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Bijbels antwoord op uw vraag

Vraag: Kan iemand zeker weten dat hij of zij behouden is, en eeuwig leven zal ontvangen bij Christus’ komst?
Antwoord: Wij kunnen onze behoudenis nooit zelf verdienen, noch als ons
recht beschouwen. Zij is een vrijwillige gave van God, die Hij zuiver op
grond van Zijn liefde en genade, door middel van de offerdood van Zijn
eigen Zoon, en op basis van ons geloof geeft. Deze fundamentele christelijk leer vat Paulus in Titus 3:3-7 kort samen.
Eerst beschrijft hij onze natuurlijke toestand. Hieruit heeft God de gelovigen in principe gered, “toen de goedertierenheid en mensenliefde van
onze Heiland en God verscheen” in Zijn eniggeboren Zoon Christus Jezus.
Zelf zijn wij Gods grote gave totaal onwaardig; want “niet om werken van
gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, maar door zijn ontferming
heeft Hij ons gered”. Vervolgens beschrijft Paulus hoe wij deelgenoten
worden van Christus en het leven in Hem: God redt ons “door het bad van
wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige Geest”. De doop is een
‘bad’, waarin wij onze zonden “laten afwassen” (Hand 22:16; 1 Kor 6:11),
en een ‘wedergeboorte’, waarbij onze oude mens met Christus begraven
wordt en een mens “in nieuwheid van leven” opstaat in Hem (Rom 6:4;
Joh 3:5). Onze zonden worden ons dan niet meer toegerekend, en wij leven vanaf dat moment in een nieuwe relatie tot God. “Want u bent allen
zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen, die in
Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:26,27). Met
als doel dat “wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden
worden overeenkomstig de hope op het eeuwige leven” (Tit 3:7). Wie zoon
is geworden, is erfgenaam, maar heeft dan nog niet geërfd!
Paulus schrijft hier ook in Efeziërs 2:1-10 over. Tegen de achtergrond van
“dood door overtredingen en zonden” en “handelende naar de wil van het
vlees en van de gedachten”, toont hij de grootheid van Gods gave in
Christus: “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om zijn grote liefde,
waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de
overtredingen, mede levend gemaakt met Christus – door geloof bent u
behouden … Door genade bent u behouden, door het geloof.”
Als Gods genade ons behoudt, kunnen wij dan zeggen dat wij vanaf het
moment van onze doop zeker zijn van onze persoonlijke behoudenis? Het
antwoord van de Bijbel is: ja en nee. Ja, als wij Christus volkomen navolgen, en tot het einde volharden in het geloof. Nee, als wij niet leven als
een nieuwe mens, maar als de oude mens.
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 15:1,2 over het evangelie “waardoor u ook
behouden wordt, indien u het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb,
tenzij u tevergeefs tot geloof zou zijn gekomen.” We kunnen dus tevergeefs tot geloof komen! Onze behoudenis is afhankelijk van ons vasthou-
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den aan het evangelie zoals het door de apostelen werd verkondigd. Paulus schreef over “de heilige schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid (Grieks: soteria, behoudenis) door het geloof in Christus Jezus” (2
Tim 3:15). Jacobus schrijft: “Neem met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden” (1:21). En Petrus schrijft:
“Verlang, als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk,
opdat u daardoor mag opgroeien tot zaligheid (soteria, behoudenis)” (1
Pet 1:23;2:2). Behoudenis is dus een proces, dat zich in het leven van
gelovigen voltrekt door middel van Gods Woord.
Paulus vergelijkt het leven van christenen met een hardloopwedstrijd,
waarin zij zich tot het uiterste inspannen om de prijs te winnen. Hij spoort
de gelovigen aan: “Loop dan zó, dat u die behaalt!” Evenals deelnemers
aan de Olympische spelen zich “in alles beheersten”, zo moeten ook
christenen dit doen: “zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij
om een onvergankelijke”. Dit doet hij zelf ook: “ik tuchtig mijn lichaam en
houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht
zelf afgewezen te worden” (1 Kor 9:24-27). Als de door de Here uitverkoren apostel Paulus zo over zichzelf schreef, bestaat er het wezenlijke gevaar dat wij, als wij ons niet tot het uiterste inspannen in onze dienst voor
Christus, wellicht bij zijn rechterstoel “afgewezen” zullen worden.
Christus’ liefde, en zijn offer voor de zonden, waren voor Paulus reden om
alles prijs te geven “opdat ik Christus mag winnen … of ik, aan zijn dood
gelijkvormig wordend, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden” (Flp 3:8-11). Dit moet de nederige houding zijn van alle ware volgelingen van Christus, ten opzichte van “zulk een heil” dat Hij door zijn offerdood mogelijk heeft gemaakt.
Het feit dat God, de Schepper van hemel en aarde, hém of háár geroepen
heeft en zo’n groot werk in hém of háár wil volbrengen, zou de christen
met het diepste ontzag moeten vervullen. Daarom schreef Paulus aan de
Filippenzen: “Blijf… uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want
God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u
werkt” (Flp 2:12,13). Dit betekent niet dat wij in voortdurende neerslachtigheid over onze eigen tekortkomingen en onwaardigheid moeten leven.
Wij moeten ons integendeel “verheugen met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar u het einddoel van het geloof bereikt, dat is de
zaligheid (soteria, behoudenis) van de zielen”. En toch, zegt Petrus verder
in dit hoofdstuk, zullen wij “wandelen in vreze”, wetende welke prijs voor
onze behoudenis is betaald, en Wie wij door Christus “Vader” mogen noemen: “Indien u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien van de persoon naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze” – Gods genade sluit
Zijn oordeel niet uit (1 Pet 1:8,9,17-19).
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Overdenking
In de evangeliën gaat het vaak om ‘zien’ en ‘niet zien’. De blindgeborene in Johannes 9 kan lichamelijk niet zien, maar met zijn geestelijk gezichtsvermogen
is niets mis. Maar voor de geestelijke leiders ligt dat precies omgekeerd: “En
Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien,
zien mogen, en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de Farizeeën
… en zij zeiden tot Hem: Zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen: Indien u
blind was, zou u geen zonde hebben; maar nu zegt u: Wij zien; daarom blijft uw
zonde” (Joh 9:39-41). Dat is een les: de Farizeeën zien niet, omdat ze niet willen zien. Alleen zij zijn echt blind, die niet willen zien. Maar die les staat er wel
voor ons. Je kunt zeggen: domme en eigenwijze Farizeeën. Maar misschien
zouden wij ook wel zo hebben gereageerd. En je moet niet alleen willen zien, je
moet ook willen leren. Want het ging niet alleen om zien, maar ook om weten.
Johannes gebruikt voor weten een woord dat betekent dat je iets weet, omdat
je dat hebt gezien of op een andere manier hebt ervaren, of omdat het deel
uitmaakt van de algemene levenservaring.
De ouders van de blindgeborene ‘weten’ dat dit hun zoon is, en dat hij blind is
geboren, want ze hebben hem van jongs af meegemaakt. Maar ze ‘weten niet’
hoe hij is genezen, of wie hem heeft genezen, want daar waren ze niet bij. Het
verhaal maakt echter duidelijk dat ze het ook niet willen weten, omdat ze bang
zijn uit de religieuze gemeenschap te worden gezet (vs 22). De Farizeeën en
hun schriftgeleerden zijn ervan overtuigd dat ze ‘weten’ dat Jezus een zondaar
is (want Hij overtreedt in hun ogen het sabbatsgebod), en dus kan Hij deze genezing niet hebben verricht. Dat hebben ze weliswaar niet gezien, maar menen
ze te kunnen beredeneren. De blindgeborene ‘weet’ dat Jezus die genezing
heeft verricht, want hij was er zelf bij toen het gebeurde en heeft dat ervaren.
En hij beredeneert daaruit dat Jezus dus onmogelijk een zondaar kan zijn, omdat je alleen met Gods hulp zo’n genezing kunt verrichten, terwijl iedereen
‘weet’ (als deel van hun algemene Joodse levenservaring) dat God niet naar
zondaars luistert. De Farizeeën ‘weten’ alleen van de Mozaïsche Wet, maar
niet van deze Leraar, terwijl de blindgeborene hen voor de voeten werpt dat zij
van iemand die zo’n uitzonderlijk teken doet, toch wel iets af zouden mogen
‘weten’ (vs 30).
Maar onder de Farizeeën zijn er wel degelijk die hiaten voelen in hun redenering: “Er ontstond verdeeldheid” (vs 16; vgl 7:52). We doen er goed aan te beseffen dat Johannes een waarschuwing wil geven, en zich daarom concentreert
op diegenen die ‘ziende blind’ zijn. De werkelijke situatie blijkt meer te zijn dat
de gebeurtenis ook onder hen ‘verdeeldheid’ (het Griekse woord is hier: schisma) brengt, en daarmee scheiding (krisis). Maar krisis is ook oordeel. Christus
zal ooit komen met een oordeel. Maar de basis voor dat oordeel leggen we zelf.
Met onze reactie op zijn prediking, en met de keuze die we dan maken.
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Willen zien en weten
Lucas vertelt over een bedelende verlamde (Hand 3:2). Er zit duidelijk symboliek in zijn beschrijving. De man zit daar aan de poort van de tempel, maar kan
die niet binnengaan. Zoals hij afhankelijk is van anderen voor zijn inkomsten,
zo is hij ook afhankelijk van anderen voor zijn verplaatsing. En zij brengen hem
tot aan de poort, maar niet verder. Want het gaat om geld, en dat valt voor hem
te verdienen aan de poort. Hij is weliswaar niet ‘uit de religieuze gemeenschap
gestoten’, maar toch is er niemand die hem in staat stelt daar te komen. Hij is
dus nauwelijks beter af dan een onreine, die door de tempelwachters niet zou
worden toegelaten. Het zal niet zonder ironie zijn dat Lucas vertelt, dat de poort
waar hij zit ‘de Schone’ wordt genoemd. Het Griekse woord dat hij hier gebruikt
is horaios. Het is afgeleid van de tijd van de seizoenen, en dan vooral van de
schoonheid van de lente, wanneer alles in bloei staat. Het NT heeft dit woord
maar tweemaal elders, en de eerste keer daarvan is wanneer Jezus zijn ‘wee’
uitspreekt tegen de Farizeeën en schriftgeleerden: “… jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai (horaios) uitzien, maar die (in werkelijkheid) vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden” (Mat 23:27). De
nadruk op de naam van de poort zal dus bedoeld zijn om te vertellen dat de
toegang tot de tempel er uiterlijk wel prachtig uitziet, maar er inhoudelijk van
alles mis is, en wellicht zelfs dat er meer overeenkomst is met de toegangspoort tot de dood dan met die tot het eeuwige leven.
Wanneer Petrus en Johannes hem dan genezen, gaat hij met hen mee naar
binnen, “lopende en springende en God lovende”. Voor het eerst van zijn leven
is hij nu in de tempel. Maar niet veel later worden Petrus en Johannes gearresteerd door de tempelpolitie (4:1-3), en wat later blijkt dat ze de genezene voor
het gemak ook maar hebben gearresteerd. Het leest alsof dit niet alleen zijn
allereerste bezoek aan de tempel is, maar dat het ook meteen zijn laatste is
geweest. Binnen het Oude Verbond was er geen plaats voor hem. En net als de
blindgeborene moet hij accepteren dat hij niet langer deel uitmaakt van de religieuze gemeenschap van dat Oude Verbond. Maar eigenlijk had hij daar toch al
nooit deel van uitgemaakt.
In de Bijbel gaat het voortdurend over het maken van een keuze. Nikodemus
en Jozef van Arimatea moeten beslissen of ze doorgaan in het Joodse geloof, of
Jezus zullen begraven, en zich daarmee naar de wet verontreinigen zodat ze
het Pascha niet zullen kunnen eten. En ze maken die keuze! Ze weten dat zij
daarmee hun plaats in de Joodse Raad verliezen en hun aanzien. Ze zullen ook
uit de Joodse religieuze gemeenschap worden gezet. Maar zo worden ze een
nieuwe mens, dus wedergeboren, en als nieuwe mens zullen ze een volgeling
zijn van Christus. En ze hebben dit er voor over!
De jonge Wetstudent Saulus moet eerst leren zijn rijkdom te beschouwen als
‘verlies’ in plaats van ‘winst’; als iets wat hem in de weg staat in plaats van iets
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Overdenking
dat hem helpt. En hij moet bewust die keuze maken, voordat hij de apostel
Paulus kan worden, gehaat door de Joodse overheid, maar volledig in dienst
van Christus.
Onesiforus zoekt Paulus op, als die in Rome gevangen zit, en heeft daar waarschijnlijk met zijn leven voor moeten betalen. Maar hij maakt zo het woord
waar dat Jezus had gesproken: “Ik ben in de gevangenis geweest en u bent tot
Mij gekomen” (Mat 25:36).
Demas vindt het veiliger naar elders te vertrekken, maar toont zich daarmee
‘lafhartig’. En Jezus verklaart in Openbaring dat ‘hun deel is in de poel, die
brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood’ (Op 21:8).
Johannes Marcus begint lafhartig: hij laat Paulus en Barnabas in de steek als
zij in Galatië willen gaan prediken. Later maakt hij toch de goede keus en wordt
hij een betrouwbare medewerker, eerst van Paulus, en nog later van Petrus.
Misschien heeft ook hij daar met zijn leven voor moeten betalen (we weten het
niet), maar voor hem ligt “gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke de
Here, de rechtvaardige rechter, hem op die dag zal geven, maar niet alleen
hem maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad” (2 Tim 4:8). Hij
kreeg de kans alsnog de goede keuze te maken, maar moest die wel grijpen.
Zacheüs is al een uitgestotene, maar Jezus neemt hem aan en Zacheüs (zijn
naam betekent: de ‘rechtvaardige’) is dol van vreugde. En dat hij nu nog veel
minder tot de Joods-religieuze gemeenschap zal worden toegelaten, kan hem
niet schelen. Hij weet al niet beter, en heeft er daarom geen moeite mee.
De Ethiopische kamerling is geen uitgestotene. Integendeel: hij is een proseliet
en dus juist een ‘aangenomene’. Maar toch kwam hij in Jeruzalem niet verder
dan die scheidsmuur die de onbesnedenen, ongelovigen en uitgestotenen niet
mochten passeren. Want hij is een eunuch, en onder het Oude Verbond mochten die niet in ‘de gemeente van de HERE’ komen. Hij maakte een reis die heen
en terug een afstand besloeg als van hier naar Moskou, en kwam tot op 10-20
meter van het heiligdom. Maar daar hield het op. En pas op de terugweg hoort
hij van de werkelijke verlossing, en die toekomst waarin, volgens Jesaja, ook de
‘ontmanden’ welkom zullen zijn in de tempel.
De blindgeborene en de verlamde zijn genezen en hebben niet langer een excuus om te bedelen. Ze zijn hun bron van inkomsten kwijt, en zijn ook nog uit
de religieuze gemeenschap gestoten. Maar ze hebben het er voor over gehad.
Want ze hebben er veel meer voor teruggekregen!
Voor ieder van hen gold, wat de schrijver aan de Hebreeën zijn lezers voorhield:
“Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen,
buiten de poort geleden. Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar
wij zoeken de toekomstige” (Heb 13:12-14).
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Willen zien en weten

Wanneer je tot de kern van al die verhalen gaat blijkt het volgende:
•
Het gaat er niet om of je het ziet, maar of je het wilt zien.
•
Het gaat er niet om wat je weet, maar om wat je wilt weten.
•
Of je het wilt zien en wilt weten, hangt er meestal van af of je bereid bent
de consequenties daarvan te accepteren.
•
En of je bereid bent die consequenties te aanvaarden hangt er uiteindelijk vanaf of je in voldoende mate durft vertrouwen op God.
Vaak zeggen mensen ‘goede’ redenen te hebben om een bepaalde gedachte
niet te aanvaarden. En dat er daarom ook geen reden is voor de actie die daar
uit voort zal vloeien. Maar in werkelijkheid hebben ze stiekem alvast vooruit
gekeken, in het besef dat als ze A toegeven, ze onvermijdelijk B zullen moeten
doen. Daarom beginnen ze maar vast te ontkennen dat A waar is. Want zo zijn
wij mensen. We gebruiken alles wat we kunnen bedenken om onder consequenties uit te komen waar we geen trek in hebben.
Demas zal best een goede redenering hebben gehad om naar Tessalonika te
vertrekken. Hij zal zichzelf best wel hebben kunnen overtuigen dat hij daar juist
toen dringend nodig was. Maar uiteindelijk was het lafhartigheid, en dus gebrek aan vertrouwen op God.
In Lucas 12 waarschuwt Jezus zijn volgelingen, dat zij om het geloof in Hem
voor geestelijke en wereldlijke machthebbers terecht zullen staan. Hij vermaant ze niet ‘bevreesd’ te zijn voor mensen, maar God te ‘vrezen’. Want vrees
voor mensen is gebrek aan vertrouwen op God. Als zij echt geloven dat God
hun het eeuwig leven in zijn Koninkrijk zal schenken, is er geen reden tot vrees.
Wij worden hier in deze tijd niet vervolgd, en daarom blijft dit voor ons misschien toch wat theoretisch. Maar dan begint Jezus te betogen dat zij ook niet
‘bezorgd’ moeten zijn. Over hun levensonderhoud, of over kleding, of huisvesting: “… want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken van de wereld
uit. Maar uw Vader weet, dat u deze dingen behoeft. Maar zoekt zijn Koninkrijk,
en die dingen zullen u bovendien geschonken worden” (Luc 12:30,31). En Hij
voegt daar aan toe: “Wees niet bevreesd, u klein kuddeke! Want het heeft uw
Vader behaagd u het Koninkrijk te geven” (vs 32). En plotseling besef je wat Hij
hier zegt: bezorgdheid om zulke dingen is even ernstig als angst voor vervolging. Want het gaat om hetzelfde: gebrek aan vertrouwen op God!
Als wij Jezus volgen wordt dat vertrouwen van ons gevraagd. Wij moeten
‘uitgaan’ om met Hem zijn smaad te dragen. Niet in zalige onwetendheid over
wat dat gaat betekenen, maar juist in het volle besef daarvan. Van ons wordt
gevraagd dat wij tonen dat wij dat vertrouwen hebben. Op welke manier dan
ook. Niet alleen in het grote, maar ook in het kleine, in de kleine dagelijkse dingen. En dat moeten we niet alleen tonen aan God Zelf, maar ook aan onze medemens. Want juist zo geven wij het meest krachtige getuigenis van ons geloof.
R.C.R.
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Muziek

in de Bijbel

Hanna had dubbel verdriet: ze was kinderloos en zag de ellende van het volk
omdat “iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was” (Richt 21:25). Het
leek alsof God voor het volk weinig tot geen betekenis meer had. Ook de richters die God het volk gaf, konden daar weinig verandering in brengen. Daarom
verlangde ze naar een echte, geestelijke, verlosser van haar afgedwaalde
volk. O, als ze daar toch eens de moeder van zou mogen zijn! Dan zou het één
bij het ander komen. Niet slechts haar smaad zou verdwijnen, maar die van
het gehele volk – en nog belangrijker: de smaad die God Zelf is aangedaan.
God verhoorde haar gebed, en ze stond Samuël – zoals zij Hem bij haar bede
om een zoon beloofde – af voor de dienst van God. Ze bracht hem zelf naar
“het huis van de HERE in Silo”. Het was waarschijnlijk daar dat zij op heel bijzondere manier tot God bad. De tekst van 1 Samuël 2:1-10 toont dat het in
de vorm van een gedicht is opgeschreven. Kennelijk heeft zij de woorden gezongen, want de gedachte aan de latere psalmen dringt zich onmiddellijk op.
Waarom zingt zij de woorden dan? In ieder geval kun je in muziek je gevoelens beter tot uitdrukking brengen. Ook is het mogelijk dat God wilde dat de
woorden bewaard bleven. Waarom zullen we nog zien. Wie ze opschreef weten we niet. Misschien zij zelf, of haar man Elkana. Samuël heeft die dan later
in zijn boek opgenomen. Of anders heeft God ze hem in de Geest gegeven.
Dat dit lied bewaard moest blijven, is duidelijk te zien in de woorden. Net zoals David in vele van zijn psalmen, begint zij met haar dank voor wat God voor
haar heeft gedaan. In vers 1 komt vijf maal ‘mij’ of ‘mijn’ voor. “Nu juicht mijn
hart dankzij de HEER”. Maar dan trekt zij dit door naar wat God – overeenkomstig Zijn plan met de aarde – is en doet voor de mensen; in het bijzonder voor
Zijn ‘gunstgenoten’. En niet alleen voor dat moment, maar ook voor de verre
toekomst. Haar lofzang heeft dus een profetisch karakter, waarin haar diepste
overdenkingen over Gods plan met de aarde en de mensen, en Zijn beloften
aan Abraham, Isaäk en Jakob naar boven komen. Wat zij zegt komt niet alleen
voort uit een diep geloof, maar ook uit de werking van Gods Geest in haar.
Hanna is bekend met de bestemming van Israël om Gods Koninkrijk te zijn.
Op dat moment is er nog geen koning, maar ze verwacht Hem die de HEER
aan Zijn volk zal geven. In vers 1 zegt zij: “Mijn hoorn is verhoogd in de HERE”.
Een hoorn is niet alleen een beeld van zegen, maar ook van kracht en overwinning. Maar wat of wie is dan voor haar die hoorn? Ziet zij zichzelf als over-
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9. Liederen (2) De lofzang van Hanna
winnaar? Of hoopt zij dat haar zoon Samuël dit zal zijn? Mij lijkt het laatste,
omdat uit alles blijkt dat ze blij is dat God door zijn geboorte is begonnen haar
gebeden te verhoren. Uit het voorafgaande weten we dat Peninna, de andere
vrouw van Elkana, haar vijandig behandelde. De Heer had Hanna nu ‘de overwinning’ gegeven, of anders gezegd ‘gerechtvaardigd’. Zij ziet dit veel groter
dan iets tussen hen beiden. Het gaat haar om de jaloezie van wie zien dat een
ander door God gezegend wordt. De jaloerse haat die begon tussen Kaïn en
Abel. Eenzelfde haat is er binnen het volk Israël. Daarom spreekt zij over
‘onze’ God, de God van het gehele volk. Zoals God met haar en Peninna doet,
zo zal Hij doen met de rechtvaardigen en onrechtvaardigen onder het volk.
Niet wie zelf meent iets te zijn zal Gods zegen ontvangen, maar wie nederig is
van hart en zich van Hem afhankelijk stelt. Vers 3 toont haar nederigheid, en
ze waarschuwt dat God alles weet: “blaas niet zo hoog van de toren, want de
HEER is een alwetende God: door Hem worden onze daden gewogen.” In de
verzen 4 en 5 past Hanna haar situatie toe op allen: wie geen rekening houdt
met God wordt ‘gebroken’, maar wie op God vertrouwt wordt gesterkt.
Vers 6 is heel bijzonder voor het Oude Testament: “De HEER doet sterven en
doet leven, zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog.” Dacht zij aan
Deuteronomium 32:39 “Zie het toch in: ik ben de enige, naast mij is er geen
andere god. Ik laat sterven, ik geef leven”? Zij was in de Geest tot hetzelfde
bijzondere inzicht als Abraham gekomen, die “zei bij zichzelf dat het voor God
mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken” (Heb 11:19).
Ook het slot is heel bijzonder en belangrijk: “De HEER spreekt recht over heel
de aarde, hij geeft macht aan de koning die Hij kiest en verhoogt het aanzien
van zijn gezalfde” (vs 10). Uiteindelijk zal God Koning zijn over de gehele aarde. De vijanden van God en Zijn volk zullen dan geoordeeld worden. Het bestuur over de aarde zal Hij aan “Zijn Koning”, “Zijn Gezalfde” geven. Daarmee
wordt, weten we nu, de Heer Jezus bedoeld. Het is de eerste keer dat dit zo
expliciet wordt beloofd in de Bijbel. Wij leven in de tijd dat de Messias al gekomen is. Zijn koningschap is al realiteit in de hemel, maar nog toekomstig wat
de aarde betreft. De Koning moet nog geopenbaard worden, maar we mogen
Hem nu al wel verheerlijken. Kunt u dat, net als Hanna, met een loflied aan
Hem op uw lippen? In de volgende artikelen over lofzangen zullen we meer
redenen zien waarom dit gebed bewaard moest blijven.
N.D.
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5. Aan Thomas met de andere apostelen
Bij alle verschijningen van Christus na zijn opstanding staat één feit als een
paal boven water: onder al Christus’ volgelingen was er niemand die zijn opstanding op de derde dag verwachtte. Zij werden hier zozeer door verrast, dat
zelfs de eerste aanduidingen dat Hij opgewekt was hen niet op het goede
spoor brachten. De vrouwen zien het open graf, en menen zonder meer dat dit
het werk van mensenhanden is geweest. Als Jezus bij het graf verschijnt aan
Maria, denkt zij – omdat het niet in haar opkomt dat het Jezus zou kunnen zijn
– dat Hij de tuinman is. Het bericht van de vrouwen dat het graf leeg is, en dat
zij engelen hebben gezien, wijzen de discipelen zomaar van de hand: “deze
woorden schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet” (Luc 24:11). De
Emmaüsgangers spreken als mensen die een illusie armer zijn: “Wij echter
leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Hoewel zij verhinderd worden Jezus te herkennen, hebben zij om zijn bijzondere
kennis en begrip van profetie toch bijzonder goede reden om zich af te vragen
wie deze Medereiziger wel kan zijn. Als Christus aan tien van de apostelen verschijnt, menen zij een ‘spook’ te zien.

Het ongeloof van Thomas staat op één lijn met deze houding van de andere
discipelen. Omdat wij zo weinig van hem weten, evenmin als van de andere
apostelen trouwens, hebben psychologische analyses en reconstructies van
zijn gemoedsstemming weinig waarde. Zijn reactie op Jezus’ besluit de gevaarlijke reis naar Bethanië te maken, om de zieke Lazarus te genezen – “laten wij
ook gaan om met Hem te sterven” (Joh 11:16) – getuigt van zowel moed als
realisme. Thomas is het ook die in de bovenzaal bereid is zijn onbegrip en dat
van de andere discipelen te verwoorden: “Here, wij weten niet, waar U heengaat; hoe weten wij dan de weg?” (Joh 14:5). Ook deze reactie getuigt van een
eerlijke, realistische houding.

Thomas, die de Here nog niet heeft gezien, heeft echter geen excuus om te
twijfelen. Waarom hij niet bij de anderen was, vertelt Johannes niet; en wij kunnen hier dus geen conclusies uit trekken. Wat wij wel weten, is dat zij nadien
geprobeerd hebben hem te overtuigen dat Christus leefde. Allen, Maria van
Magdala, Petrus, de Emmaüsgangers, en de bijeengekomen discipelen, hadden hun eigen verhaal met alle bijzonderheden te vertellen. Bovendien hebben
de Emmaüsgangers hun nieuwe inzicht in wat de profeten over Christus’ lijden
en dood hebben voorzegd, met hem kunnen delen. Dat hij dit alles van de
hand kon wijzen en op zo'n ruwe en botte wijze zeggen: “Indien ik in zijn han-
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“Omdat u Mij gezien hebt, hebt u geloofd?
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven”.

den niet zie het teken van de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats van
de nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven” (Joh
20:25) getuigt niet van redelijkheid en nuchterheid, maar van een abnormaal
cynisme en scepticisme, die des te merkwaardiger zijn omdat hij een gekozen
discipel van Christus was. Bovendien had Thomas gedurende de dagen na
Christus’ opstanding de gelegenheid goed na te denken over wat Jezus hier
zelf over had gezegd. De voorafgaande jaren was hij zo veel in Jezus’ gezelschap geweest; en we mogen aannemen dat Hij erbij stond, toen Jezus sprak
over een boos en overspelig geslacht dat alleen het teken van Jona zou zien:
“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 12:40). Na de belijdenis van Petrus in de omgeving van Caesarea, dat Christus de Zoon van de levende God is, had Jezus de twaalf, dus ook
Thomas, verteld dat Hij in Jeruzalem zou sterven “en op de derde dag opgewekt worden” (Mat 16:21). Enige tijd later herhaalde Jezus deze mededeling:
“De Mensenzoon zal overgeleverd worden
in de handen van de mensen, en zij zullen
Hem ter dood brengen en op de derde dag
zal Hij opgewekt worden” (Mat 17:22,23).
En alsof deze duidelijke woorden niet voldoende waren, herhaalde Jezus ze later
nog een keer, zeggende: “en op de derde
dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 20:19).
Dezelfde boodschap zat in het slot van zijn
onvergetelijke gelijkenis van de rijke man
en Lazarus: “Indien zij naar Mozes en de
profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich
niet laten gezeggen” (Luc 16:31). Op de
vooravond van zijn kruisiging, toen de discipelen bedroefd werden omdat Jezus afscheid van hen nam, had Hij gezegd: “nog
een korte tijd en u zult Mij zien” (Joh 16:16 e.v.).

Toen Christus een week later weer aan de discipelen te Jeruzalem verscheen,
had Thomas geen behoefte meer zijn voorgenomen proef op de som te nemen. Jezus had al bij verschillende gelegenheden getoond dat Hij in staat was
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door te dringen tot de gedachten van anderen, dat “het voor Hem niet nodig
was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens
was” (Joh 2:25). Dit is wat Nathanaël tot geloof in Christus had gebracht, zodat hij zei: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!” (Joh
1:50). Simon de Farizeeër, die Jezus eens als gast in zijn huis nodigde, dacht
bij zichzelf dat, als Jezus een profeet was, Hij wel zou hebben geweten wat
een slechte vrouw het was die binnenkwam en Hem zalfde; totdat Jezus Zich
naar hem toekeerde en hem liet weten dat Hij wist wat zijn gedachten waren.
Zo is het ook met Thomas als Jezus hem vóór is, zeggende: “Breng uw vinger
hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees
niet ongelovig, maar gelovig” (Joh 20:27).

Welke betekenis heeft Thomas’ reactie hierop: “Mijn Here en mijn God!”?
Hij geloofde zonder twijfel in de opstanding uit de doden van al Gods
kinderen in de eindtijd. Enkele dagen
eerder had hij Jezus hierover horen
spreken in antwoord op een strikvraag van de Sadduceeën. Vermoedelijk dacht hij dat ook Jezus op de
grote opstandingsdag in de eindtijd
opgewekt zou worden. Wat zou zijn
opstanding op de derde dag in plaats van in de eindtijd openbaren aangaande
Jezus’ persoon? Hij wist ook dat Jezus in staat was de ongesproken gedachten
van anderen te lezen. Waarom dan die woorden: “Mijn Here en mijn God”? En
waarom, na Christus als zijn Here te hebben beleden, de toevoeging: “en mijn
God”, gezien het vrij subtiel verschil tussen Here en God?

Thomas zou hebben geweten dat Jezus geen gewoon mens was. Hij zou zeker
hebben ingestemd met de belijdenis van Petrus: “U bent de Christus, de Zoon
van de levende God” (Mat 16:16). Hij zou hebben begrepen dat Jezus als
Zoon van God een goddelijke persoon was. Desondanks sprak niemand Jezus
aan als God; en het is absoluut uitgesloten dat de discipelen Hem ooit zouden
hebben geïdentificeerd als God, de Schepper van hemel en aarde. Hadden zij
niet gehoord hoe Jezus reageerde toen iemand Hem aansprak als “Goede
Meester”? “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God alleen” (Luc
18:19). Tien dagen voordat hij Christus na zijn opstanding weer zag, had hij
Hem in gebed horen zeggen: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt” (Joh 17:3),
waaruit blijkt dat Jezus niet God is, maar de door God gezondene. Er is inder-
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daad een Oudtestamentisch principe, dat diegenen die God op bepaalde wijzen vertegenwoordigen Gods naam mogen dragen. Om die reden worden engelen soms ‘goden’ genoemd (verg. bijv. Hebreeën 2:7 met Psalm 8:6). Volgens dit principe noemt de wet van Mozes de rechters in Israël ‘goden’ (Ex
22:8,9,28). Vandaar Jezus’ antwoord op de beschuldiging van de Joden, waarin Hij verwijst naar een psalm die de rechters in Israël aan de kaak stelt vanwege hun oneerlijke praktijken: “Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het
woord van God gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt u
dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert,
omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?” (Joh 10:35,36). Volgens ditzelfde
principe wordt Christus in een psalm aangesproken als God: “daarom heeft U,
o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten” (Ps 45:7,8;
Heb 1:9). Gezien het feit dat Hij deelgenoten heeft (‘mijn broeders’, Heb
2:12), is de bedoeling zeker niet dat Christus beschouwd wordt als God uit
alle eeuwigheid, de Schepper van het heelal! Desondanks was het niet de gewoonte onder de Joden in de tijd van Christus mensen aan te spreken als
‘god’, ook de rechters onder hun volk en ook de Messias niet. Waarom zou
Thomas dan zeggen: “Mijn Here en mijn God!”? Na onderzoek van alle desbetreffende passages heeft een bekende schrijver geconcludeerd dat er geen
enkele plaats is in het Nieuwe Testament waar men er zeker van kan zijn dat
Jezus ‘God’ wordt genoemd, behalve in deze uitroep van Thomas, maar dat dit
enkel als de taal van adoratie moet worden opgevat. Maar er zijn aanduidingen genoeg dat Thomas’ woorden geen lofprijzing zijn, maar eerder een uiting
van schuldgevoel. Daarvoor was er zeer goede reden. Als Jezus de twee Emmaüsgangers berispte dat zij “onverstandigen en tragen van hart” waren, hoe
veel te meer dan Thomas, wiens vastberaden weigering het feit van Christus’
opstanding te aanvaarden meer een bijna niet te geloven blijk van ongeloof
lijkt te zijn!

Hij weet dat Christus hem niet alleen heeft gekozen als discipel maar ook als
apostel. Hij moet het evangelie verkondigen. Hij heeft Jezus in de bovenzaal
horen zeggen: “u moet ook getuigen, want u bent van het begin aan met
Mij” (Joh 15:27). Hij moet vooral van Jezus’ opstanding getuigen, en anderen
ervan overtuigen dat Hij is opgewekt als Messias en Heiland. Zijn luisteraars
zouden niet, zoals hij, in de gelegenheid zijn daar zo veel bewijs van te ontvangen als hij. Meer dan de andere discipelen verdiende hij het verwijt dat zij allen meermalen van de Here hadden gehoord, kleingelovig te zijn. Dit krijgt hij
inderdaad te horen: “wees niet ongelovig, maar gelovig” en verder: “Omdat u
Mij gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” Thomas heeft goede reden te denken dat hij niet meer geschikt is een
apostel te zijn, en te vrezen dat Christus hem zal veroordelen wegens zo’n
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grote mate van ongeloof. Zijn vastberaden ongeloof is ineens verdwenen bij
het zien van Christus, en geeft in eerste instantie geen plaats voor verwondering en lofprijzing, maar voor een gevoel van schuld. Gezien het sterke geloof
van allen in Israël, dat elke dag werd beleden: “De HERE is onze God; de HERE
is één”, lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat een Jood een ander dan de
Schepper en Koning van Israël ‘God’ zou noemen. Toen de verloren zoon in de
gelijkenis naar huis teruggekeerd was, beleed hij zijn vader: “Vader, Ik heb
gezondigd tegen de hemel en voor u.” Alle zonden, ook tegen anderen, zijn in
de kern van de zaak tegen God. In zijn blinde, koppige ongeloof heeft Thomas
zwaar gezondigd tegen zijn Here, maar evenzeer tegen God in de hemel. Dit
erkent hij dan als Hij tegen Christus die bij hem staat roept: “Mijn Here!” en
vervolgens, in het bewustzijn dat Hij tegen God in de hemel gezondigd heeft,
zijn besef hiervan tot uiting brengt met de woorden: “Mijn God!”.

Opvallend aan deze verschijningen van Christus, is dat Hij niet met bovennatuurlijke luister aan zijn volgelingen verschijnt. Drie apostelen hadden eens op
een hoge berg een verandering van gedaante gezien, zodat zijn gezicht straalde
als de zon en zijn klederen wit werden als
het licht — een voorproef van zijn toekomstige heerlijkheid. Bij een latere verschijning vanuit de hemel zal “de discipel die
Jezus liefhad” als dood voor zijn voeten vallen, vanwege de straling van zijn heerlijkheid. Maar in zijn verschijningen gedurende
veertig dagen na zijn opstanding, ziet Hij er
uit als mens. Maria meent dat Hij een tuinman is, en de Emmaüsgangers één van hun
volksgenoten. Als bewijs dat Hij inderdaad
opgewekt is, eet Hij een stuk van een gebakken vis. En nu nodigt Hij Thomas uit de
littekens van zijn kruisiging te inspecteren,
in plaats van hem door de straling van zijn
heerlijkheid net zo te laten schrikken als bijvoorbeeld Jesaja, die eens riep:
“Wee mij ... want mijn ogen hebben de Koning gezien.” Zo zal ook Christus bij
de volgende keer verschijnen in lichamelijkheid, om een einde te brengen aan
het eeuwigdurende ongeloof van zijn volk: “zij zullen Hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben” (Zach 12:10).
A.H.
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Bijbels antwoord op uw vraag

(vervolg van pagina 3) “Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

De Here Jezus sprak deze woorden bij ten minste twee gelegenheden.
Eerst in verband met de vervolging en haat — zelfs van de kant van hun
naaste familieleden — die zijn volgelingen te wachten stonden (Mat
10:22). Later in verband met het ongeloof en de zedeloosheid in de laatste dagen (Mat 24:12). Vooral vrees voor haat en afkeuring van de maatschappij, en de neiging mee te doen met de mensen om ons heen, kunnen een volgeling van Christus doen afvallen van “het geloof dat de ziel
behoudt”. Vóór de val van Jeruzalem stonden Joodse christenen bloot aan
beide gevaren. Daarom spoort de schrijver van de Hebreeënbrief hen aan
te volharden: “want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het
begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden” (3:12
-14); “Want u hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is” (10:36). Welk een groot voorrecht hadden die
eerste christenen genoten! – “die eens verlicht zijn geweest en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord van God en de
krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben” – en toch worden ze
gewaarschuwd voor het gevaar dat ze zelf kunnen afvallen (8:4-7).
Juist in tijden van spanning en beproeving, wanneer de zwakke menselijke natuur terugdeinst voor de moeilijkheden van het volgen van Christus,
is de gedachte aan de liefde die God in Christus toonde “toen wij zondaren waren” (Rom 5:3-10), een krachtige aansporing vol te houden. Daarom schreef Paulus aan Timoteüs: “Schaam u dus niet voor het getuigenis
van onze Here ... maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in
de kracht van God, die ons behouden heeft … niet naar onze werken,
maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus
gegeven is vóór eeuwige tijden, doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht
heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door
het evangelie” (2 Tim 1:8-10). Dit is geen abstracte leer van predestinatie, noch van behoudenis volgens Gods voorverkiezing, die het eeuwig
leven van een individu waarborgt en zijn eigen wil en handelen uitsluit.
Het is de krachtige bemoediging van Gods liefde en kracht, zichtbaar geworden in Christus’ offer en opstanding, en die ook werkzaam zullen zijn
in ons, als wij van ganser harte zijn wil willen doen. Ons eigen deel in onze
behoudenis wordt duidelijk gemaakt in het tweede hoofdstuk van deze
brief: “Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven
zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen zij ook met
Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook
Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet” (2 Tim 2:11-13).
R.H.
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Ontmoeting

met:

Wie veel liefheeft wordt veel vergeven. Een naamloze zondares heeft
dat ervaren, toen Jezus haar zonden vergaf nadat zij Hem veel liefde
had bewezen. En omdat zij dit in geloof deed, werd zij gered (zie Luc
7:47,48). Zij stond in de stad bekend als een slechte vrouw. Waarschijnlijk was zij een hoer, of werd zij om haar levenswijze zo beschouwd. Iedereen liep daarom met een boog om haar heen. Maar zij
had zich bekeerd van haar zondige leven. Mogelijk hadden de woorden van Johannes de Doper “kom tot inkeer, want het koninkrijk van
de hemel is nabij” (Mat 3:2), diepe indruk op haar gemaakt.
Toen ze hoorde dat Jezus in haar woonplaats uitgenodigd was voor
een etentje bij Simon, een belangrijke Farizeeër, wilde ze naar Hem
toe om Hem eer te bewijzen. Zij geloofde dat Hij de Messias was. In
tegenstelling tot Simon, die Jezus niet had uitgenodigd om Hem te
eren, maar om Hem te ‘ontmaskeren’. Hij geloofde namelijk helemaal
niet dat Jezus een profeet, laat staan de Messias was, en behandelde Hem daarom niet met het gebruikelijke respect. Hij wilde Jezus
laten voelen dat Hij een bedrieger was. Maar deze door allen verachte vrouw was overtuigd van wie Jezus was. Zij had al haar moed verzameld en ging doelbewust naar Hem toe. Zij speelde met vuur, want
een vrouw als zij mocht niet in het gezelschap komen van een Farizeeër, laat staan in zijn huis. Wat een brutaliteit! Zij wist dat zij vergeving voor haar zonden nodig had en daarvoor bij Jezus moest zijn. Zij
had berouw over haar leven en had radicaal gebroken met alle slechte dingen. Nu wilde zij voor de Heer knielen, haar hart uitstorten en
Hem eer bewijzen. Zij trok zich niets aan van alle belangrijke gasten
en liep ongehinderd naar Jezus toe. Niemand durfde haar tegen te
houden, uit angst haar aan te raken en onrein te worden. In die tijd
lagen de mensen aan tafel. Maar verder dan de voeten van Jezus
ging zij niet. Zij gedroeg zich als een slavin. Nederig en vol berouw
over haar zonden zalfde zij de voeten van Jezus: “Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn
voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar,
kuste ze en wreef ze in met de olie” (Luc 7:38). Het kostbaarste dat
zij had, haar peperdure olie, gaf zij Hem. Misschien was het wel al
haar spaargeld. Zo liet zij zien dat zij met haar oude leven gebroken
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Enkele naamloze vrouwen
had. Haar nieuwe leven legde zij nu in Jezus’ handen. Zij erkende
Jezus als haar Koning.
Maar Simon dacht: “Als hij een profeet was, zou hij weten wie de
vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is” (vs 39). Hij was
er nu 100% zeker van, deze Jezus de Messias niet kon zijn. Al zijn
gasten waren daar getuigen van. Voor hem een prachtig en triomfantelijk moment. Tot zijn verbazing nam Jezus het voor haar op en vertelde in een gelijkenis: ‘Stel je voor dat een geldschieter twee schuldenaars geld kwijtscheldt: de een vijfhonderd penningen en de ander vijftig. Wie van hen zal dan het meest van hem houden?’ ‘Ik veronderstel die hij het meest kwijtscheldt’ zei Simon (zie vzn 41,43). Je
proeft zijn irritatie. Misschien begreep hij de gelijkenis en voelde hij
zich aangesproken. Toen werden de rollen omgedraaid. Niet de
vrouw maar hij werd te kijk gezet. In zijn hoogmoed had hij alles nagelaten om Jezus als echte gast te behandelen. Toen draaide hij zich
om naar de vrouw en vroeg aan Simon: “Zie je deze vrouw? Ik ben in
jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze
met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus;
maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten
gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie (elaion) ingewreven; maar zij
heeft met geurige olie (aleiphoo) mijn voeten ingewreven” (vzn 4446). In het Grieks staan er dus twee verschillende woorden voor olie.
Gewone olijfolie werd gebruikt voor echte gastvrijheid. Simon had
zelfs die niet gebruikt, maar deze vrouw had Jezus met bijzonder dure olie ingewreven. Een olie die speciaal voor koningen werd gebruikt. Zo bewees ze Jezus Koninklijke eer. De vrouw die zo geminacht werd hoorde de prachtige woorden: “Uw zonden zijn u vergeven” (vs 49). In het Grieks is het veel sterker en mooier, omdat het in
de voltooid verleden tijd staat. De zonden waren al weg, voordat zij
de olie uitgoot. Jezus kende haar hart en berouw voordat ze binnenkwam. Haar zonden werden niet vergeven omdat ze zoveel liefde liet
zien, maar op grond van haar geloof: “Uw geloof heeft u gered; ga
heen in vrede” (vs 50). De Naardense Bijbel geeft de betekenis beter
weer: “je vertrouwen heeft je gered, ga heen tot vrede!”
N.D.
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7. Nederigheid
“Neemt mijn juk op u, en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.”
Dit is een moeilijk onderwerp. Discipelen van Jezus behoren nederig te
zijn, daar kan geen discussie over mogelijk zijn. Hoogmoed staat haaks
op discipelschap; want een discipel is een leerling, die zich onderwerpt
aan het gezag van zijn meester. Maar al doet u dat als goed discipel, dan
kan er toch een probleem zijn. Bij het streven naar nederigheid kan namelijk juist datgene waar het om gaat verloren gaan. Want wanneer u zelf
weet dat u nederig bent, bent u van nature geneigd hier trots op te worden. Dus lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat nederigheid niet zozeer
een deugd is, die u kunt nastreven en verkrijgen, maar meer het onbewuste resultaat van andere krachten die in het karakter van u als discipel
werkzaam zijn. U kunt bijvoorbeeld op een ochtend wakker worden en
besluiten de hele dag liefde te tonen voor anderen; en wanneer u aan het
eind van de dag gaat slapen, kunt u zeggen dat u liefdevol met hen bent
omgegaan. Maar om de een of andere reden levert het niet hetzelfde resultaat op wanneer u zo te werk gaat met nederigheid. Liefde is actief,
praktisch en positief. Maar in het geval van nederigheid kunt u nederig
handelen zonder nederig te zijn – als u begrijpt wat ik bedoel.

De laatste plaats innemen
Stel uzelf eens op de proef. Veronderstel dat iemand u prijst voor uw goede diensten. Het kan een toespraak zijn, of iets dat u hebt geschreven,
pastoraal werk dat u hebt gedaan, etc.. In antwoord op die lofprijzing
neemt u een nederige houding aan – u zegt dat het niets te betekenen
heeft, het is eigenlijk maar een armzalige prestatie, zoveel aandacht niet
waard. Maar veronderstel eens dat iemand anders over uw diensten hetzelfde zegt wat u er zelf over hebt gezegd. Stel eens dat zij zeggen dat het
niets te betekenen heeft, eigenlijk maar een armzalige prestatie, zoveel
aandacht niet waard is. Hoe reageert u dan? Neemt u het die ander kwalijk? Bent u van binnen kwaad? Als dat zo is, dan brengt dit aan het licht
dat uw eigen nederige oordeel over uw dienstverlening niet zo nederig is
als u deed voorkomen. Als het echte nederigheid is, zou u bereid moeten
zijn te accepteren dat anderen het met u eens zijn over de waarde van
wat u hebt gedaan. Een waarlijk nederig mens is bereid zich door anderen
te laten behandelen op de manier waarvan hij zegt dat hij dit verdient.
Soms zegt iemand in zijn gebed dat de geringste plaats in het Koninkrijk
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voor hem goed genoeg is. Maar wanneer die hem later in een bijeenkomst of vergadering wordt aangeboden, neemt hij aanstoot en klaagt
over gebrek aan waardering. Soms gebeurt het dat gebeden en liederen
van iemand een huichelaar maken. Sommigen zijn altijd bereid de laagste plaats in te nemen als iemand anders bereid is daar aandacht aan te
schenken. De bedoeling van dit argument is te benadrukken dat u geen
nederigheid kunt betrachten zoals u dit met andere verdiensten kunt
doen. Soms hoort u iemand zeggen: ‘op mijn bescheiden wijze deed ik dit
of dat’. Maar wie zich van zijn of haar nederigheid bewust is, is hard op
weg die te verliezen.

Eerbied en diep ontzag
De Bijbel vertelt dat de mens is geschapen om gekroond te worden met
Gods heerlijkheid. Hij heeft dus een bepaalde grootheid. De profeet Jesaja openbaart echter dat die niet wordt gevonden in macht en eer, maar in
een ‘nederige en verbrijzelde geest’. Wie tot het besef is gekomen van
Gods grootheid, is nederig: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in
eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest” (Jes 57:15). Nederigheid komt voort uit eerbied, en eerbied wordt afgedwongen door een
besef van Wie en wat God is – wat Hij in het verleden heeft gedaan, wat
Hij nu doet, en wat Hij binnenkort zal doen. Nederigheid vloeit voort uit de
erkenning van de absolute en uiterste grootheid van God.
Dit houdt in dat u zich eerbiedig buigt in de tegenwoordigheid van de ontzagwekkende superioriteit van God. Dit komt voort uit een erkenning van
uw absolute afhankelijkheid van Hem. Het is een bekentenis, dat alles
wat u voor uw leven nodig hebt door God is gegeven; een algehele overgave aan de overtuiging, dat uw spreken en handelen in alle opzichten ontoereikend is, behalve wanneer u in verbondenheid met Hem leeft.
Het besef van uw nood en Gods wonderbare reddingswerk in Zijn Zoon,
wekt deemoedigheid. Het besef van uw hachelijke toestand en zijn liefderijke oplossing, dwingt u nederig voor Zijn aangezicht te wandelen, rechtvaardig te handelen en barmhartigheid lief te hebben. Nederigheid is een
houding van onderworpenheid uit liefde voor de goedheid van de Koning.
Wie kan – met eerbied voor God, in het besef dat Hij onveranderlijk is en
tot in eeuwigheid leeft in onbegrensde ruimte, en dat Zijn genade geen
beperking of einde kent en Zijn liefde ongeëvenaard is – ooit hoogmoedig

19

de

vernieuwende kracht van discipelschap
zijn in Zijn tegenwoordigheid? Het is de kennis van God die nederigheid in
uw ziel doet ontstaan. Die wordt niet gemaakt door besluiten uit te vaardigen of regels te stellen. Het is het goddelijke, natuurlijke uitvloeisel van
de kennis van God – in uw geest, in uw hart en in uw ervaring.
Er zijn mensen die vreugde vinden in de schoonheid van de wereld om
zich heen; die deze onderzoeken en bestuderen, en toch geen eerbied
hebben voor Degene die haar heeft gemaakt. Zij zijn vol bewondering
voor de wetten van het heelal, maar gaan voorbij aan de Wetgever. Zij
ontleden de natuur en loochenen de Schepper daarvan. Vaak zijn het
aangename mensen, knap en bekwaam; maar het zijn mensen die geen
nederig hart hebben. In zekere zin is de eerste in hun rij de Farao uit Mozes’ dagen. Hij was hoogmoedig in zijn onwetendheid, toen hij zei: “Wie is
de HERE, naar wie ik zou moeten luisteren?”

Zelfkennis
Het andere kernelement van nederigheid is een goede zelfbeoordeling,
het vermogen uzelf te zien zoals God u ziet. Hij kent u door en door. Een
plaats om u te verbergen is er niet. U kunt misschien aan de waakzaamheid van menselijke ogen ontsnappen, maar niet aan Zijn doordringende
blik ontkomen! “Alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van
Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen” (Heb 4:13). Uw medegelovigen zien u blunders begaan, maar God weet waarom u dat doet.
Soms zit u vol teleurstelling, ergernis, jaloersheid en verbittering. Maar al
te vaak smeekt u om bewondering door anderen voor wat u doet.
Als u eerlijk bent, moet u toegeven dat u het meest houdt van wat uw gerieflijkheid en ambities bevordert. Soms gebruikt u heel alledaagse dingen om eer van mensen te ontvangen. Dan bent u verblind door menselijke eer, verheugd als u een complimentje van anderen krijgt. Het kronkelige, ingewikkelde samenstel van de menselijke natuur brengt de verdorven gewoonten voort van een leven waarin uzelf en niet God in het middelpunt staat. Zo ziet God u wanneer u op uzelf staat: een uitgemergeld
leven, wanstaltig en geestelijk misvormd. Het punt is dat wie dit gaat beseffen vernederd zou moeten zijn.
Wie kan het beeld in Romeinen 3:11-18 bekijken en tevreden zijn met
zichzelf? Het is een beeld van de mens ten voeten uit. Het begint met:
“Niemand is rechtvaardig” en eindigt met: “De vreze voor God staat hun
niet voor ogen.” Het eerste wordt door de tweede verklaard. Het betekent
dat er op aarde geen of nauwelijks nederigheid is. Wie dit gaat beseffen,
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zou ernaar behoren te verlangen dat daarin verandering komt. Denkt u er
wel eens over na welke verandering dat in uw leven zou kunnen zijn? Bent
u bereid om overal te zijn, waar God u wenst te hebben? Bereid om alles
te doen wat Hij u wil laten doen? Liever te zwijgen dan trots en aandachtvragend uw stem verheffen? Blij om anderen te helpen doen wat u zelf
het liefst zou doen om er eer mee aan de dag te leggen? Verlangend om
in liefde te dienen zonder er iets voor terug te krijgen? In staat belangrijke
dingen te doen zonder uzelf belangrijk te vinden? Dit zijn zo wat praktische voorbeelden van de ware betekenis van nederigheid.
Galaten 6:1 en 2 is een interessante passage over het herstel van mensen die de verkeerde kant opgingen: “Broeders, zelfs indien iemand op
een overtreding betrapt wordt, helpt u, die geestelijk bent, hem terecht in
een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; u mocht ook eens in verzoeking komen.” Dit ‘in een geest van zachtmoedigheid’ betekent: met
ware nederigheid. Het betekent dat het falen van anderen u nederig zou
moeten maken. Bent u ook wel eens onder de indruk van hoe broos u van
uzelf bent? Bedenk wat falen meestal is: het gevolg van zwakheid in combinatie met de gelegenheid die zich voordoet; een neiging die samengaat
met gunstige omstandigheden. Sommige mensen gaan de rechte weg
omdat zij de kans niet hebben de slechte kant op te gaan. Dit betekent
dat u geen reden hebt u superieur ten opzichte van anderen te voelen.
Hebt u de verleiding van nabij ontmoet, haar getrotseerd, haar overwonnen? En bent u onbeschadigd en als overwinnaar door de beproeving
heen gekomen? Of bent u ongedeerd, omdat u tot dusver niet beproefd
bent? Daarom zegt Gods wijsheid door Paulus: “ziende op uzelf, u mocht
ook eens in verzoeking komen” (Gal 6:1). Als u uw broeder of zuster in het
geloof een fout ziet maken, is het niet goed kwaad te worden. Dat is het
argument van een verloren zaak. Afkeuring op zichzelf kan geen herstel
teweegbrengen. Irritatie verergert vaak de wanhoop. Wie zware lasten
draagt mag die niet in het wilde weg van zich afsmijten. De enige oplossing is liefde die het geestelijk welzijn van anderen boven al het andere
verlangt te stellen; liefde uitgedrukt in een geest van zachtmoedigheid.

De nederigheid van ware grootheid
Van één ding kunt u zeker zijn: de zachtmoedigheid die van discipelen van
Christus wordt gevraagd, is niet de zachtmoedigheid van de menselijke
natuur. Als dit zo was, zou Christus tevergeefs zijn gestorven. In werkelijkheid is het de zachtmoedigheid van Christus die in zijn discipelen zichtbaar wordt. Denk eens na over deze woorden: “En in zijn uiterlijk als een
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mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot
de dood, ja, tot de kruisdood” (Flp 2:8). Het was geen onderwerping uit
zwakheid. Het was geen berusting vanwege lichamelijke zwakte. Christus
legde Zich niet zomaar neer bij Gods wil – Hij stemde ermee in. Hij was
actief – actief in de strijd tegen de zonde, actief liefde bewijzend. In zijn
nederigheid was Christus sterk met de sterkte die tot uitdrukking komt in
volhardende activiteit voor Gods doel met een falende mensheid.
Dus voor wie Christus als maatstaf neemt, is nederigheid niet het aannemen van de houding van iemand die voor alles terugdeinst. Het is geen
behoedzame berekening om nederig te zijn. Het is een door liefde beheerste bereidwilligheid te dienen, zonder gedachte aan roem. Nederigheid is zachtmoedigheid waarvan u zich niet bewust bent, omdat u te zeer
bent toegewijd aan de dienst voor God en uw naaste om u zorgen te maken over uw goede naam. Over de Knecht die Zich vernederde staat geschreven: “die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen” (Flp
2:7). Hij heeft zelf ook een leerling willen zijn, en daaruit heeft Hij kracht
geput. En als u net als Hij nederigheid hebt geleerd, hebt u de vernieuwende kracht van discipelschap ervaren.
D.G./A.H./J.K.D.

Zie voor verdere studie van de nederigheid van Christus de artikelserie
met dezelfde titel in de 9e jaargang (2014) de nummers 1 t/m 3.
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Wonderen van
de Schepping

De Golfstroom

Hoe komt het dat de Noordzee niet elke winter dichtvriest, en zeeën op
dezelfde breedtegraad, zoals bij Canada en Rusland, wel? Waarom is het
’s winters in de stad New York veel kouder dan in Amsterdam, terwijl New
York op dezelfde breedte ligt als Rome? En waarom kunnen wij in onze
omgeving walvissen waarnemen, die eigenlijk in het Caribische gebied
thuishoren? Het antwoord op deze vragen is dat er een duizenden kilometers lange warme onderzeese waterstroming is, die wij de Golfstroom noemen. Deze stroming ontstaat in de Golf van Mexico. Het warme zeewater
wordt vandaar door sterke winden naar het noorden geduwd. Eerst langs
de oostkust van Noord-Amerika tot aan Newfoundland, dan helemaal de
Atlantische Oceaan over naar Europa. Daar botst het water met groot geweld tegen de Ierse kust. Uiteindelijk bereikt het steeds verder afkoelende
water via de westkust van Noorwegen de Noordelijke IJszee.
De Golfstroom oefent grote aantrekkingskracht
uit op onnoemelijke aantallen vissen, die dienen
tot voedsel voor grotere zeedieren, zoals tonijnen,
dolfijnen, orka’s en walvissen. Neem bij voorbeeld
de bultrug, die in tropische wateren haar kalf ter
wereld brengt. Daarna zwemt zij duizenden kilometers naar het noorden, waar zij voor de kust
van Canada een overvloed aan zandspieringen
vindt – haar lievelingsgerecht. Een deel van de
walvissen blijft liever de Golfstroom volgen naar de Noorse kust. Daar
doen zij zich te goed aan de miljoenen haringen die daar komen om te
paaien. Als het water in deze Arctische omgeving zou bevriezen, konden
de walvissen geen adem halen. Zonder de Golfstroom zouden ze dus niet
kunnen aanschuiven aan dit grote feestmaal.
Wij zien dus hoe God voor zijn schepselen zorgt. Door de positie van de
landmassa’s, de verhouding tussen water en land, de stand van de aarde
ten opzichte van de zon, de draaisnelheid van de aarde, en de daaruit
voorvloeiende winden op aarde, heeft Hij gezorgd voor het juiste evenwicht. Wij mensen profiteren in Europa van een zachter klimaat. Het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan kan weliswaar zeer ruw zijn, maar
stormen en onderzeese stromen brengen veel voedsel voor vissen, zeedieren en vogels naar boven. Een Psalmist was daar zeer van onder de indruk
(Psalm 104:24,25 en 27).
C.T.

Voorbeelden uit de natuurwereld van Gods’ grote wijsheid
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Leven na de dood
5. Leven als een gave van God
Want al wat in de wereld is:
de begeerte van het vlees,
de begeerte van de ogen
en een hovaardig leven,
is niet uit de Vader,
maar uit de wereld.
En de wereld gaat voorbij
en haar begeren,
maar wie de wil van God doet,
blijft tot in eeuwigheid
(1 Joh 2:16,17).

beroep dat hij op zijn lezers en luisteraars doet. Hij richt zich niet enkel
tot zijn eigen volksgenoten of een
bepaalde klasse, maar tot alle mensen op aarde:
Hoort dit, u alle volken,
neemt ter ore,
alle bewoners van de wereld,
zowel geringen als aanzienlijken,
rijken en armen tezamen.
(Ps 49:2,3)

Vrome Israëlieten hebben zich vaak
geërgerd aan de voorspoed van hun
goddeloze volksgenoten. Waarom
laat God toe dat, nota bene zelfs in
de samenleving van zijn uitverkoren
verbondsvolk, vermogende lieden
hun arme landgenoten misbruiken
door uitbuiting en onderdrukking?
De schrijver van Psalm 49 weet dat
het antwoord op dit raadsel te vinden is in de uiteindelijke bestemming van zulke mensen. De voorspoed van de goddeloze is slechts
van korte duur, want zelfs hij kan
niet aan zijn sterfdag ontkomen. Het
grote verschil tussen goddelozen
zonder inzicht en de kinderen van
God, is dat bij de komst van Gods
Koninkrijk de eersten voor altijd ophouden te bestaan, terwijl de laatsten opnieuw zullen leven.
Dat de schrijver van Psalm 49 een
boodschap te verkondigen heeft met
een grote en verstrekkende betekenis, blijkt al spoedig uit het ernstige

Er is geen goede reden, zegt de psalmist als hij zijn thema ontvouwt,
waarom Gods volk zich zou laten
intimideren door de rijke uitbuiters
in hun midden. Als je de blik op de
toekomst richt, blijkt hoe beperkt
hun macht eigenlijk is. De wet van
Mozes kende bepaalde gevallen
waarin iemand die medeverantwoordelijk was voor een dodelijk ongeluk,
aan de doodstraf ontkomen kon
door losgeld te betalen. Maar niemand kan zich met geld van Gods
doodvonnis over de mens loskopen.
Er zijn inderdaad vermogende mensen die, in hun verlangen na hun
dood in herinnering te blijven, hun
gebouwen en hun land hun eigen
naam geven; maar wat voor onsterfelijkheid betekent dit? Alle aardse
rijkdom die een mens bezit moet hij
vroeg of laat aan de achterblijvenden overlaten; en als dat alles is wat
hij heeft is hij in geen betere toestand dan de dieren van het veld.
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Maar de mens met al zijn praal
houdt geen stand,
hij is gelijk aan de beesten,
die vergaan.
(Ps 49:13)
De dood weidt zijn schapen
Dit thema wordt in een tweede strofe
voortgezet, in een vergelijking met
een kudde schapen. De herder,
wiens naam de Dood is, zal niet nalaten elk schaap van zijn kudde af te
voeren naar zijn kooi, het dodenrijk.
Wat hun relatie met God betreft, zijn
ze toch niet anders dan de dieren.
Niets van alle rijkdom die zij op aarde hebben verzameld, kunnen ze
met zich meenemen, zegt de psalmist. De apostel Paulus moet aan
deze woorden hebben gedacht, toen
hij waarschuwde voor de verzoekingen die rijkdom met zich meebrengt:
“Want wij hebben niets op de wereld
meegebracht; wij kunnen er ook
niets uit meenemen” (1 Tim 6:7). In
het slotvers herhaalt de psalmist de
woorden van vers 13, maar met een
betekenisvolle toevoeging. Het is niet
de rijke, welgestelde mens als zodanig die beter af is dan de dieren, die
vergaan, maar de rijke mens zonder
inzicht, die niet weet te onderscheiden tussen aardse en geestelijke
waarden, en die geld begerenswaardiger vindt dan levengevende vriendschap met de Here:
De mens, die
met al zijn praal geen inzicht heeft,
is gelijk aan de beesten, die vergaan.
(Ps 49:21)
Het aanbreken van een nieuwe dag
Tegenover deze definitieve vernietiging van de goddelozen, stelt de

psalmist zijn eigen hoop op leven.
Ook voor hem komt de dag waarop
hij het land van de levenden moet
verlaten, want “welk mens leeft er,
die de dood niet zien zal?” (Ps
89:49). Maar hij heeft het vaste vertrouwen dat zal aanbreken wat hij de
‘morgenstond’ van een nieuwe en
betere dag noemt, en hij dan zal ontwaken tot eeuwig leven:
De oprechten heersen over hen
in de morgenstond ...
Maar God zal mijn leven verlossen
uit de macht van het dodenrijk,
want Hij zal mij opnemen.
(Ps 49:15,16)
“Zij zullen de aarde beërven”
Nergens in de gehele Schrift wordt
dit contrast tussen de toekomst van
Gods kinderen en die van de goddelozen zo sterk uitgedrukt en zo uitvoerig uiteengezet als in Psalm
37:29. De woorden die daar als een
herhaaldelijk refrein klinken – “De
rechtvaardigen beërven het land en
wonen daarin voor immer” – krijgen
des te meer betekenis doordat Jezus
ze aanhaalt in de Bergrede: “Zalig de
zachtmoedigen, want zij zullen de
aarde beërven” (Mat 5:5). Met dit
citaat bevestigt Christus dat het
woord erets, dat zowel vertaald kan
worden met ‘land’ als met ‘aarde’, in
deze psalm de ruimere betekenis
heeft; namelijk de aarde van de toekomst, waarop Gods Koninkrijk zal
komen en zijn wil zal geschieden,
evenals nu in de hemel.
Op grond van Jezus’ aanhaling, waarbij de leer van de psalm opgenomen
wordt in het evangelie van Gods Koninkrijk dat Hij verkondigde, is er
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goede reden te geloven dat de beloofde erfenis geschonken zal worden na de opstanding in de eindtijd.
De tekening van het toekomstige
leven van de rechtvaardigen in deze
psalm is vrij algemeen. Tot vijfmaal
toe wordt gezegd dat zij de aarde
zullen ‘beërven’; d.w.z. in bezit nemen (de woorden van Jesaja 57:13
illustreren deze betekenis: “Maar wie
bij Mij schuilt, zal het land beërven
en mijn heilige berg bezitten”). De
Here zal hen rijkelijk zegenen, en zij
zullen voor altijd bestaan en zich verlustigen in grote vrede. De goddelozen, daarentegen, zullen voorgoed
ophouden te bestaan; en hun heengaan van de aarde wordt voorzegd
door middel van veelzeggende beelden. Zij zijn als het gras, dat onder
de zon in het land van Israël zo snel
verdort en verwelkt, of als rook die
direct in de lucht verdwijnt.
Deze psalm, evenals de Bergrede
waarin Jezus zijn leer onder de aandacht van zijn luisteraars bracht,
stelt de mensen twee ontzaglijke
mogelijkheden voor ogen: eeuwig
leven in Gods Koninkrijk op aarde, of
definitieve vernietiging. Eeuwig leven
is geen aangeboren eigenschap van
de mens, en hij heeft er ook geen
enkel recht op. Alle mensen zijn
Gods eigendom. Hij bepaalt wie wel
en wie niet zijn gave van onsterfelijkheid zullen ontvangen; en zijn beslissing zal gefundeerd zijn op vaste
principes, die Hij in zijn Woord al lang
geleden heeft bekendgemaakt: “Zie,
alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel
van de vader als die van de zoon zijn
van Mij; de ziel die zondigt, die zal
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sterven” (Ezech 18:4). Uitgaande van
dit basisprincipe heeft God uitgelegd
dat Hij geen welgevallen heeft aan
de dood van de goddeloze. En daarom doet Hij op ieder mens een beroep zich te bekeren, en van Hem de
vergiffenis te vragen die Hij aan de
berouwvolle schenkt.
Christus is de weg tot het leven
De goede boodschap van het Nieuwe
Testament begint dan ook met de
woorden van Johannes de Doper aan
zijn volksgenoten: “Bekeert u, want
het Koninkrijk van de hemel is nabijgekomen” (Mat 3:2). We mogen aannemen dat Jezus zijn volgelingen
heeft verteld dat Johannes de vervulling was van de woorden in Jesaja
40:3-5, waarin ook staat: “alle vlees
zal het heil van God zien”. Met dat
‘heil’ wordt niet alleen de vergeving
van zonden bedoeld, maar ook wat
daardoor mogelijk zou worden: de
heropening van de weg tot de
‘levensboom’, zodat de mens toegang zou krijgen tot het eeuwige leven. En de ‘weg’ is Jezus Christus:
alleen door en in Hem kunnen wij tot
die ‘levensboom’ gaan. Door Hem,
“want er is ook onder de hemel geen
andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden
worden” (Hand 4:12). In Hem, omdat
wij alleen door een leven in verbondenheid met Hem kunnen afsterven
van ons zondige vlees, zodat wij niet
meer onder het oordeel vallen. Dat is
wat Hij zo sterk uitdrukte na de tweede wonderbare spijziging, toen hij
volgens Johannes 6:56, zei: “Wie
mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
blijft in Mij en Ik in hem”.
A.H./J.K.D.

begrijpend

Psalm 89

zingen

Aan mijn knecht David heb ik gezworen
Psalm 88 is “een leerdicht van Heman”, Psalm 89 “een leerdicht van Etan”.
Toch wordt wel voorgesteld dat Psalm 89 een voortzetting is van Psalm 88.
Het opschrift boven Psalm 88 – “Een lied. Een psalm van de Korachieten ...” –
zou dan op beide psalmen slaan. (De Korachieten waren tempelwachters uit
de stam Levi, maar een deel van hen ging zich met de Kehatieten toeleggen
op het zingen in de tempel en schreven/componeerden ook zelf liederen.) Het
argument daarvoor is dat “een lied” altijd bij iets vreugdevols hoort, en dat is
in Psalm 88 zeker niet zo. Psalm 89 is evenwel grotendeels positief, een lied
van iemand die “altoos van de gunstbewijzen des HEREN wil zingen”.
Psalm 89 spreekt in het bijzonder over Gods verbond met David: “Aan mijn
knecht David heb ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen ... Ik
heb David, mijn knecht, gevonden ... geen vijand zal hem overvallen ... Mijn
goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden ... mijn verbond zal Ik niet ontwijden ... Hoe zou Ik tegenover David liegen!” (vzn 4,5,21,23,34-36). Tot zover is
deze psalm een prachtige opsomming van Gods trouw aan Koning David, vooral gezien de belofte van eeuwigdurend koningschap.
De schrijver gelooft dit echt, maar wanneer hij de dreiging van de Assyriёrs ziet
begint hij te aarzelen: “Toch hebt Gij verstoten en versmaad ... het verbond
met uw knecht hebt Gij te niet gedaan ... Waar zijn, o Here, uw vroegere gunstbewijzen, die Gij in uw trouw aan David hebt gezworen?” (vzn 39,40,50). Hij
vraagt zich dus af waar Gods trouw aan David blijft.
Zoals we ook in andere psalmen wel zien, roept de schrijver uit: “Hoelang nog,
o HERE? Zult Gij U voortdurend verbergen?” (vs 47; vgl. Ps 13:2; 74:10; 79:5).
Ook in Openbaring horen wij zulke woorden: “Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet?” (6:10).
Eindigt deze psalm dan optimistisch of pessimistisch? Vanaf vers 39 drukt de
schrijver zijn bezorgdheid uit of God Zijn verbond soms vergeten zou hebben.
Toch weet hij positief te eindigen: “Gelooft zij de HERE voor eeuwig. Amen, ja
amen”! God vergeet Zijn verbond met David niet. Vooral Zijn beloften aangaande een bijzondere Zoon van David niet: “Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde” (vs 28; zie 2 Samuёl 7:12-14).
Deze Zoon zou immers de Messias zijn, Gods eigen Zoon!
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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22. De duivel in het Nieuwe Testament (2)
Aanklagen of beschuldigen
Tot nu toe hebben we alleen gekeken naar de woorden/begrippen satan en diabolos. Maar om te voorkomen dat een eenzijdig beeld ontstaat – alsof dit de enige
woorden zouden zijn voor iemand die een vijand is, aanklaagt, beschuldigt, lastert,
verleidt etc. – is het goed nu eerst een aantal andere woorden uit het Nieuwe Testament te bespreken. Dit geeft tegelijkertijd de mogelijkheid vast te stellen welke
woorden voor welk doel zijn gebruikt.
Een weinig voorkomend woord is enkaleo. Het kan ‘beschuldigen’ of ‘aanklachten
indienen tegen’ betekenen, maar daar is eigenlijk een ander woord voor:
katēgoréō. De beste weergave is ‘ter verantwoording roepen’ - kaleo betekent namelijk ‘roepen’. Deze weergave komen we tegen in de NBV 2001, na het grote tumult rond Paulus in de arena van Efeze, vanwege de godin Artemis. De stadssecretaris wijst de menigte op de mogelijke gevolgen van wat zij hebben gedaan: “We
lopen toch al het gevaar dat we ter verantwoording worden geroepen voor het oproer van vandaag …” (Hand 19:40). Het woord komt in Handelingen nog vijf keer
voor, en verder alleen nog in Romeinen 8:33 – altijd in juridische zin.
Ook andere woorden worden soms met beschuldiging of aanklacht weergegeven,
maar betekenen eigenlijk wat anders. Bijvoorbeeld aitia, waar het gaat om de reden, de grond voor de beschuldiging, aanklacht, of straf. Zoals in het geval van het
bordje dat Pilatus aan het kruis van Jezus laat hangen, met de woorden: “Dit is
Jezus, de koning van de Joden” (Mat 27:37).
Het eigenlijke Griekse woord voor aanklagen, beschuldigen, is katēgoréō, met de
afgeleiden katēgorίa (beschuldiging) en katēgōros (aanklager). De katēgor was in
Athene de ‘aanklager’ in een proces. Dit was geen officiële functie, zoals in ons
rechtssysteem, maar de aanklagende partij. We komen het woord tegen in Openbaring 12:10 “de aanklager van onze broeders”. De drie genoemde woorden worden in het Nieuwe Testament altijd gebruikt in juridische zin. De Joodse rabbi’s
gebruikten het begrip katēgōros voor ‘de satan’, ‘de duivel’. En dit is zowel opmerkelijk als leerzaam, omdat dit woord niet de negatieve bijbetekenis heeft van diabolos; want die is in het Nieuwe Testament meer een valse aanklager. Wie in staat
is, en de moeite neemt, de woorden op te zoeken met behulp van een GrieksEngelse Bijbel met Strong getallen, zal bemerken hoe consequent de schrijvers van
het Nieuwe Testament zijn in het gebruik van katēgōros en verwante woorden, als
het gaat om een juridisch proces (ook al verloopt dat niet altijd eerlijk), en diabolos,
als het gaat om de valse beschuldiging van volgelingen van Christus – met het doel
dat zij hun geloof opgeven en zwijgen, en anders gemarteld en gedood worden.
Lasteren
Het gewone Griekse woord voor kwaadspreken, belasteren is katalaleo. Een
kwaadspreker is een katalalos en kwaadsprekerij is katalalia. De woorden komen
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niet zo vaak voor in het Nieuwe Testament: slechts acht maal (waarvan drie maal
in eenzelfde vers). Eén voorbeeld: “Maar heiligt de Christus in uw harten als Heer,
altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in
u is, maar met zachtmoedigheid en vreze, opdat bij al het kwaad, dat men van u
spreekt, zij, die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden” (1 Pet 3:15,16).
Veel vaker komen we het werkwoord blasphēmeo met het zelfstandig naamwoord
blasphēmia en het bijvoeglijk gebruikte blasphēmos tegen. Het gaat hier om lasteren, kwaadspreken om anderen (mensen of God/goden) te beschadigen, en heeft
vaak de betekenis van godslastering. Een voorbeeld van het eerste is de jaloersheid van de Joden, als zij het resultaat zien van Paulus’ prediking in Antiochië
(Pisidië): “Maar toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en
spraken, lasterende, tegen wat door Paulus gezegd werd” (Hand 13:45). Een voorbeeld van het tweede is wat de Joden tegen Jezus zeggen: “Niet om een goed werk
willen wij u stenigen, maar om godslastering, en omdat U, een mens, Uzelf God
maakt” (Joh 10:33).
De verzoekingen van Jezus in de woestijn
Jezus’ verzoekingen in de woestijn hebben we in het kader van het begrip satan al
bekeken. We zagen dat de schrijvers van de evangeliën de beide begrippen satan
en diabolos door elkaar gebruiken, zelfs in één en dezelfde passage. Daarom mogen we er vanuit gaan dat ze voor hen qua betekenis en inhoud uitwisselbaar zijn.
De diabolos heeft in dit geval dan betrekking op de beproever, zoals in het boek
Job. Naar aanleiding van ‘aanklachten’ vanuit de vriendenkring van Job, doet de
satan onderzoek en verwoordt hij de mogelijke ‘andere kant’ van het verhaal – is
Job wel zo rechtvaardig als hij doet voorkomen, en zegent God hem terecht? Om
dat aan het licht te brengen voor zijn aanklagers beproeft God Job, door ‘de satan’
op diens voorstel (“… tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk vaarwel
zal zeggen!” Job 1:11) al zijn zegeningen weg te laten nemen. In het geval van Jezus moet duidelijk worden of God Hem terecht “Mijn Zoon, de Geliefde” noemt.
In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus woorden die zeer toepasselijk zijn in
het kader van de aanklachten tegen gelovigen in Christus: “Als God vóór ons is, wie
zal tegen ons zijn? … Wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? God is het, die
rechtvaardigt; wie zal veroordelen?” (8:31,33). Als voorbeeld geeft hij aan wat met
Jezus gebeurde. Hij werd door mensen beschuldigd en gekruisigd, en toch was Hij
Gods keuze: “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die aan
de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit” (vs 34). Dus in plaats van de
beschuldigde en aangeklaagde, is Hij de door God gerechtvaardigde. Als de Rechtvaardige is Hij geen aanklager van hen die zondigen, maar juist een pleitbezorger
van hen die strijden tegen de zonde, en toch evenals Hij door mensen worden aan-
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geklaagd. Overigens is er een werkwoordsvorm van diabolos, die wordt gebruikt in
de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Deze wordt ervan beschuldigd
(diaballomai) dat hij het bezit van zijn heer verkwistte (Lucas 16:1).
Een ander aspect van Jezus’ beproeving is de verzoeking die er voor Hem uitgaat
van de onbeperkte gave van de Geest. Want in feite heeft Hij van God macht over
het leven en de dood van anderen gekregen. Die macht kan Hij gebruiken voor
zichzelf, door zelf een makkelijker leven te hebben, zijn taak sneller en makkelijker
te doen, wonderen te doen die de aandacht op Hem vestigen, af te rekenen met
zijn vijanden, zich het koningschap toe te eigenen etc.
Uitspraken van Jezus
De uitwisselbaarheid van satan en diabolos geldt ook voor wat betreft een aantal
uitspraken van Jezus. Overigens sprak Hij Aramees, en het is daarom aannemelijk
dat Hij zelf het begrip satan gebruikte. Toen alles op schrift werd gesteld, gebeurde
dat in het Grieks, en werd (ook) het begrip diabolos gebruikt. Een voorbeeld is de
gelijkenis van het onkruid in de akker in Matteüs 13. In de uitleg zegt Jezus o.a.
“de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel” (vers 39; zie ook Luc 8:12). Deze
vijand staat tegenover de Mensenzoon, de Zaaier van het goede zaad. In die andere gelijkenis van de zaaier in Marcus 4, neemt de satan bij een deel van de hoorders het woord, het evangelie van Christus, weg. Met deze vijand, tegenstander,
bedoelde Jezus de schriftgeleerden die het zaad van twijfel van ongeloof zaaiden
onder het volk. Het zal duidelijk zijn dat wie zoiets doet een zwaar oordeel te wachten staat. Jezus zegt dat in een waarschuwing aan het adres van hen die wel zeggen in Hem te geloven, maar niet leven zoals Hij. Zij zullen het lot delen van Jezus’
vijanden: “Ga weg van Mij, u vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel
en zijn engelen (= boodschappers, woordvoerders) bereid is” (Mat 25:41).
In het evangelie naar Johannes vinden we twee uitspraken van Jezus, waarin Hij
het begrip satan (diabolos) gebruikt. De eerste vormt geen moeilijkheid, omdat
deze past bij een andere uitspraak. Die als Petrus wil verhinderen dat Jezus naar
Jeruzalem gaat om gekruisigd te worden. Jezus’ repliek is dan: “Ga weg, achter Mij,
satan; u bent Mij een aanstoot, want u bent niet bedacht op de dingen van God,
maar op die van de mensen” (Mat 16:23). Petrus staat zijn Heer in de weg, en ondermijnt diens vastbeslotenheid te doen wat nodig is om allen die geloven te redden van de eeuwige dood. Om die reden is Petrus een tegenstander (satan) van
Hem. In plaats van vóór Hem te staan om zijn weg te versperren, moet Petrus achter Jezus aan gaan en zijn lot delen door zichzelf te verloochenen. In Johannes
6:70 en 71 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Heb Ik niet u twaalven uitgekozen? En
een van u is een duivel (diabolos)”. Johannes becommentarieert: “Hij bedoelde
Judas, de zoon van Iskariot; want die zou Hem verraden, één uit de twaalven”. Met
‘duivel’ wordt hier dus een verrader bedoeld. Judas bracht Jezus aan bij de Joodse
leiders, vertelde hen waar Hij die nacht heen zou gaan, zodat zij Hem buiten het
zicht van het volk konden gevangennemen. Duivel – diabolos – is dus Bijbels ge-
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zien een kwalificatie van iemand. Het gaat om wat die persoon doet en daarom is.
Aan de vruchten kennen wij de boom. Het gaat hier om mensen en beslist niet om
een bovennatuurlijk wezen. Judas heeft geen duivel, maar is een duivel.
U hebt de duivel tot vader
In Johannes 8 wordt Jezus heftig aangevallen op zijn uitspraken. Hij kent de intenties van veel Joden – vooral in Jeruzalem – dat zij een aanleiding zoeken om Hem
te kunnen doden. Dit is de achtergrond van zijn ‘discussie’ met deze Joden. Jezus
wil hen duidelijk maken dat, ook al doden zij Hem, Hij eeuwig zal leven, maar dat
zij, ook al menen zij huisgenoten van God te zijn, niet eeuwig zullen leven. Het criterium is duidelijk “… een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de
slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig” (Joh 8:34,35). Zij gaan
er prat op ‘nageslacht van Abraham te zijn’ (vs 33); met andere woorden: Abraham
is hun vader, en daarom zijn zij vrije zonen, met recht op eeuwig leven. Jezus
maakt hen duidelijk, dat niet bepalend is of volgens hun geslachtsregisters Abraham hun vader is, maar of hun levenswandel toont dat zij kinderen van Abraham
zijn. Maar hun woorden en daden – vooral hun plannen om Jezus te doden – wijzen er juist op dat zij een ander als vader hebben. Jezus zegt tegen hen: “U hebt de
duivel tot vader …” (vs 44). Wat bedoelde Hij daarmee? Uit het voorgaande blijkt
dat we de verklaring van zijn woorden bij de mensen moeten zoeken. Jezus vervolgt: “… en (u) wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder
van den beginne …”. De eerste mensenmoorder was Kaïn. Hij vermoordde zijn
broer Abel, en gaf zo uitvoering aan het in zijn jaloerse haat bedachte plan. Het lijkt
wel alsof Johannes in hoofdstuk 3 van zijn eerste brief nog iets ter verklaring hiervan wil zeggen. Hier noemt hij Kaïn inderdaad bij name: “… Kaïn: hij was uit de boze en vermoordde zijn broer. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken
boos waren en die van zijn broer rechtvaardig” (vs 12). Kaïn was dus een duivel,
net als Judas. Beide hadden kwaad in de zin tegen een rechtvaardig mens. En allen die hun broeders in het geloof niet liefhebben maar haten, zijn – net als Kaïn –
moorders van rechtvaardige mensen, en dus duivels: “Wie niet liefheeft, blijft in de
dood. Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en u weet, dat geen
mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft” (vs 15). We merken de overeenkomst met wat Jezus zei: “… de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft
er eeuwig” (Joh 8:35). Later stelt Jezus de leiders die het plan om Hem te doden
zullen uitvoeren, onomwonden medeverantwoordelijk voor het bloed van alle rechtvaardigen “dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias …” (Mat 23:35; zie ook Luc 11:50,51). Bij al deze
moorden, die zij weliswaar niet zelf pleegden, hebben zij die op Jezus gevoegd, zoals Stefanus later zei: “Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zelfs
hebben zij hen gedood, die geprofeteerd hebben van de komst van de Rechtvaardige, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent” (Hand 7:52). Om die
reden zijn zij in geestelijke zin zonen van Kaïn, duivels omdat zij vijanden van God
en Zijn kinderen zijn, en geen zonen van Gods vriend Abraham.
J.K.D.
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De eerste poging tot moord op de Koning
Van het begin af is Jezus de katalysator geweest in een strijd tussen mensen en God. Dat begint als ‘wijzen uit het Oosten’ zich melden aan de poort
van het paleis van koning Herodes de Grote in Jeruzalem, met de vraag
waar zij de Koning van de Joden kunnen vinden. Herodes weet van niets en
voelt zich verraden door de Joden – bang als hij is dat hij zijn koningschap,
met alle geneugten, gaat verliezen. Daarom laat hij meteen een aantal
Joodse leiders komen, om er achter te komen wat zij voor hem verbergen.
Matteüs vertelt dat niet alleen Herodes, maar ook zij ‘ontstellen’, als zij horen dat er in een ver land een teken is verschenen van de geboorte van hun
langverwachte Koning. Het is veelbetekenend dat God dit de geestelijke
leiders van Israël niet heeft verteld. Een overduidelijk bewijs dat er voor
hen, in tegenstelling tot hoe zij dat zelf zien, geen rol is weggelegd in Gods
Koninkrijk. Zij hebben hun eigen ‘koninkrijkje’ al geschapen, en halen daaruit zoveel mogelijk voor zichzelf – ten koste van het van hen afhankelijke
gewone volk. Dus niet God vormt het middelpunt van hun religie, niet Gods
schapen staan centraal in hun werk, maar zijzelf. Typerend is het inkijkje
dat Jezus later geeft in hun ‘ik-houding’: “O God, ik dank U, dat ik niet zó
ben als de andere mensen … ik vast twee maal per week, ik geef tienden
van al mijn inkomsten” (Luc 18:11,12). God kent hun zelfzucht, en weet
van tevoren dat het gevolg van hun wens vast te houden aan hun aardse
positie en bezit is, dat zij niet voor en met, maar tegen Zijn Zoon zullen zijn.
Zij stellen zich als geestelijke herders niet onder de Opperherder, die genadig en barmhartig is voor zondaars die zich bekeren. Zij veroordelen hen,
metend met de maatstaf van hun eigen vermeende rechtvaardigheid. Daarom vertelt God niet aan hen dat de Messias is geboren, maar wel aan eenvoudige schaapherders. Die verheugen zich er wel over dat de langbeloofde
en -verwachte Messias eindelijk geboren is. En zij gaan de toekomstige Koning, de grote Herder die Hij over hen zou aanstellen, in geloof aanbidden.
Vertegenwoordigen de overpriesters en schriftgeleerden het ‘geestelijke’
verzet tegen de Koning en zijn Rijk, Herodes vertegenwoordigt het aardse,
wereldlijke verzet tegen God en de door Hem aangestelde Koning. Als hij
hoort van de geboorte van het Koningskind, komt in zijn afstotelijk wrede
brein het plan op deze mogelijke concurrent rigoureus uit de weg te ruimen.
Na het vertrek van de wijzen waarschuwt een engel Jozef daarom:
“Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen” (Mat
2:13). Na de kindermoord in Bethlehem zullen allen van het hof van Herodes, en de Joodse leiders die weten van de geboorte van het Kind, ervan
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overtuigd zijn geweest dat het moet zijn omgekomen in de massamoord.
Alleen de herders en de wijzen weten dat Maria en Jozef de ouders zijn van
het Kind. Maar die verdwijnen voor iedereen uit het zicht, door hun vlucht
naar Egypte en hun latere vestiging in Nazaret. Jezus kan daar in de rust
van de anonimiteit opgroeien, zonder bedreiging van buitenaf.
We lezen in de evangeliën niets over de reactie van de Joodse leiders op de
daad van Herodes. Zijn zij geschokt door deze zoveelste wreedheid van
Herodes? Zijn zij opgelucht als het eenmaal gebeurd is? Want behalve de
schrik dat God hen niet heeft verteld van de geboorte van de lang beloofde
Messias – wat zou kunnen duiden op het einde van de positie en voorrechten die zij zichzelf hebben toegekend – kan hun schrik over het verhaal van
de wijzen tegelijkertijd voortkomen uit de angst voor hun eigen leven. Immers denkt Herodes in zijn achterdocht, dat zij de komst van hun Messias
voor hem verborgen hebben.
Opnieuw in gevaar
Wat in het kader van het voorafgaande te verwachten was, is dat Jezus,
vanaf het moment dat Hij in het openbaar begint te prediken dat het Koninkrijk nabij gekomen is, zijn leven opnieuw niet zeker is. Al bij het optreden van Johannes de Doper zien de Joodse leiders in, dat de Messias een
bedreiging vormt voor hun positie, en dus aardse voordelen.
Wat het moeilijk voor hen maakt zich hiervan te bekeren, is dat zij hun
‘koninkrijkje’ verwarren met het Koninkrijk van God. Ze zoeken hun ‘loon’ in
dit leven, en menen dat dit ook voor het Koninkrijk geldt. Zij menen rechtvaardig te zijn, met als bewijs hun zegeningen nu, en dus ook straks. Alsof
het Koninkrijk van God de consolidatie zou zijn van menselijke eer en
macht, en niet de vervanging daarvan door Gods macht en heerlijkheid.
Met als doel dat de mensen in volmaakte harmonie met God leven. Zij zien
daarom niet uit naar het Koninkrijk zoals Jezus dat later verkondigt, maar
doen alles om hun eigen ‘koninkrijkje’ te handhaven.
Jezus zegt wel niet met zoveel woorden dat Hij de Messias en dus de Erfgenaam is, maar uit wat Hij over zichzelf zegt, valt onmiskenbaar af te leiden
dat Hij zich als zodanig beschouwt. En het wordt de Joodse leiders steeds
duidelijker dat – mocht Jezus aan de macht komen – er voor hen geen
plaats zal zijn in zijn Koninkrijk. Ze voelen zich ook nog eens in hun eer aangetast, omdat Hij in het openbaar keer op keer aantoont dat zij huichelaars
zijn. De bewustwording dat als Jezus ‘aan de macht komt’ hun rol uitgespeeld zal zijn, doet hen besluiten te doen waar Herodes niet in slaagde.

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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De keizer tegenover de Koning
De opvolger van Herodes de Grote, Herodes Antipas, heeft Johannes de
Doper al gevangen genomen en laten onthoofden. Lucas vertelt dat, als
Jezus op weg is naar Jeruzalem, enkele Farizeeën naar Jezus komen en
zeggen: “Ga heen, en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden” (Luc
13:31). Of dat is om Hem te waarschuwen, of Hem zo uit hun gebied te krijgen, is niet duidelijk. Opmerkelijk is dat, als Herodes de kans krijgt Jezus te
doden, hij dit aan Pilatus overlaat. Niet omdat hij Jezus wil sparen. Hij kijkt
niet op een mensenleven meer of minder. Maar hij ziet Jezus niet als een
echte bedreiging, en kan Hem goed gebruiken in zijn machtstrijd met Pilatus. Hij beschouwt het feit dat Jezus bij hem wordt gebracht als de erkenning door Pilatus van zijn gezag over Galilea; en “Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag bevriend; vóór die tijd immers leefden zij in vijandschap” (Luc 23:12). Maar wat was hun vriendschap waard? Beiden moeten
zij toch geweten hebben welk spelletje ze met elkaar speelden, over het
hoofd van de rechtvaardige Jezus van Nazaret (wat beiden wisten en erkenden)?! Pilatus liet Jezus naar Herodes brengen om zijn handen niet aan
Hem vuil te hoeven maken. Hij was namelijk bang geworden voor de mogelijke gevolgen van een veroordeling. Want zijn vrouw stuurde hem tijdens de
zitting (die heel vroeg ’s ochtends plaatsvond) de boodschap: “Bemoei u
toch niet met die rechtvaardige, want ik heb heden in een droom veel om
Hem geleden” (Mat 27:19). De onthoofding van Johannes de Doper had
Herodes om meer dan één reden geen goed gedaan. Toen hij hoorde over
de prediking en vooral de wonderen van Jezus, werd Herodes angstig, menend dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Zou hij wraak op
hem nemen, nu hij deze bovennatuurlijke macht had? Dit keer hoefde en
wilde hij zijn handen niet vuil maken; dat mocht Pilatus doen… Waarschijnlijk ging Herodes ervan uit dat Pilatus niet anders kon dan Jezus terechtstellen. Pilatus stond immers in dienst van de keizer, en moest diens gezag
verdedigen. Toch ziet Pilatus kansen er nog een voordeel uit te halen. Hij
probeert de Joden over te halen hun aanklacht tegen Jezus in te trekken.
Maar het mag niet baten. De Joden eisen nu luidkeels om Jezus’ kruisiging
Hoe groot moet hun haat zijn, want wat erger kun je iemand toewensen?
Verwachtingen die niet uitkomen
We zien hier een voorbeeld van hoe verwachtingen ook in een andere zin
niet uitkomen. Vooral de Joodse leiders, maar ook voor degenen die in hun
plannen betrokken werden, had dit tot nadenken moeten stemmen. Als
Jezus werkelijk niet van God kwam, dan zou hun optreden tegen Hem gerechtvaardigd zijn geweest en had alles op rolletjes moeten lopen. Maar dat
deed het niet.
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27. de confrontatie tussen God en mensen (3)
In het begin lijkt het volgens plan te gaan: de Joodse leiders krijgen Jezus
vrijwel zonder slag of stoot in handen. Het plan is Hem zowel volgens het
Joodse als het Romeinse recht ter dood veroordeeld te krijgen. Maar eerst
kunnen zij geen twee getuigen vinden met een eensluidende beschuldiging.
Vervolgens wil Pilatus Jezus niet veroordelen. Hij stuurt Hem, tot hun afgrijzen, naar Herodes. Zij willen namelijk dat Jezus gekruisigd wordt, zodat duidelijk wordt dat Hij een vervloekte is en dus niet de Messias kan zijn. Maar
Herodes zal Hem onthoofden. Ongetwijfeld tot hun verbazing en opluchting
wordt Jezus teruggebracht naar Pilatus. Maar als die Hem juist daarom wil
vrijlaten – met het argument dat als zelfs Herodes Hem in leven laat, er
toch niets mis met Hem kan zijn – begint de tijd voor de Joden echt te dringen. Want het Pascha nadert… Zij moeten echter alles op alles zetten om
Hem veroordeeld te krijgen. Want Pilatus stelt voor Hem te geselen en dan
vrij te laten. Als zij dat afwijzen, stelt hij voor Hem ter gelegenheid van het
Pascha amnestie te verlenen. Dan begaan de leiders de fout te zeggen dat
Jezus “zichzelf Gods Zoon gemaakt” heeft (Joh 19:7). Nu waarschijnlijk echt
bang voor ‘de wraak van de goden’ (nog meer dan na het bericht van zijn
vrouw), wil Pilatus zo snel mogelijk van Hem af. Maar dan gooien de leiders
het over een andere boeg: “Indien u deze loslaat, bent u geen vriend van de
keizer; een ieder die, zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer” (Joh
19:12). Opstandelingen worden gekruisigd, dus kan Pilatus niet anders
doen dan Hem kruisigen. Daarbij komt dat de toestand in Jeruzalem steeds
meer gespannen wordt en, als hij niet doet wat de Joden vragen, er opstand dreigt. Om deze twee redenen komt zijn eigen positie en mogelijk zijn
leven in gevaar. Dat breekt het verzet van Pilatus. Ook zijn verwachting de
zaak snel zonder kleerscheuren op te kunnen lossen, komt niet uit!
Waarschuwingen dat God Jezus’ veroordeling en kruisdood afkeurt
Het is opmerkelijk hoe lichtzinnig vooral de Joden, die ten minste het gevoel
moeten hebben, dat het om meer gaat dan een proces tegen een ‘gewoon’
mens, de confrontatie aangaan met God. Ze schrikken niet terug voor Zijn
eventuele wraak als zij Jezus onterecht veroordelen. Zelfs als midden op de
dag een dikke duisternis over Jeruzalem valt, bij Jezus’ sterven een aardbeving de stad treft en het voorhangsel van de Tempel van boven naar beneden scheurt, vertrekken ze kennelijk geen spier. En evenmin als op de derde dag opgewekte doden in Jeruzalem verschijnen. En dat ‘alleen maar’
omdat hun verwachtingen van het Koninkrijk niet overeenkomen met Jezus
en zijn boodschap. De enige die er later kennelijk iets van begrepen heeft,
was het geleerde Raadslid Gamaliël, die – toen ze de apostelen wilden vervolgen – zei: “indien dit (streven) uit God is, zult u hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat u tegen God strijdt” (Hand 5:38).
J.K.D.
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Boekbespreking
Het is volbracht
Christus’ overwinning over de zonde
Christendom wordt gezien als een van de ‘grote wereldgodsdiensten’. Maar
is het niet meer dan dat? Onderscheidt het zich fundamenteel van al die andere? En zo ja, waarin dan? Het lijkt vreemd, maar in de praktijk blijken
maar weinig christenen op die laatste vraag spontaan een helder en correct
antwoord te kunnen geven. En het is duidelijk hoe dat komt: we zijn te vertrouwd met de tekst van de Bijbel, en dan dreigt het gevaar dat het bijzondere daaraan je niet meer opvalt. We gaan door met onze wekelijkse routine,
maar zijn ons niet altijd voldoende bewust van de essentie van ons geloof,
en van de eisen die dat eigenlijk aan ons, als gelovigen, stelt.

Het probleem met de mens is zijn fundamentele neiging tot ongehoorzaamheid. Misschien belijden we dat ook wel. Maar daarmee zien we nog niet automatisch wat nu precies Gods oplossing daarvoor is, en wat Hij daarvoor nu
precies van ons vraagt. Teveel christenen leven alsof ze denken dat dit nu
eenmaal de situatie is, dat God intussen allang heeft voorzien in een oplossing, en dat uiteindelijk alles wel goed komt. Of ze denken juist dat ze het
zelf wel kunnen oplossen, en God daar niet mee lastig hoeven vallen. Want
de mens neigt van nature naar het vinden van eigen oplossingen. Maar was
dat nu niet juist de oorzaak van het probleem, en niet de oplossing daarvan.

Ja, Jezus heeft de overwinning op de zonde al voor ons behaald. Maar wat
betekent dat voor ons? Kunnen we nu comfortabel achterover leunen, in de
zekerheid dat de klus al is geklaard? Of moeten we juist met alle kracht aan
de gang om te zorgen dat we deel kunnen krijgen aan die overwinning? En
wat zou dat dan van ons vragen? Dit boekje wil u een Bijbels antwoord geven op al zulke vragen. Het zijn de teksten van de voordrachten van onze
studiedag in 2006, maar het onderwerp was te belangrijk om het te beperken tot die ene dag in het verleden. Het gaat om de werkelijke kern van het
christelijk geloof. En daar kunnen we ons nooit genoeg van bewust zijn.
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