leren kennen als je niet gezondigd hebt. Het leren kennen van ‘de
diepten van de satan’ is uiteindelijk niets anders dan een manier van zeggen
voor het zelf ervaren wat ‘de zonde’ is – en uit wat hier verder over wordt gezegd, komt dit neer op meedoen met wat de zondaars, de afgodendienaars,
doen. Het is niets anders dan de rechtvaardiging om te zondigen. De verleider
is een vrouw die Izébel wordt genoemd. Zij is ‘de slang’ van die tijd, die niet in
dienst staat van een wezen ‘satan’, maar van ‘de zonde’. En Christus en ‘de
zonde’ hebben niets met elkaar gemeen. Paulus maakt dat in Romeinen 6:1319 en Galaten 2:17 heel duidelijk. Niet door het uit ervaring leren wat zonde is,
maar door niet te zondigen wordt een mens behouden: “Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet!
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Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” (Rom
6:1,2). Maar, zal iemand zeggen, dat is toch overduidelijk! Kennelijk niet, want
ten eerste zou Paulus dit dan niet hebben hoeven schrijven en ten tweede
wordt dit ‘geloof’ nog steeds in een bepaalde vorm aangehangen. Uit eigen ervaring weet ik, dat er velen zijn die anderen ‘hel en verdoemenis prediken’ vanwege wat zij zien als zonde, maar zelf hun levenswijze niet afstemmen op die
van Christus, omdat de huidige wereld ‘beheerst wordt door satan’ en zij daarom niet anders kunnen doen dan zondigen. Dit is niets anders dan waar Jezus
over spreekt, als hij het volk toont hoe de Farizeeën hen in slavernij houden: “…
doet niet naar hun werken, want zij zeggen het (wat anderen moeten doen),
maar doen het (zelf) niet” (Mat 23:3).
Al zei Ik het u, u zou het toch niet geloven
Jezus spreekt niet altijd in duidelijke bewoordingen, maar in beeldspraak. Zelfs
zijn discipelen begrijpen niet altijd wat Hij wil zeggen. In het evangelie naar Johannes zien we daar een voorbeeld van bij het overlijden van Lazarus: “Lazarus, onze vriend is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te
wekken … Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het
van de rust van de slaap bedoelde. Toen zei Jezus ronduit tot hen: Lazarus is
gestorven …” (Joh 11:11-15). In dit evangelie zijn er meer van zulke voorvallen.
De meest verstrekkende in hoofdstuk 6, waar Jezus spreekt over zichzelf als
het ware manna dat uit de hemel is neergedaald, en als een offerlam waarvan
zijn volgelingen het vlees moeten eten en het bloed drinken. Degenen die dit
horen nemen het letterlijk en vinden het daarom aanstootgevend (vzn 48-59 .
Ook veel van zijn volgelingen vinden zijn woorden onverdraaglijk; en als Hij
daarna ook nog eens zegt dat Hij zal opvaren “naar waar Hij tevoren was”, verlaten velen Hem (vzn 60-66). Maar Hij doet geen moeite hen tegen te houden,
omdat zij niet tot de erkenning zijn gekomen dat Hij “de heilige van God” is (vzn
67-71). Met andere woorden: zij geloven, ondanks zijn wonderen, niet wat Hij
zegt. Tot in de bovenzaal toe vragen zijn discipelen Hem steeds weer niet in
beelden tot hen te spreken, maar ronduit te zeggen wat Hij bedoelt. En als Hij
dat doet, zeggen zij: “Zie, nu spreekt U vrijuit, zonder beeldspraak te gebruiken”. De vraag is echter of zij dan ook geloven wat Hij zegt; want Jezus reageert
met: “Gelooft u nu?”. En daar gaat het uiteindelijk om (Joh 16:1-33). En als zijn
trouwe kring van discipelen nauwelijks gelooft wat Hij zegt, hoe is het dan met
anderen? Jezus’ verwijt is dat, ook al zegt Hij hen de waarheid, zij het toch niet
zullen geloven. Als Hij voor de Raad staat, en zij Hem de vraag stellen die zij
tijdens zijn predikingswerk zo vaak gesteld hebben: “Indien U de Christus bent,
zeg het ons dan”, antwoordt Hij hen: “Al zei Ik het u, u zou het toch niet geloven” (Luc 22:67). En dat zou ook zo zijn geweest als Hij het bestaan van een
bovennatuurlijke macht van het kwaad had ontkend (wordt vervolgd).
J.K.D.
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De reacties die Jezus’ optreden oproepen
Uit de reacties op Jezus’ optreden, blijkt dat zijn familie, het volk en zijn
leerlingen een andere verwachting hebben van de Messias en het Koninkrijk, en dat de Joodse leiders niet zitten te wachten op een Messias.
Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?
Aan het eind van de Bergrede, die grotendeels het onderwijs van zijn volgelingen bevat, lezen we dat de scharen versteld stonden over zijn leer,
want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden
(Mat 7:28,29; Mar 1:21,22). En als Hij in de synagoge van Kapernaüm bij
een man ‘een onreine geest’ uitdrijft, zijn de aanwezigen zeer verbaasd,
zodat zij elkaar vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag!
Ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem! (Mar
1:27; Luc 4:36). Dus velen zagen Hem als een geleerd man met gezag,
maar kennelijk niet als hun Messias. Als Hij een verlamde de zonden heeft
vergeven en vervolgens – als bewijs dat Hij dat mag doen – genezen,
vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen
gegeven had … en werden met vrees vervuld, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien (Mat 9:8; Mar 2:12; Luc 5:26). Verder
wordt er overal in Galilea over Jezus gesproken; maar kennelijk niet dat Hij
de Messias moet zijn (Mat 9:26). Als Jezus een jongeman uit de dood
wekt, roepen ze uit: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God
heeft naar zijn volk omgezien (Luc 7:16). Degenen die tot geloof komen,
en beschimpt worden door wie niet geloven, verweren zich met de woorden: Zal de Christus, wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? (Joh 7:31). Dus ook dan is Hij een of de Profeet, maar
niet de Messias. Zelfs wanneer Hij Jeruzalem op een ezel binnenrijdt – als
de vervulling van de profetie: Zeg tot de dochter van Sion: Zie, uw Koning
komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel (Mat 21:5/Zach 9:9) –
komen, als de inwoners van Jeruzalem vragen Wie is dit?, de scharen uit
Galilea en Judea niet verder dan: Dit is de profeet, Jezus, van Nazaret in
Galilea (Mat 21:10,11). Later durven de Joodse leiders Jezus niet in de
tempel gevangen te nemen, omdat zij bang zijn voor de scharen, die Jezus
voor een profeet hielden (Mat 21:46). Ook Jezus’ discipelen is het opgevallen dat maar weinigen Jezus erkennen als de Messias. Als Jezus op zekere dag wil weten of zij Hem wèl als de Messias zien, vraagt Hij hen: Wie
zeggen de mensen, dat de Mensenzoon is? En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; anderen: Elia; weer anderen: Jeremia, of één van de
profeten (Mat 16:13,14; Luc 9:18,19).
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het Koninkrijk is bij u (2)
Jezus voldoet niet aan de verwachtingen
Waarom komen al die mensen niet verder dan dit? Omdat Jezus niet is wat
zij verwachten. Geen leraar, ook al spreekt Hij met gezag en doet Hij grote
wonderen, maar iemand die krachtdadig optreedt om hen van de vijand te
verlossen. Daarbij komt dat degenen die Hem van jongs af aan kennen,
Hem aanmatigend vinden. Als hij weer eens in Nazaret is, en in de synagoge heeft gesproken, stonden zij versteld en zeiden: Vanwaar heeft Hij die
wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn
moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?
Behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? En
zij namen aanstoot aan Hem (Mat 13:54-57; Mar 6:2,3). Lucas weet, na
zijn uitgebreide onderzoek naar alles wat er is gebeurd, eraan toe te voegen dat zij zo boos zijn over wat Hij zegt, dat zij Hem zelfs van een klif af
willen gooien, maar daar niet in slagen (Luc 4:29,30). De Joden in Jeruzalem vragen Jezus bijna twee jaar later: Hoe lang houdt u onze ziel nog in
spanning? Indien U de Christus bent, zeg het ons ronduit (Joh 10:24).
Scepticisme en ongeloof van Jezus’ familie
Zelfs zijn familieleden, die toch van Jozef en Maria geweten moeten hebben wie ‘hun’ zoon is, zijn sceptisch. Zij beoordelen Hem aan de hand van
wat zij zien en horen over hoe Hij leeft en werkt; en ze menen dat ze Hem
naar huis moeten brengen, omdat het anders ‘helemaal verkeerd met Hem
zal gaan’: en er verzamelde zich weer de schare, zodat zij zelfs geen brood
konden eten. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen
om Hem te halen, want zij zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen (Mar 3:20,21;
vgl Mar 6:30,31). Omdat Jezus zich vanwege de gevaarlijke toestand terugtrekt naar Galilea, en geen aanstalten maakt om naar het Loofhuttenfeest
in Jeruzalem te gaan, maken zijn ‘broers’ Hem duidelijk dat Hij, als Hij de
Messias beweert te zijn, naar Jeruzalem moet gaan. Want dat is de hoofdstad, en daar moet het gebeuren, niet in Galilea. Zij geloven niet in Hem,
omdat Hij niet doet wat zij vinden dat Hij moet doen: Ga vanhier en reis
naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die U doet.
Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien u zulke dingen doet, maakt, dat U bekend wordt
aan de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem (Joh 7:3-5).
Jezus’ discipelen heen en weer geslingerd
Maar ook zijn discipelen, zelfs de twaalf, zijn niet altijd zeker van Hem. In
het begin zijn zij overtuigd. Andreas vraagt zijn broer Simon (Petrus) mee te
komen, want wij hebben gevonden de Messias (Joh 1:42). En Nathanaël

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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roept uit: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël! (Joh
1:50). Later belijdt Petrus, namens allen mogen we aannemen, na de twee
wonderbare spijzigingen: U bent de Christus, de Zoon van de levende God!
(Mat 16:16; Mar 8:29; Luc 9:20). Maar niet lang daarvóór vroegen zij zich,
nadat Jezus de storm op het meer van Galilea heeft gestild, nog af: Wie is
toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij
Hem gehoorzaam zijn? (Luc 8:25; Mar 4:41). Ook zij menen tot in de bovenzaal, als zij voor de laatste keer samen het Pascha eten, dat het Koninkrijk vergelijkbaar is met een aards rijk, maar dan in veel betere omstandigheden. Jacobus en Johannes vragen Jezus (via hun moeder), als zij
onderweg zijn naar Jeruzalem: Geef ons, dat wij de één aan uw rechterzijde en de andere aan uw linkerzijde mogen zitten in uw heerlijkheid (Mar
10:37; Mat 20:21). Maar Jezus maakt hen twee dingen duidelijk: a. dat de
weg naar heerlijkheid gaat via lijden; en b. dat het Koninkrijk en zijn regeerders niet te vergelijken zijn met die in deze wereld (Mar 10:42-45). Toch
hebben zij in de bovenzaal weer onenigheid over wie van hen als eerste
moest gelden (Luc 22:24); m.a.w. wie er rechts en links van Jezus mag
aanliggen. In het Koninkrijk gaat het echter niet om macht en eer, maar
om het behoud van de mensen over wie de koningen zullen regeren. En
dus gaat het, zegt Jezus, om dienen i.p.v. heersen: De koningen van de
volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Maar u niet alzo, maar de eerste onder u worde als de
jongste en de leider als de dienaar (Luc 22:25,26).
Verdeeldheid over wat Jezus zegt en doet
In het evangelie naar Johannes lezen we een aantal keer over verdeeldheid over wat Jezus zegt en doet. Iedereen heeft zo zijn mening over Hem.
Nadat Jezus zich het levende water heeft genoemd, schrijft Johannes:
Sommigen uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de (door Mozes aangekondigde – Deut 18:15-19)
profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De
Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet, dat de Christus
komt uit het geslacht van David en van het dorp Bethlehem, waar David
was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem; en sommigen
van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem
(Joh 7:40-44). En na zijn woorden over de herder en de schapen: En er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden over die woorden. En velen
zeiden: Hij is bezeten en waanzinnig; waarom luistert u naar Hem? Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden voor een bezetene, een boze geest kan
toch de ogen van blinden niet openen? (Joh 10:19-21). Ook onder de Farizeeën is er na een genezing verdeeldheid: deze mens komt niet van God,
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want Hij houdt de sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens
zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. (Joh 9:16)
Jezus al bij voorbaat veroordeeld door de Joodse leiders
De Joodse leiders en schriftgeleerden zitten, zoals we hebben gezien, op
dat moment niet te wachten op een Messias. Zij onderzoeken niet aan de
hand van de Schriften of Jezus de Messias is, en letten niet op zijn woorden en daden. De uitkomst van hun ‘onderzoek’ staat namelijk al vast:
Hem moet het zwijgen worden opgelegd; goedschiks of kwaadschiks. Daarom zoeken zij elk argument om te bestrijden dat Jezus de Messias is of
kan zijn, en verdeeldheid te zaaien onder het volk en zelfs onder Jezus’
discipelen. Jezus zegt tegen hen: U oordeelt naar het vlees (Joh 8:15). Hij
bedoelt waarschijnlijk: op uiterlijkheden, naar wat uw oog meent te zien en
uw oor meent te horen. Wat Hemzelf aangaat, spitten zij in zijn verleden:
zijn moeder was niet getrouwd, toen zij in verwachting was, en daarom zeggen zij schamper tegen Jezus: wij zijn niet uit hoererij geboren (Joh 8:41).
M.a.w.: Een bastaard kan de Messias toch niet zijn? Het verzet van de leiders tegen Jezus kent verschillende vormen en misschien wel fasen.
Vragen
Het begint met vragen. Als Hij eet in het huis van een tollenaar, vragen zij
Jezus’ discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars?
(Mat 9:11; Mar 2:16; Luc 5:30; vgl Luc 15:2). Als Hij op een later moment
van zijn predikingswerk weer in Galilea en Judea is, wordt Jezus vanuit Jeruzalem voortdurend in de gaten gehouden. Zo vragen ze Hem: Waarom
overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Immers zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten (Mat 15:2; Mar 7:5). En zij
nemen aanstoot aan Zijn antwoord (Mat 15:12).
Gedachten
Maar niet iedereen uit zich direct. Je kunt ook iets van Jezus denken, zonder wat te zeggen. Als een ‘zondares’, een prostituee, tijdens een maaltijd
in het huis van een Farizeeër, eens Jezus’ voeten wast met haar tranen
van berouw en ze daarna zalft met een hele dure olie, denkt de Farizeeër:
Indien deze (de) profeet was, zou Hij wel weten, wie en wat deze vrouw is,
die Hem aanraakt: dat zij een zondares is (Luc 7:39).
Een profeet uit Galilea?
Een punt dat telkens twijfel en verdeeldheid oproept, is de plaats waar Jezus vandaan komt. De Messias is de Zoon van David, en die kwam uit
Bethlehem. Dus moet ook de Messias uit Bethlehem in Juda komen (Joh
7:42; vgl Mat 2:4-6; Luc 2:4,5). Maar Jezus komt uit Nazaret in Galilea, en
daarover spreken de profeten niet. Tegen Nicodemus, die Jezus in de Raad
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verdedigt, wordt gezegd: Bent u soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie,
dat uit Galilea geen profeet opstaat (Joh 7:52). Kennelijk hebben zij dit al
rondgestrooid onder het volk, want mensen die niet in Jezus geloven, zeggen tegen hen die dat wel doen: Van deze (Jezus van Nazaret) … weten wij,
vanwaar Hij is, maar wanneer de Christus komt, weet niemand vanwaar
Hij is (Joh 7:27). Waarschijnlijk vanwege de woorden van Maleachi: Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die u zoekt (Mal 3:1).
De heilige Geest of een boze geest?
Maar het kan ook heel heftig en direct, zijn persoon en werk vernietigend.
Als Hij een verlamde geneest, zeggen zij, waarschijnlijk omdat het volk
overal praat over het uitdrijven van de boze geest uit een man in de synagoge in Kapernaüm: Door de overste van de boze geesten drijft Hij de
geesten uit (Mat 9:34, zie ook 12:24; Mar 3:22; Luc 11:15 en 18). Dit is
wel het ergste dat zij van Jezus hebben gezegd, en de reden waarom Hij
vanaf dat moment meestal in de vorm van gelijkenissen spreekt. We komen hier in een van de volgende artikelen op terug.
Hoe God mensen ook benadert, zij geloven toch niet
Velen van het volk veranderen door zulke woorden hun mening over Jezus.
Daarom zegt Jezus eens verwijtend tegen al die mensen in Galilea, die
steeds om Hem heen drommen en zich niet laten overtuigen door zijn
woorden en wonderen, dat het nooit goed is hoe God hen benadert en wat
Hij tot hen zegt. Want als je voor ze op de fluit speelt, willen ze niet dansen,
en als je je medelijden toont door klaagliederen voor hen te zingen, dan
rouwen ze niet met je mee. Want, zegt Jezus, Johannes is gekomen, niet
etende en drinkende, en zij zeggen: Hij heeft een boze geest. De Mensenzoon is gekomen, wèl etende en drinkende, en zij zeggen: Zie, een vraatzuchtig mens en een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars
(Mat 11:16-19; Luc 7:31-34).
Godslastering en sabbatschending
Er waren in Israël diverse redenen om iemand op grond van de wet van
Mozes te stenigen, zoals Godslastering en sabbatschending. Als Jezus iemands zonde vergeeft, zeggen zij: Deze lastert God (Mat 9:3; Mar 1:7; Luc
5:21; vgl Luc 7:49). Wanneer zijn discipelen op een sabbat hongerig zijn,
en onderweg wat aren plukken om de graankorrels te eten, spreken enkele
Farizeeën Jezus daarop aan: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat
niet mag doen (Mat 12:2; Mar 2:24; Luc 6:2). De sabbat speelt regelmatig
een rol in de kritiek op Jezus. De leiders houden het volk voor dat een sabbatschender niet van God kan komen (zie Joh 9:16). Een ander, veel belangrijker, kritiekpunt is, dat Jezus God zijn Vader noemt: Omdat Hij … God
zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde (Joh 5:18). Als
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22. het Koninkrijk is bij u (2)
Jezus eens voor het Chanoekafeest in Jeruzalem is, en zegt: Ik en de Vader
zijn één, beginnen de Joden stenen bij elkaar te brengen om Hem te stenigen. Jezus vraagt hen dan: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege
mijn Vader; om welk van die werken wilt u mij stenigen? De Joden antwoorden Hem: Niet om een goed werk willen wij u stenigen, maar om godslastering en omdat U, een mens, Uzelf God maakt (Joh 10:31-33).
Een teken uit de hemel als bewijs dat Jezus de Messias is
Als zij onvoldoende bereiken met hun vragen, opmerkingen en dreigingen,
proberen zij Jezus door middel van strikvragen iets te laten zeggen, waarvoor Hij op grond van (hun interpretatie van) de wet van Mozes aangeklaagd kan worden: En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is
op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen (Mat 12:10; Mar
3:2; Luc 6:7). Maar omdat Hij ‘de hint kennelijk niet begrijpt’, en voor hun
ogen op sabbat iemand geneest, rijpt het plan het radicaler aan te pakken:
de Farizeeën … spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen
(Mat 12:14; Mar 3:6; Luc 6:11). Jezus weet dit, en als zij op een dag weer
eens bij Hem komen, nu met de vraag een teken te laten zien dat ontegenzeggelijk bewijst dat Hij de Christus is – bijvoorbeeld vuur uit de hemel laten komen, zoals Elia, of manna geven, zoals Mozes (zie Mar 8:11 en Luc
11:16) – geeft Hij hen het teken van zijn dood, die zij beramen: Een boos
en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want gelijk Jona drie dagen en
drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Mensenzoon in
het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten (Mat 12:39,40; Luc
11:29,30). Later wordt dezelfde vraag kennelijk nog eens gesteld: De Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen (Mat 16:1). Maar Hij
geeft hen hetzelfde teken van Jona. Het cynische (als we dat zo mogen
noemen), is dat Jezus hier dus het teken van zijn dood en opstanding
geeft, dat als bewijs moet gaan dienen dat Hij ‘de profeet’ is. Maar dat bewijs kan alleen geleverd worden als Hij werkelijk in het dodenrijk komt, op
de manier zoals zij voor ogen hebben, namelijk door Hem als Jona
‘overboord te gooien’. Maar dan is het te laat, want dan hebben ze al met
Hem gedaan wat zij willen. Ze vragen een teken uit de hemel, maar krijgen
er een uit het dodenrijk. Er is hiervan een parallel in het boek van de profeet Jesaja, die koning Achaz moest vragen welk teken hij wilde hebben,
dat zijn koninkrijk niet in handen van zijn vijanden zou vallen: Vraag voor u
een teken diep in het dodenrijk of boven in de hoge (Jes 7:11). Hij wil dat
niet vragen en krijgt het teken van de komst van Immanuël (Jes 7:14), de
naam (‘God met ons’) die in Mat 1:23 aan Jezus wordt gegeven.
J.K.D.
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Boekbespreking
Boeken van de Bijbel
Jeremia
De profeet Jeremia is een van die buitengewoon boeiende figuren van het
Oude Testament, en zijn tijd vormt een uiterst dramatische periode in de
geschiedenis van het oude Israël. Toch zijn boeken over deze profeet
schaars. Hier en daar is nog wel een enkele goede vers-voor-vers behandeling van het boek Jeremia te vinden. Maar een vers-voor-vers behandeling, hoe goed ook voor een gedetailleerd begrip van de hoofdstukken als
zodanig, doet geen recht aan de figuur van Jeremia zelf, of het thema van
het naar hem genoemde Bijbelboek. En evenmin ontstaat er op deze manier een goed begrip van de achtergronden van de beschreven gebeurtenissen.
In dit boek wordt getracht die achtergronden te schilderen, politiek (zowel
op wereldschaal als lokaal) en godsdienstig: de heersende opvattingen
over de God van Israël en de goden van de volken, de consequenties van
het buitenlands beleid, de rivaliteit tussen de koningszonen, en de grote,
maar mislukte, godsdienstige hervorming van de vrome koning Josia. De
bedoeling van deze studie is dat de hoofdrolspelers op het toneel niet
slechts namen blijven, maar gezichten krijgen. Alleen zo kunnen we ons
verplaatsen in hun omstandigheden. En alleen zo kunnen we de lessen
van de geschiedenis toepassen op ons eigen leven. “Wie geen geschiedenis kent is gedoemd om alle fouten zelf opnieuw te maken.” Maar wie die
geschiedenis kent en ter harte neemt is in staat om op te groeien tot een
grotere gerechtigheid. Want “alles wat vroeger is geschreven” - zegt de
apostel Paulus - “is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.”
De studie van de profeet Jeremia verdient daarom zeker een plaats in onze Bijbelstudie.
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