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In het

belangrijke en interessante nieuwsfeiten

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in turbulente tijden leven. De me-
dia staan bol van oorlogen, terrorisme, op drift geraakte volksgroepen,
criminaliteit, corruptie, bedrog, financiële crises, natuurrampen, etc.
We hebben of krijgen hier allemaal mee te maken. Er zal geen zinnig
mens zijn die er niet over nadenkt hoe de problemen, waar we als
mensheid mee te kampen hebben, opgelost kunnen worden. Tenzij je
zelf natuurlijk het probleem of medeschuldige daaraan bent. En ook
denk ik dat iedereen die niet de kop in het zand steekt, zich afvraagt
waar dit alles toe leiden zal. Want het zou zelfbedrog zijn te denken
dat het allemaal wel meevalt, hier grotendeels overwaait, of straks op
de een of andere manier wel weer verdwijnt. Was het maar waar! Of
we het nu leuk vinden of niet: de problemen zijn ons mensen zo boven
het hoofd gegroeid, dat we ze niet meer de baas zijn. De oorzaak is,
dat wij denken dat met het aanpakken van de symptomen ook het pro-
bleem ‘vanzelf’ wordt opgelost. Iedereen weet echter dat je koorts of
pijn kunt bestrijden, maar dat dit niet wil zeggen dat je beter bent. Je
merkt de vervelende gevolgen van je ziekte niet meer zo, maar wat is
de oorzaak daarvan? Een ontsteking? Een maagzweer? Kanker? Wie echt
beter wil worden moet de oorzaak zoeken en die aanpakken. In geeste-
lijke zin is niet onze zonde als zodanig het grootste probleem, maar
onze innerlijke gesteldheid. Zonden kun je bestraffen of vergeven,
maar het is beter ze te voorkomen dan te genezen. Dit is de les die God
ons in Zijn woord keer op keer leert. En alleen een verandering van le-
venshouding kan tonen dat we de les geleerd hebben. Ons denken is
van nature gericht op onszelf, ons eigen belang. Dat levert, als er geen
positieve bijsturing is, een karakter op gekenmerkt door zelfzucht, lief-
deloosheid, haat e.d. Daarom geeft God Zijn Geest om ons, samen met
Zijn woord, op te voeden tot mensen die uitgaan van het belang van
God en de naaste. Als alle, of ten minste de meeste, mensen zich door
God zouden laten leiden, zou de wereld een betere plaats zijn.

Wie echt gelooft in God, zal weten dat die toestand er eens komt, met
de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Voor nu zal hij of zij het
antwoord op al zijn of haar vragen over heden, verleden en de toe-
komst zoeken in Zijn woord. Want politici, media, waarzeggers, geeste-
lijken, of wie dan ook, kunnen dat niet. God wel, want Hij heeft ons
gemaakt en heeft een plan met de mens en de aarde. Hij heeft door de
profeten van Israël gezegd dat Hij Zijn plan zal uitvoeren en Zijn belof-
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Nieuws
in het licht van de Bijbel

ten nakomen. Tegen Israël zei Hij over wat Hij met hen zou doen: “Wie
heeft dit vanouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben Ik het
niet, de HERE?” (Jes 45:21). Hij zegt zelfs dat Hij niets doet zonder het
vooraf bekend te maken: “Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of
Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten” (Amos 3:7).

Vragen waartoe alles wat in de wereld gebeurt zal leiden, vooral met
betrekking tot Gods volk Israël en de gemeente van Christus, is daarom
niet vreemd of verkeerd. Toen de profeet Daniël had gehoord en gezien
wat zijn volk in de eeuwen na hem zou meemaken, vroeg hij: “waarop
zullen deze dingen uitlopen?” (Dan 12:8). Dat leverde hem geen standje
op, maar het antwoord dat het in de eindtijd duidelijk zou worden:
“deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd” (Dan
12:9). Het zat dus al in de openbaringen die hij had gekregen, maar het
werd voor hem verborgen waarop de Geest in hem, als profeet, precies
doelde (zie 1 Pet 1:11). Andere profeten hebben nog meer openbarin-
gen gehad over de verhoudingen tussen Israël en andere volken. Toen
eeuwen later Jezus’ discipelen Hem vroegen wanneer de tempel zou
worden verwoest en op welk teken ze moesten letten, wees Hij op de
openbaringen aan Daniël. Daarbij lichtte Hij een tipje op van de sluier,
die lag over de dingen die voor Daniël en andere profeten verborgen
waren gebleven: “wie het leest lette erop” (Mat 24:15); dit zijn de da-
gen … waarin alles wat geschreven is in vervulling zal gaan” (Luc
21:22). Het boek Openbaring is een verdere uitwerking van Daniël 11:40
-12:3 en Jezus’ Olijfbergrede “om te tonen wat weldra moet geschie-
den” (Op 1:1). En bij de laatste bazuin, geblazen door de zevende en-
gel, hoort Johannes: “wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het
geheimenis van God (wat voor mensen verborgen bleef), gelijk Hij zijn
knechten, de profeten, heeft verkondigd” (Op 10:7).

In de loop van de afgelopen 2000 jaar zijn vele scenario’s geschetst van
wat in ‘de eindtijd’ zal gebeuren. Geen daarvan heeft tot nu toe kun-
nen standhouden. Daarom zal ik geen nieuwe poging doen. Uit heel
Gods handelen blijkt altijd pas achteraf welke profetie vervuld werd.
Ook Jezus zei zijn tot discipelen: “En nu heb Ik het u gezegd, voordat
het geschiedt, opdat u geloven mag, wanneer het geschiedt” (Joh
14:29). Wat er is gezegd over ‘de eindtijd’ zien we nu langzamerhand
voor onze ogen werkelijkheid worden. Daarover, zo God het wil, de vol-
gende keer wat meer specifiek. J.K.D.
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Overdenking

We zouden de indruk kunnen hebben dat wonderen in
de Bijbel heel gewoon zijn. Dat mensen door de hele Bijbelse
geschiedenis de gaven van de Geest hadden om wonderen te doen.
Toch zijn er weinig perioden geweest waarin men wonderen kon doen, en
in al die gevallen werd de Geest gegeven met een speciaal doel.

Eén van die perioden in het Nieuwe Testament is die na de Pinksterdag.
De nieuwe bekeerlingen ontvangen de gaven van de Geest om een krach-
tige impuls te geven aan de jonge gemeente, als zij zich uitbreidt over
de toenmalige wereld. Een van die gaven is schriftuitleg, omdat er nog
geen Nieuwe Testament op papier staat. Het probleem in Korinte is ech-
ter dat het bezit van bepaalde van deze gaven als een soort statussym-
bool gezien werd. En omdat daardoor de gaven eigenlijk misbruikt wer-
den, waren ze eerder bezig de gemeente af te breken dan op te bouwen.

In zijn reactie op deze ongewenste situatie gebruikt de apostel Paulus in
zijn brief aan de Korintiërs het beeld van een lichaam: “Een lichaam is
een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al
die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Chris-
tus.”(1 Kor 12:12). Hij vergelijkt het menselijk lichaam met het lichaam
van Christus, de gemeente. Het lichaam bestaat uit heel verschillende
delen en organen; en zo bestaat ook het lichaam van Christus uit alle-
maal verschillende leden of delen, met eigen specialiteiten en gaven. Dit
wordt verder uitgewerkt in de volgende verzen, met als conclusie in vers
20: “Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar
één lichaam vormen”.

Na dit helder gemaakt te hebben gaat hij in op het verschil tussen de de-
len van het lichaam. Sommige beschouwen wij als essentieel en andere
als minder belangrijk. En mogelijk waren er leden van de gemeente daar
die sommige broeders en zusters zagen als zwak en onbelangrijk. Niet
iedereen kon dezelfde bijdrage leveren. Degenen die veel deden zouden
wellicht als onmisbaar gezien worden, terwijl anderen als onbelangrijk of
zelfs als een last gezien werden. En wat Paulus betoogt is dat alle leden
nodig zijn, wil het lichaam goed functioneren. Alles heeft een bepaald
doel. Sommige onbelangrijke delen van het lichaam zijn zelfs essentieel,
zonder dat we het altijd beseffen. De vergelijking met de gemeente is
duidelijk. De zwakkere broeder of zuster is ook essentieel voor de hele
gemeente. Nu lijkt dat leuk in theorie, maar hoe zit dat dan? Als een
zwakkere broeder of zuster niet meer zou komen, dan gaat alles toch
gewoon door? Dus in hoeverre is hij of zij onmisbaar? In grotere gemeen-



ten kan een bepaalde broeder of zuster nauwelijks opgemerkt worden
terwijl anderen een grote bijdrage hebben. Waarom is de bijdrage van
die ene broeder of zuster dan essentieel?

Om te begrijpen wat Paulus bedoelt, moeten we weer naar het doel van
de gemeente. Wij zijn misschien toch teveel gewend om te denken zoals
de mensen om ons heen. Wij kijken naar de rol van iemand om bepaalde
taken uit te voeren, zoals spreken of zingen of iets anders. Als dat weg-
valt is het merkbaar in de dienst. Maar het doel van de gemeente is
groei, en dat is niet enkel groei van het aantal leden. Voor een deel komt
groei voort uit Bijbelstudie en inzicht. Maar groei is er ook door te leren
met elkaar om te gaan. Om elkaar te aanvaarden zoals we zijn, en elkaar
te helpen om te groeien. Het leven bestaat uit lessen uit alles wat we
meemaken, en geestelijke groei in de gemeente komt door het samen
met elkaar leren omgaan. De zwakke vooruit helpen, en zelf gesterkt
worden door een sterkere. Het gaat om die combinatie en niet enkel om
onze eigen vooruitgang. Daarom trekt Paulus de les dat er geen verdeeld-
heid in het lichaam kan zijn: “zodat het lichaam niet zijn samenhang ver-
liest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen” (1 Kor 12:25).
We moeten zorgen voor elkaar, problemen delen, delen in vreugde en
verdriet, elkaar tot steun zijn.

De zorg van Paulus over de verdeeldheid binnen deze gemeente in Korin-
the is helder vanaf het begin van de brief. In hoofdstuk 1 spreekt hij over
partijschappen. In hoofdstuk 3 spreekt hij over tweedracht. In het begin
al smeekt hij hen om samen op te trekken “… om in uw denken en uw
overtuiging volkomen één te zijn” (1 Kor. 1:10). Dezelfde uitgangspunten
en doelen hebben kan uiteraard helpen om eenheid te bereiken. Maar
Paulus gaat ook een stap verder in zijn brief aan de gemeente te Filippi.
Daar lezen we “Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus,
zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, dat u één van geest bent en
samen voor het geloof in het evangelie strijdt.” (Flp 1:27). We zien hoe
Paulus het belang van eenheid benadrukt. In het volgende hoofdstuk gaat
hij verder als hij schrijft: “Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen,
maar ook die van de ander” (Flp 2:1-4). Helaas zijn door vertalers woor-
den toegevoegd die er niet staan. Het woordje “alleen” staat er niet in
het Grieks. Paulus schrijft namelijk om niet aan het eigen belang te den-
ken, maar uitsluitend aan dat van de ander. Het ultieme voorbeeld is
Christus, en wij moeten zijn gezindheid leren aannemen. Dus niet als
Adam en Eva doen wat we zelf willen om beter te worden, maar juist
letten op de ander en hem of haar helpen. ►  
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De liefde verbindt tot een volmaakte eenheid



Dit is de nederigheid die Christus heeft laten zien in zijn leven. Hij ging
nooit uit van zijn eigen belang, maar dat van anderen. De echte bedrei-
ging van eenheid is verwaandheid, rivaliteit, je eigen belang voorop
plaatsen, zelf meer willen ten koste van anderen, het opkomen voor je
rechten – zoals de mens van nature doet, en iedereen om ons heen eigen-
lijk van ons verwacht. De Heer Jezus had zichzelf kunnen zien als de erf-
genaam van de gehele wereld. Maar Hij verootmoedigde zich en onder-
ging een dood die niet alleen extreem pijnlijk was, maar die totale ver-
nedering benadrukte, als mensen je naakt zagen hangen je het middel-
punt van hun spot en hoon maakten. Hij beriep zich niet op zijn rechten
als Zoon van God, zodat hij anderen kon dienen. Ook in Paulus zien we
iemand die een leven van rijkdom opgaf en de zorg van de gemeenten op
zich nam, ondanks de tegenwerking die hij overal ondervond. Zijn grote
inzet werd vaak niet eens gewaardeerd, en zijn motieven werden in twij-
fel getrokken. Dat zien we met name in deze brieven aan de Korintiërs.

Het is verleidelijk op te scheppen over alles wat we zelf kunnen, maar
Paulus vertelt vrij duidelijk dat welke gaven of talenten we ook mogen
bezitten, deze gaven van God zijn. Geschonken om anderen te dienen:
“Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is?
Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op alsof u het zelf ver-
worven hebt?” (1 Kor 4:7). Er is geen plaats voor grootspraak en trots.
Wij werken samen voor de groei van het hele lichaam van Christus, en
niet om onszelf te verhogen of ons eigen voordeel te zoeken. Christus is
het hoofd van het lichaam en alleen Hem komt de eer toe, niet onszelf.

Paulus toont deze wijze van denken ook in zijn eigen gedrag. Dit is hoe
hij zichzelf beschrijft: “Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het
geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te
brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik
bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die
ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de
kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid
steunen, maar op de kracht van God” (1 Kor 2:1-5). En in hoofdstuk 9
beschrijft Paulus zichzelf. Hij, die vrij is ten opzichte van anderen, is een
slaaf geworden van iedereen; hoe onbelangrijk of zwak ze ook mogen
lijken (zie 1 Kor 9:19-23). Hij past zich aan voor Joden, voor niet-Joden,
voor de zwakken, om hen te helpen. Het leven van Paulus, met zijn goe-
de opleiding, zijn geweldige kennis van de Schrift en inzicht in het evan-
gelie, vat hij zelf samen in de woorden: “Ik wil iedereen ter wille zijn, in
welk opzicht dan ook; ik zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van alle
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De liefde verbindt tot een volmaakte eenheid

anderen, opdat ze worden gered” (1 Kor 10:33). De lessen zijn helder.
Als wij leden zijn van hetzelfde lichaam, moeten we samenwerken, voor
elkaar zorgen, de liefde laten zien. En dat kunnen we uiteraard niet doen
door sommigen te negeren of hen minder serieus te nemen.
Dit alles is de achtergrond van hoofdstuk 13, waarin Paulus de ware
Christelijke liefde op een veel hoger plan zet dan de gaven van de Geest.
Dit is de weg die hij aan het eind van hoofdstuk 12 beschrijft als: “een
weg die nog voortreffelijker is”. Maar die weg vraagt veel van ons. Het is
de liefde die de Heer Jezus liet zien, toen Hij zijn leven voor ons gaf.
Het vraagt van ons een actief streven naar het tonen van die liefde.:
“Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gege-
ven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders
en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg
heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster
die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de
mond, met woorden, maar waarachtig, met daden” (1 Joh 3:16-18).

Zoals alle delen van het lichaam nodig zijn, zo laat Paulus in zijn brief
aan de gemeente in Kolosse zien dat ook alle deugden nodig zijn; maar
het is liefde die hen uiteindelijk samenbindt: “Omdat God u heeft uitge-
kozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden
in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en
geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te
verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar verge-
ven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een vol-
maakte eenheid maakt.” (Kol 3:12-14).

Anderen moeten onze liefde voelen. Die zal zeker niet zichtbaar zijn in
hoogmoed, in kritiek, in afgunst, in eigenbelang, in irritatie als we niet
krijgen wat we willen. “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde
kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is
niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreug-
de in de waarheid.” (1 Kor 13:4-6).

We zien die liefde in de manier waarop we anderen dienen – zonder ei-
gen belang, maar om Jezus in alles te eren. Hij, het hoofd van het li-
chaam, moet onze aanmoediging zijn. Zoals Hij zelf zegt: “Mijn gebod is
dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grote-
re liefde dan je leven te geven voor je vrienden: “Jullie zijn mijn vrien-
den wanneer je doet wat ik zeg” (Joh 15:12-14), en “Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn” (Joh 13:35).

M.H.
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Lofliederen nemen een grote plaats in de Bijbel in. Persoonlijke en voor de
samenkomsten. Vaak zijn het gezongen gebeden. Het ontroerende gebed van
Hanna is een prachtige lofprijzing om wat God voor haar gedaan heeft. Het
staat in dichtvorm en is waarschijnlijk gezongen, zodat het deel zou gaan
uitmaken van de collectieve herinnering en verwachting van Israël. Want het
ging haar niet om haar eigen belang. Gods daad was voor haar het begin van
waar het echt om ging: de verlossing van het volk Israël – vooral hun geeste-
lijke. Dat die er gaat komen, staat voor haar vast nu haar gebed om een zoon
is verhoord: “Hij geeft sterkte aan zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn
gezalfde” (1 Sam 2:10 NBG’51). Wanneer of door wie laat zij aan God over.

Zo zijn er meer momenten in de tijd, dat mensen inzien dat wat God met
hen doet verder gaat dan henzelf. Samuël, van wie Hanna misschien hoopte
dat hij de door haar verlangde verlosser zou zijn, mag een man, David, tot
koning zalven. Net als Hanna heeft David steeds de eer van God en het gees-
telijk welzijn van zijn volk voor ogen. Om zijn geloof en goede intenties
geeft God hem grote beloften. Ook hij ziet in dat die verder gaan dan hem-
zelf, of zijn zoon Salomo. We vinden ze in 2 Samuël 7. We richten ons op de
belofte van een zoon die na hem zal regeren, en wiens koningschap God zal
bevestigen: "Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste
gaat, zal Ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig ko-
ningschap schenken" (vs 12). David dankt God in een persoonlijk gebed:
“David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor de HEER en bad: ‘Wie ben
ik, HEER, mijn God, wat is mijn familie, dat U mij zo ver hebt gebracht?” (vs
18). In zijn gebed staat God centraal: Zijn plan, Zijn werk, Zijn eer. Zijn ver-
wondering is dat hij, met zijn familie, daar deel van mag uitmaken, zelfs tot
in de verre toekomst: “En alsof dat nog niet genoeg was, HEER, mijn God,
hebt U ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis” (vs 19).

Dit keer doet hij dat niet in liedvorm. Wil dit zeggen dat Gods beloften aan
hem niet herinnerd hoefden te worden? Integendeel. In andere psalmen heeft
David er wel over verteld, evenals over de zegenrijke gevolgen die ze voor
Israël en zelfs de wereld zullen hebben. Zijn woorden in Psalm 92, bijvoor-
beeld, sluiten nauw aan bij die van Hanna: “Want U hebt mijn hoorn ver-
hoogd … (vs 11 NBG’51). Maar als profeet schrijft hij ook psalmen die een
verdere invulling geven van het geloof wie de beloofde Verlosser-koning, zal
zijn en wat Hij zal doen. Bijvoorbeeld in Psalm 2: “Ikzelf heb mijn koning
gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg … Jij bent mijn zoon … Vraag het Mij

Muziek
in de Bijbel
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en ik geef je de volken in bezit, de einden van de aarde in eigendom” (vzn 6–
8); en 110: “De HEER spreekt tot mijn heer: Neem plaats aan mijn rechter-
hand … Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht” (vzn 1,2).

Zo zijn Gods beloften onderdeel geworden van het geloof dat God het huis
van David had gekozen, om voor altijd het koningschap uit te oefenen. We
vinden ze terug in Psalmen als 132, waar een dichter God in een bedevaarts-
lied herinnert aan Zijn beloften aan David in 2 Samuël 7: “De HEER heeft Da-
vid trouw gezworen, en zijn belofte neemt Hij niet terug: ‘Een van je naza-
ten laat Ik je troon bestijgen’” (vs 11). We vinden ook de hoorn er weer in
terug: “Daar (Sion) zal Ik voor David een hoorn doen uitspruiten, Ik zal voor
mijn gezalfde een lamp bereiden” (vs 17 NBG’51). Zo’n lied werd groepsge-
wijs, begeleid door muziekinstrumenten, gezongen door pelgrims op weg
naar Jeruzalem, de stad van de grote Koning. ‘Bedevaart’ (Hebreeuws hama-
aloth) wordt ook wel vertaald met ‘opgaan’. Er staan 15 verschillende bede-
vaartsliederen in de Bijbel (120 t/m 134). Ze maken deel uit van de Hallel
(Ioof of prijs) psalmen. Het lofzingen/prijzen van God is een belangrijk on-
derdeel van het geloof van de Israëliet. Ook voor de gelovigen in de gemeen-
te van Christus in de eerste eeuw was dit zo. Paulus riep zelfs op dat vooral
te doen: “zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u in-
geeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer …” (Efez 5:19; Kol 3:16).

Tenslotte kijken we naar Psalm 89, een les van de Leviet Ethan in dichtvorm.
Hij wil dat anderen de inhoud ter harte nemen, en er zingend mee instem-
men, zodat zij die beter onthouden. Eerst prijst Hij God, die altijd doet wat
Hij belooft. Dan herinnert hij aan Gods verbond met David: “Ik heb met mijn
uitverkorene een verbond gesloten, aan mijn dienaar David gezworen: Uw
dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen, uw troon in stand houden” (vzn 4,5).
Opnieuw looft hij God om Zijn grote daden die hij in Israël heeft gedaan, en
verbond met David. Hij is er daarom van overtuigd: “door uw welbehagen
zult U onze hoorn verhogen; want van de HERE is ons schild, van de Heilige
van Israël onze koning” (vzn 16-19 NBG’51). Dit doet sterk denken aan wat
Hanna zong: “Hij geeft sterkte van zijn koning en verhoogt de hoorn van zijn
gezalfde.” Dan komt hij bij zijn probleem: de dynastie is wèl ten einde geko-
men (vzn 39-46). Daarom vraagt hij: “Hoe lang nog, HEER?” En in vertrouwen
besluit hij met “Geprezen zij de HEER in eeuwigheid. Amen, ja amen”.

We zien dus een lijn van liederen, die over één en dezelfde belofte spreken,
en het geloof in Gods trouw daaraan versterken. N.D.

10. Liederen (3) David en de Messias
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6. Aan zeven discipelen bij het meer

Verschijningen van Christus

Volgens het verslag in het Marcus evangelie krijgen de vrouwen die en-
gelen in Jezus’ graf zien, de boodschap: “zegt zijn discipelen en Petrus,
dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem
zien, gelijk Hij u gezegd heeft” (Mar 16:7). Maria van
Magdala, de eerste die Christus na zijn opstanding
zag, kreeg een gelijkluidende opdracht: “Ga heen en
bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en
daar zullen zij Mij zien” (Mat 28:10). Toch zijn de
apostelen een week later nog steeds in Jeruzalem,
waar zij op de eerste dag van de volgende week
Christus weer zien. De term ‘broeders’ mag niet tot
de apostelen beperkt worden, want Jezus had im-
mers eens gezegd: “mijn broeders zijn dezen, die het woord van God
horen en doen” (Luc 8:21). Deze belofte aan discipelen van Jezus in het
algemeen is in vervulling gegaan bij een gelegenheid toen meer dan vijf-
honderd mannen de opgestane Heer zagen. Vermoedelijk heeft Christus
de apostelen bij zijn eerste ontmoeting met hen, bevolen voorlopig in Je-
ruzalem te blijven. Direct na hun korte verblijf in Galilea zijn zij weer naar
Jeruzalem teruggekomen, waar zij in de bovenzaal bijeenkomen in afwach-
ting van de beloofde heilige Geest.

Christus’ ontmoeting met Thomas, en zijn vooruit-
ziende woorden: “Zalig zij, die niet gezien hebben
en toch geloven” (Joh 20:29) leiden een passende
afsluitende zin in, waarin Johannes de bedoeling van
zijn schrijven aangeeft: “Jezus heeft nog wel vele
andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen ge-
daan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze
zijn geschreven, opdat u gelooft, dat Jezus is de
Christus, de Zoon van God, en opdat u, gelovende,
het leven hebt in zijn naam” (Joh 20:30,31).

Na wat lijkt een slotzin te zijn, is echter een verslag toegevoegd van nog
een verschijning van Christus aan zeven discipelen aan de oever van het
meer van Galilea. Jezus’ woorden over de toekomst van Petrus en Johan-
nes gaven blijkbaar aanleiding tot het gerucht dat Christus terug zal komen
terwijl Johannes nog in leven is. Door precies te vertellen wat Christus
had gezegd, laat Johannes in dit verslag geen ruimte voor misverstanden –
wel voor hoop dat Christus’ wederkomst nog moet plaatsvinden.
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Voor de discipelen die naar Galilea zijn teruggereisd is dit geen terug-
keer tot hun bestaanswijze, voordat zij Jezus gingen volgen, maar eerder een
tijd van afwachting. Binnenkort zullen zij Christus weer zien, en Hij heeft
ook gezegd dat Hij ze zal uitzenden. Intussen is er echter geen reden om
niets te doen in afwachting van Christus’ verschijning, en wanneer Petrus
zijn voornemen uitspreekt ‘s nachts te gaan vissen, gaan andere discipelen
met hem mee.

Petrus’ besluit leidt tot een leerzame ervaring. Net
als bij een gelegenheid een paar jaar eerder, levert
al hun arbeid niets op: “Zij vertrokken en gingen
scheep, en in die nacht vingen zij niets” (Joh 21:3).
Als de ochtend begint te gloren zien zij een gestalte
aan de oever, een Man die hen toeroept:
“Kinderen, hebt u ook enige toespijs?” Wanneer zij
terugroepen dat zij niets hebben gevangen, raadt de
Onbekende hen aan het aan de rechterkant van het
schip te proberen. Als zij dat doen, vangen zij zo-
veel vissen in hun net, dat zij het niet meer in het schip kunnen trekken.

De grote vangst doet Johannes inzien dat het Jezus moet zijn, daar op de
oever. Opvallend is dat hij zijn vermoeden alleen uitspreekt tegen Petrus:
“Die discipel dan, die Jezus liefhad, zei tot Petrus: Het is de Here” (vs 7).
Alsof hij hem de gelegenheid wil geven als eerste naar hun Heer te gaan.
En Petrus bedenkt zich inderdaad geen seconde. Misschien is het in zijn
situatie veelzeggend dat hij ongekleed is, en eerst wat aandoet voordat hij
naar Jezus gaat: “Simon Petrus dan, toen hij hoorde, dat het de Here was,
sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee;
maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet ver
van het land … en zij sleepten het net met de vissen” (vsn 7 en 8).

Je krijgt de indruk dat de discipelen niet goed weten wat ze nu moeten
doen. Maar Jezus neemt de regie: “Breng van de vissen, die u nu gevangen
hebt” (vs 10). En Petrus gaat direct aan boord en sleept dan het net aan
land, dat ondanks de vele en grote vissen, niet scheurt (vs 11).

Achteraf hebben de discipelen uit deze gebeurtenis veel lering kunnen
trekken. Zonder de Heer zullen zij bij hun vissen van mensen weinig pres-
teren. Het precieze aantal vissen van 153 – dat aanleiding heeft gegeven tot
allerlei verklaringen – is op zichzelf misschien niet zo belangrijk, maar

“Simon, zoon van Johannes
Hebt u Mij waarlijk lief?”
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Verschijningen van Christus

geeft kennelijk wel aan dat God besloten heeft een vastgesteld aantal gelo-
vigen uit de heidenwereld te roepen, en dat – wanneer dit aantal is be-
reikt – Zijn Koninkrijk zal komen. Steun voor deze opvatting is te vinden in
het antwoord op de roep van de martelaren onder het altaar: “Tot hoe-
lang...? en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, tot-
dat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broe-
ders” (Op 6:11; Rom 11:25).

Bij zijn privé-ontmoeting met Petrus op zijn opstandingsdag heeft Christus
zijn berouwvolle apostel zeker vergeven en in genade hersteld. Nu ge-
bruikt Hij de gelegenheid hem in de aanwezigheid van de anderen openlijk
te herstellen in zijn apostolische ambt. Petrus had zijn Heer tot driemaal
toe verloochend, en nu stelt Christus hem tot driemaal toe de vernederende
vraag of hij Hem liefheeft. Petrus had zich boven de andere discipelen ge-
plaatst door te zeggen: “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik zeker
niet!” (Mar 14:29). Met een toespeling hierop spreekt Jezus hem niet aan
met zijn apostolische naam Petrus, maar zegt: “Simon, zoon van Johannes,
hebt u Mij waarlijk lief, meer dan dezen?” (Joh 21:15). Want op het mo-
ment dat hij Christus verloochende ten overstaan van andere mensen, was
hij beslist geen rots (petra) waarop de gemeente gebouwd moest worden.

In dit gesprek worden twee woorden voor liefde gebruikt. En al zijn ze
elders (ook in dit evangelie) als verwisselbare synoniemen gebruikt, zal
dit hier niet toevallig zijn. Het verschil tussen beide is duidelijk, al is dit

moeilijk in onze taal te reproduceren. Het
ene woord heeft de betekenis van een
edele liefde, met bewuste wil en keuze, en
wordt gewoonlijk vertaald met het woord
‘liefde’. Het andere woord betekent per-
soonlijke toegenegenheid en wordt in deze
passage soms vertaald met ‘beminnen’ of
aan Christus ‘gehecht’ zijn. Bij zijn eerste
en tweede vragen gebruikt Jezus het eer-

ste woord, terwijl Petrus drie keer het tweede woord gebruikt. Sommigen
menen dat hij dit uit nederigheid doet, in het besef dat hij zijn Heer
heeft verloochend. Hij wil geen aanspraak maken op liefde in al haar
edelheid, maar meent wel te mogen zeggen dat hij sterk aan Christus
gehecht is. Andere taalkenners echter menen dat Petrus teleurgesteld
is in Christus’ woordkeuze, omdat het dan zou lijken alsof Jezus zijn
sterke persoonlijke toegenegenheid voor Hem in twijfel trekt.

De drievoudige vraag gaat gepaard met een drievoudige opdracht: “Weid
mijn lammeren... Hoed mijn schapen... Weid mijn schapen” (Joh 21:15-17)
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6. Aan zeven discipelen bij het meer

Het bevel zelf bevestigt Petrus in zijn apostolaat. Als gezant van Christus
moet hij zorgen voor jonge en onervaren volgelingen, ook voor de oudere
leden in zijn gemeente. Bovendien draagt hij een grote verantwoordelijk-
heid voor de gehele, wereldwijde gemeente, die door de verkondiging van
het evangelie in de wereld tot stand zal komen. De taak van pastorale
zorg moet ook aan anderen, die geen apostelen zijn, doorgegeven wor-
den, zoals blijkt uit een herinnering aan dit gesprek in Petrus’ brief aan
de gemeenten in Klein Azië: “De oudsten onder u vermaan ik dan als
medeoudste en getuige van het lijden van Christus ... hoedt de kudde van
God, die bij u is ... als voorbeelden voor de kudde. En wanneer de op-
perherder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans van heerlijkheid ver-
werven” (1 Pet 5:1-4).

Ter afsluiting van dit gesprek, bedoeld om
Petrus voor de ogen van de andere aposte-
len in ere te herstellen, vertelt Christus dat
de tijd zal komen wanneer hij God zal ver-
heerlijken door de manier waarop hij zal
sterven: “wanneer u eenmaal oud wordt,
zult u uw handen uitstrekken en een ander
zal u omgorden en u brengen, waar u niet
wilt” (Joh 21:18). De beschrijving is vaag,
maar Petrus zal hieruit hebben begrepen
dat hij ter wille van Christus de marteldood
zal ondergaan. In zijn tweede brief die wij
bezitten schrijft hij: “want ik weet, dat het
afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals
ook onze Here Jezus Christus mij heeft
doen weten” (2 Pet 1:14).

Was het om de aandacht, in deze spannende ontmoeting, van hemzelf af te
leiden dat Petrus vraagt wat met Johannes zal gebeuren? Het resultaat
is de reprimande: “Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat
het u aan? Volg u Mij” (vs 22). Vanwege deze woorden heeft de vroege
gemeente geleefd in de verwachting dat de Heer wellicht zou komen
voordat de laatste apostel gestorven was; een vooruitzicht dat, evenals
zulke woorden als “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij” (Op
22:12), de eerste gelovigen zou opbeuren en stimuleren. Het lijkt waar-
schijnlijk dat Johannes zelf Christus’ woorden op die manier heeft op-
gevat, maar nu hij oud is geworden, wil hij in deze toevoeging aan zijn
evangelie verduidelijken wat en in welke omstandigheden Christus nou
precies vóór Zijn heengaan over zijn toekomst had gesproken.

A.H./J.K.D.
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Gedenk dan uw Schepper
voordat het zilveren koord losgemaakt
en de gouden lamp verbroken wordt;
voordat de kruik bij de bron verbrijzeld
en het scheprad in de put verbroken
wordt,
en het stof weerkeert tot de aarde,
zoals het geweest is,
en de geest weerkeert tot God, die
hem geschonken heeft (Pred 12:1,6,7)

In het grote huis dat nu in verval is
geraakt, hangt nog steeds een lamp
in de vorm van een gouden kom,
opgehangen aan een zilveren ket-
ting. Het is een van de weinige din-
gen die onaangetast zijn gebleven;
een herinnering aan de pracht van
voorbijgegane jaren. Jarenlang
heeft zij daar gehangen, voor voor-
bijgangers een teken van leven en
bewoning. Een spreuk waarschuwt
de goddeloze voor de dood, door te
zeggen dat zijn ‘lamp’ zal worden
uitgeblust: “Het licht van de recht-
vaardigen brandt blijde, maar de
lamp van de goddelozen wordt uit-
geblust” (Spreuken 13: 9).

Een gouden lamp, met vakman-
schap gemaakt en gegraveerd, is
een treffend symbool voor een le-
vend mens. Maar de dag komt dat
de ketting breekt en de lamp op de
grond in stukken uiteenvalt; de olie
eruit loopt en het licht uitgaat. Dat
wil zeggen: de levensdraad van de
mens breekt, en het levensvat zelf
wordt vervolgens verbrijzeld.

Deze twee beelden, waarbij het
tweede de versterking is van het
eerste, worden gevolgd door enkele
vergelijkbare. De vrouwen in het
huis hebben jarenlang, met behulp
van een kruik, water uit de bron
geput. Maar de kruik ligt nu in
scherven en, erger nog, de bron
zelf is niet meer te gebruiken. Het
scheprad, waarmee het water ge-
put kon worden, is gebroken en in
de put gevallen.

Met deze poëtische vergelijkingen
beeldt de schrijver op indringende
wijze de sombere waarheid van on-
ze sterfelijkheid uit. Hij vervolgt
dan met een verklaring van de dood
in letterlijke termen. Met de ont-
binding van de twee elementen
waaruit hij bestaat, houdt de leven-
de mens op te bestaan. Met het uit-
eengaan van lichaam en geest/
levensadem is er geen ‘levend we-
zen’ meer. Het lichaam wordt weer
deel van de aarde waaruit het als
stof is genomen, en zijn door God
geschonken levensadem keert tot
Hem terug. Vandaar dat de Bijbelse
hoop op leven gericht is op het her-
scheppen van een mens tot de per-
soonlijkheid die hij vroeger was,
met de bedoeling dat zijn aardse
lichaam, na Gods oordeel, op won-
derbaarlijke wijze veranderd zal
worden tot een geestelijk lichaam,
dat onsterfelijk en onvergankelijk
is. A.H.

6. Het verbroken scheprad

Leven na de dood
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Psalm 33begrijpend zingen

Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt

Koning David staat als auteur aangegeven van alle psalmen in het eerste
boek (Psalm 1 t/m 41) behalve Psalmen 1, 2 en 33. Maar, ook al staat zijn
naam niet in de opschriften, men neemt wel aan dat ook deze drie psalmen
van David zijn. Waarschijnlijk is de naam van David in Psalm 33 weggelaten
omdat deze een vervolg is op Psalm 32. Immers, vers 1 van Psalm 33 her-
haalt bijna letterlijk het laatste vers van Psalm 32. Ook wat inhoud betreft
vormen deze twee psalmen een paar. Psalm 32 is een persoonlijke schuldbe-
lijdenis, die in Psalm 33 overgaat in een algemeen loflied. De man “wiens
zonde bedekt is” (32:1), roept nu zijn volk op om God te loven: “Zingt Hem
een nieuw lied” (33:3).

Overigens doet de vermelding van citer, harp en “snaren onder ge-
schal” (33:2,3) ons onmiddellijk aan David denken. Als jonge man speelde
David voor Koning Saul, die gevraagd had: “Ziet voor mij uit naar iemand,
die goed speelt en brengt hem tot mij” (1 Samuёl 16:17). Het is dan ook 
geen toeval dat we in Psalm 33:3 precies dezelfde uitdrukking hebben van
de pen van David, nu weergegeven met de woorden “speelt schoon”.

David looft God in de eerste plaats om Zijn morele eigenschappen: “Zijn
woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw; Hij heeft gerechtigheid
en recht lief” (vzn 4,5); verder, omdat Hij de almachtige Schepper is: “Door
het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt ... Hij sprak en het was er,
Hij gebood en het stond er” (vzn 6-9); vervolgens, wegens zijn heerschappij
over de volken van de aarde: “De HERE verbreekt de raad der volken, Hij
verijdelt de gedachten der natiёn ... uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle 
bewoners der aarde ... die al hun werken doorgrondt” (vzn 10-15); en ten-
slotte is God onze eerbied waard, omdat Hij Zijn liefde en genade toont aan
wie op Hem vertrouwen en Hem in oprechtheid proberen te dienen: “Zie,
des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid ho-
pen” (vs 18).

De wereld van de 21ste eeuw vertrouwt niet meer op God – de meeste men-
sen geloven tegenwoordig niet eens meer in een Schepper. Wij echter wel,
en wij hopen u met ons, zodat wij samen kunnen zeggen: “Ja, in Hem ver-
heugt zich ons hart ... Uw goedertierenheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op
U hopen” (vzn 21,22). J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,

zal God met nog grotere vreugde lofzingen



16

De Persoon van Christus

1.

De rust in de hof van Eden werd ruw verstoord toen de mens zich ver-
greep aan de vrucht van de boom. De verleiding om gelijkheid met God
na te streven was uiteindelijk te groot, en de mens bezweek. En Genesis
beschrijft hoe drie wezens voor de Heer staan, en ieder afzonderlijk Zijn
oordeel aanhoren. De beschrijving van Gods oordeel vormt de basis waar-
op zij in de rest van de Schrift beschreven worden.

De mens
Allereerst Adam. Zijn naam is het Hebreeuwse woord voor mens. Hij is
geschapen naar het beeld van God. Maar hij heeft het gebod overtreden,
en daarmee gaat in vervulling wat voorzegd was, dat hij sterfelijk wordt.
“Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit
je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug” (Gen 3:19). En
daarmee is Adam de eerste in een rij sterfelijke mensen. In het eerste
geslachtsregister lezen we dat zijn zoons naar zijn eigen beeld waren,
(en niet langer naar het beeld van God). De nadruk wordt er daarom op
gelegd dat zij allen sterven. Zoals de Psalmist schrijft: “U doet de ster-
veling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug, mensenkind” (Ps 90:3). In
het Nieuwe Testament komt dit beeld ook steeds terug, Adam, de mens,
door wie de dood in de wereld gekomen is: “Zoals de dood er is gekomen
door een mens … zoals wij door Adam allen sterven…” (1 Kor 15:21,22).
Hij vertegenwoordigt een mensheid die van God afdwaalt: “Door één
mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo
is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezon-
digd” (Rom 5:12). En wat verder in dit hoofdstuk ziet Paulus de nakome-
lingen van Adam veroordeeld worden, omdat zij met Adam verbonden
zijn: “Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft ge-
leid dat allen werden veroordeeld…” (Rom 5:18).

De slang
Wellicht is het u opgevallen dat er bij de schepping drie soorten landdie-
ren genoemd worden: vee, kruipende dieren en wilde dieren (de laatste
soort worden in de NBG’51 vertaling “dieren van het veld” genoemd).
Van de slang wordt gezegd dat hij de listigste is van alle wilde dieren. Nu
heeft het woord listig een negatieve bijklank, maar dat heeft het He-
breeuwse woord niet. Waar het op mensen betrekking heeft wordt het
vaak vertaald als ‘verstandig’. We zien hoe de slang door haar spraakver-
mogen en intelligentie het meest op de mens lijkt. Op zich hoeft er ook
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)

Het Zaad van de vrouw

geen sprake te zijn van bewuste misleiding als de slang zegt: “Jullie zul-
len helemaal niet sterven”. Simpel beredeneerd zou de mens geen goed
en kwaad leren kennen als het eten van de vrucht zou betekenen dat hij
ter plekke zou sterven. Dus het zou wel meevallen. Tegelijk wordt van de
slang geen beweegreden gevraagd. De slang heeft dus een zekere mate
van intelligentie, maar tegelijk wordt zij wel als wild dier beschreven. Als
de mens de hof moet bewaken, lijkt het zo te zijn dat Adam en Eva hun
taak versloffen als zij dit wilde dier in de hof toelaten. We weten niet
hoe de slang er vroeger uitzag, want een deel van Gods vonnis over haar
is een andere vorm, en manier van voortbewegen. Blijkbaar heeft zij ook
haar bijzondere gaven verloren.

Zoals Adam het beeld wordt van een ongehoorzame mensheid, zo wordt
de slang het symbool voor iemand die door menselijke redenering ande-
ren verzoekt en verleidt. Als Paulus bezorgd is over de invloed van som-
migen, die op basis van het Griekse denken “een andere Jezus” prediken,
schrijft hij: “Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze
bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zui-
vere toewijding aan Christus” (2 Kor 11:3). Soms zijn de toespelingen wat
minder direct, zoals de keren dat zowel Johannes de Doper als Jezus de
Farizeeën en Sadduceeën zeer scherp aanspreekt met adderengebroed
(letterlijk nageslacht van adders). Hiermee wordt verwezen naar de vij-
andschap tussen het nageslacht van de vrouw (waarover straks meer) en
het nageslacht van de slang. Die toespeling kunnen ze niet gemist heb-
ben, vooral omdat Jezus het eerst heeft over het herkennen van de boom
aan zijn vrucht.

De vrouw
De vrouw is het beeld van degene die nieuw leven voortbrengt. Daarom
krijgt ze ook de naam Eva, dat is afgeleid van het woord ‘leven’. Daarom
staat er in Genesis “zij is de moeder van alle levenden geworden” (Gen
3:20). Maar dat nieuwe leven zal niet vanzelf gaan: “Je zwangerschap
maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man
begeren, en hij zal over je heersen”. Zoals Adam zou zwoegen om eten
voort te brengen, zo zou de vrouw zwoegen om kinderen voort te bren-
gen. Het is hetzelfde woord dat in de Schrift enkel gebruikt wordt in ver-
band met Gods vonnis over Adam en Eva. Zoals Adam zou zwoegen om in
leven te blijven, en uiteindelijk toch zou sterven, zo zou Eva zwoegen om
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nieuw leven voort te brengen als een belofte van iets beters. Adam, het
beeld van de zondige mens die met werken weinig bereikt, en Eva een
beeld van leven. Haar man zou over haar heersen, zoals voortaan de
dood (door de overtreding) over het leven zou heersen. Maar er is ook
het beeld dat verlossing gepaard gaat met een pijnlijke bevalling.

Paulus verwijst naar de uitspraak tegen de vrouw als hij Timoteüs
schrijft: “Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenmin-
ste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswij-
ze” (1 Tim 2:15). Op zich is dit een moeilijk vers, en vertalers geven het
op verschillende manieren weer. ‘Ze’ is enkelvoud, maar dan zou het op
Eva slaan en niet op vrouwen in het algemeen. Maar het tweede deel
staat in het Grieks in meervoud: “als ze tenminste volharden”. De meest
waarschijnlijke oplossing is dat een kind van de vrouw uiteindelijk de
verlosser zou zijn, waardoor ook vrouwen zouden worden verlost (gered
in deze vertaling), mits ze volharden in geloof. Juist die verlosser zou de
kop van de slang verbrijzelen. Wellicht dacht Eva hieraan toen zij bij de
geboorte van haar eerste kind uitriep: “Met de hulp van de HEER … heb ik
het leven geschonken aan een man!” (Gen 4:1). Maar hij was niet de Ver-
losser. Op Hem moest nog 4000 jaar gewacht worden.

De Verlosser
In het volgende hoofdstuk van Genesis zien we een geslachtsregister, en
we zien daarin hoe van iedereen wordt vermeld dat zij stierven. U leest
daar misschien gemakkelijk overheen, maar de sterfelijkheid van de
mens, ingezet met Adam, gaat over op alle volgende generaties. En toch
was er de belofte dat, zoals de dood geïntroduceerd was door een mens,
zo ook de zegen van eeuwig leven ook door een mens mogelijk zou wor-
den gemaakt. Zoals Paulus later schrijft: “Zoals de dood er is gekomen
door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een
mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus al-
len levend worden gemaakt” (1 Kor 15:21,22). Dat zou dan een nakome-
ling van de vrouw zijn, die de kop van de slang zou vermorzelen. Uiter-
aard verwijst deze belofte naar Jezus. De Schrift legt dan ook veel na-
druk op het feit dat Christus Mens is, de zoon van een vrouw, een afstam-
meling van Adam en Eva. In het begin van Lucas lezen we aan het eind
van het geslachtsregister: “de zoon van Adam, de zoon van God” (Luc
3:38). Jezus spreekt ook vaak over zichzelf in de derde persoon, met de
naam ‘Mensenzoon’. En de apostelen verwijzen er regelmatig naar hoe
God een mens (Jezus) aangewezen heeft: “Jezus de Nazarener, een man

De Persoon van Christus
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die u van Godswege aangewezen is” (Hand 2:22), en: “Hij [God] heeft
bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over
de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft
aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd
door hem uit de dood te doen opstaan.” (Hand 17:30-31). Paulus verwijst
naar hetgeen Eva werd beloofd door haar nageslacht, als hij aan de ge-
meente in Galatië schrijft: “Maar toen de tijd gekomen was zond God
zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar ge-
zonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden
worden” (Gal 4:4).

Maar door zijn afstamming van de vrouw heeft Hij haar natuur geërfd, en
staat Hij aan dezelfde beproevingen bloot als zijn moeder, en daarmee
als Eva. Hij moet leren om niet de gestelde grens te overschrijden. Hij
moet “in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters” (Heb 2:17) en
Hij is dan ook “net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld”, maar
wel “met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde” (Heb 4:15).

We zien een deel van zijn worsteling in de hof van Getsemane. Maar we
zien ook hoe Hij, al vanaf zijn doop, beproeft wordt. Hij heeft echter
wel de overwinning behaald. Een deel van de verklaring is dat Hij met
name de menselijke trots onderdrukt heeft, en vrijwillig de positie van
een slaaf heeft aangenomen. Zowel Jezus als Adam en Eva waren naar
het beeld van God geschapen. De suggestie die de slang hen deed was
dat zij gelijk aan God zouden zijn; en zij kozen ervoor dat na te streven,
door zich te vergrijpen aan de vrucht van de boom. De apostel Paulus
vergelijkt die daad met het leven van Jezus, in een vers waar vertalers
soms mee worstelen, omdat ze de weerklank van Genesis niet herken-
nen: “Laat dezelfde gezindheid onder u zijn als in Christus Jezus was,
die, hoewel hij Gods gestalte had, er niet aan dacht de gelijkheid met
God door roof zich toe te eigenen” (Flp 2:5,6, Leid.Vert.). Gods ‘gestal-
te’ is hetzelfde als Gods ‘beeld waarin ook Adam geschapen was. Jezus
probeerde de gelijkheid met God niet te stelen, door iets toe te eigenen
dat Hem niet toekwam. Paulus gaat ook verder door een deel van de slui-
er op te lichten. Hij heeft menselijke trots afgezworen, want in plaats
van het beeld van God probeert Hij het beeld van een slaaf te zijn, nede-
rig in alles. “Hij nam de gestalte aan van een slaaf … Hij heeft zich ver-
nederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”. Dit
is een vervulling van een latere profetie in Jesaja; maar dat is het onder-
werp van een later artikel in deze reeks.

A.H./M.H.

1. Het Zaad van de vrouw



de vernieuwende

“Jaagt naar vrede met allen en de heiliging
zonder welke niemand de Here zal zien.”

Heiligheid kent twee aspecten, die een duidelijk en sterk verband met
elkaar hebben. Het eerste zouden we ‘heiligheid door associatie’ kunnen
noemen. Associatie is het een met het ander verbinden. Iets is heilig om-
dat het bestemd is voor het goddelijk doel. Iemand is ‘heilig’ omdat hij is
geroepen tot werk speciaal voor God. De vaten van de tempel waren hei-
lig omdat zij gebruikt werden bij de offers op het altaar. De hogepriester
was heilig vanwege zijn roeping en aanstelling. Het tweede aspect zou
‘daadwerkelijke heiligheid’ genoemd kunnen worden. Deze heiligheid
heeft betrekking op wat mensen zijn en doen. Zij die geroepen en aange-
steld zijn, en daardoor heilig door associatie, proberen een bij die positie
passend leven te leiden van actieve heiligheid. Het eerste betreft een
toestand, een status, het tweede een manier van leven.

Heiligen en heiligheid

Deze twee aspecten zijn te vinden in de brief aan de Efeziërs. In hoofd-
stuk 1:1 schrijft Paulus aan “de heiligen ... die in Efeze zijn”. Een heilige
is een persoon die is apart gezet, geheiligd door uitverkiezing. In hoofd-
stuk 5:3 spoort Paulus de gelovigen aan te leven “zoals het heiligen be-
taamt”. Het is een oproep een leven te leiden in overeenstemming met
hun status. Hij zegt daarmee: aangezien jullie heiligen zijn, leef daarom
een leven dat bij heiligen past. Dat dit de bedoeling was van de apostel
wordt bewezen door een duidelijke aansporing aan het begin van hoofd-
stuk 4: “... vermaan ik u dan te wandelen waardig aan de roeping, waar-
mee u geroepen bent”. De vermaningen die volgen, hebben te maken met
persoonlijke relaties: als man en vrouw, kinderen en ouders, meesters en
dienaars. Ze zijn gericht op verantwoordelijkheden en persoonlijk gedrag;
en dus de verwezenlijking van de heilige roeping in de ervaring van het
dagelijkse leven. Het voornaamste doel van de brief is dan ook aan te
dringen op een persoonlijke, praktische toepassing van de betekenis van
de roeping, op een zodanige manier dat gewaarborgd wordt dat deze ge-
lovigen als heiligen zullen leven. Dit is daadwerkelijke heiligheid.

Nu hebben we een nauwkeuriger definitie van heiligheid nodig. Dat zij
dichtbij gerechtigheid ligt, daarover kan geen twijfel bestaan. Maar per-
soonlijk ben ik tot de conclusie gekomen dat er een verschil bestaat tus-
sen gerechtigheid en heiligheid. Het onderscheid is te zien aan de hand
van twee voorbeelden in het Nieuwe Testament.

8. Heiligheid
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kracht van discipelschap

De eerste komt uit de lofzang van Zacharias in Lucas 1:74: “dat Hij ons
zou geven, zonder vreze, uit de hand van de vijanden verlost, Hem te
dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht, al onze da-
gen.” De tweede is Paulus aansporing van zijn lezers in Efeze, “dat u ...
de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waar-
achtige gerechtigheid en heiligheid” (4:24). Het woord dat in deze twee
passages werd vertaald met heiligheid, is in die zin speciaal dat het ner-
gens anders in het Nieuwe Testament voorkomt. De gedachte hierachter
is die van genade, in de zin van erbarming, een geest van vriendelijkheid.
Het essentiële bestanddeel van gerechtigheid en heiligheid is hetzelfde,
namelijk de juiste gerichtheid. Maar het verschil ligt in de sfeer van de
werking. Hier volgt een poging tot een definitie. Gerechtigheid is juist-
heid van gedrag. Heiligheid is dat ons karakter recht is voor de Here. We
kunnen de juiste dingen doen om allerlei redenen: eigenbelang, loyali-
teit, medelijden, ons waar willen maken. Ware gerechtigheid wordt geïn-
spireerd door heiligheid; en heiligheid in een discipel is een benadering
van het karakter van Christus. Als het in één zin gedefinieerd zou moeten
worden, dan kan dit goed in de woorden van Johannes 1:17: “Want de
wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus
Christus gekomen”. Heiligheid in haar beste vorm is een karakter vol van
genade en waarheid. In het leven als discipel betekent het: beheerst wor-
den door de waarheid, en gedreven worden door de liefde. Soms wordt de
vraag gesteld: ‘Hoe kan ik weten of ik heiligheid bezit?’ In antwoord hier-
op moet ik in alle eerlijkheid een andere vraag stellen: In hoeverre bent u
in uw karakter een mens van genade en waarheid?

Heiligheid en vruchtbaarheid

We kunnen onze speurtocht op een andere wijze voortzetten. We passen
de maatstaf van Jezus toe: “Aan hun vruchten zult u hen kennen.” Heilig-
heid draagt vruchten. Vruchten komen niet als bij toverslag – ze groeien
onder bepaalde condities. Wat groei betreft bevindt u zich onvermijdelijk
op het terrein van iets wat langzaam gebeurt. Bovendien is groei in zeke-
re mate niet merkbaar, hoewel de stadia wel te onderscheiden zijn. Zoals
dat van de knop, daarna van de bloei en dan van de vruchten. Elk stadium
is noodzakelijk en vertegenwoordigt op zichzelf iets dat werkelijk wordt
bereikt. Elk stadium heeft een soort van volmaaktheid wanneer het pro-
ces wordt voortgezet in het volgende stadium. Bijvoorbeeld, de knop kan
volmaakt zijn, maar als het nog altijd een volmaakte knop is in het stadi-
um van de bloesem, dan is zijn volmaaktheid schijn. Een baby van twee
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jaar kan een volmaakt kind zijn, maar als die volmaaktheid van een twee-
jarige nog zo is op, laten we zeggen, vijfjarige leeftijd, dan noemen we
het een groeistoornis of vertraagde ontwikkeling. Vruchten vragen groei,
en groei houdt ontwikkeling van binnenuit in. Hoe worden de vruchten
herkend? Persoonlijk geloof ik dat het beter is enkele praktische resulta-
ten te nemen, en deze dan eerlijk te toetsen in het licht van ons eigen
discipelschap, dan ons in te laten met theorieën van erfelijkheid en om-
geving. De kwesties die we kiezen zijn deze: eigenliefde, liefde voor de
wereld, begeerte naar bepaalde dingen, liefde voor huis en gezin.

Een eerlijk zelfonderzoek

Per bovengenoemd punt zou ik u graag de volgende vragen willen stellen:

Eigenliefde: Bent u tegenwoordig minder op uzelf gericht dan, zeg, vijf
jaar geleden? Staat God nu meer in het middelpunt van uw leven? Bent u
blij en bereid de zaak van Christus te dienen, zelfs al betekent dit wat
beperkingen van uw ‘vrijheid’, en ook al brengt dit wat zelfverloochening
met zich mee? Hebt u Christus steeds meer op de troon geplaatst?

Liefde voor de wereld: Hoe welkom is de bewondering van de wereld voor
u, vergeleken met vroeger? Bent u heimelijk jaloers op wie iets betekent
in de wereld? Hoewel u misschien in het openbaar hun roem veracht,
wenst u dan toch niet diep in uw hart meer te zijn zoals zij en meer te
bezitten van wat zij bezitten? Verlangt u er vooral naar vooruit te komen?

Begeerte naar bepaalde zaken: Stemt u ermee in dat het leven niet be-
staat uit het bezit van dingen, maar leeft u eigenlijk alsof dit wèl zo is?
Hoopt u meer te krijgen en het verder te brengen? Indien u in staat bent
rijkdommen te verzamelen, is dat dan met de bedoeling anderen te hel-
pen en de zaak van Christus te bevorderen, of om er zelf van te genieten?

Liefde voor huis en gezin: Liefde voor uw gezin en familie is natuurlijk
juist en goed. Maar Jezus zei dat er een tijd kan komen dat een discipel
zijn discipelschap vóór huis en gezin moet stellen. Misschien gaat u ervan
uit dat u dat nooit zal overkomen; maar stel dat dit wel zo zou zijn, hoe
zou u dan reageren? Soms zijn mensen uit liefde voor iemand anders be-
reid iets zondigs of minderwaardigs te doen. Zou u uit liefde voor uw ver-
wanten, misschien in een crisistoestand, ontrouw kunnen zijn aan Chris-
tus en zijn zaak? En als u dat in het verleden hebt gedaan, of zou hebben
kunnen doen, zou u het dan ook nu doen?

Door dit soort vragen eerlijk te stellen en te beantwoorden, bent u in
staat de ontwikkeling van de heiligheid in uw leven te zien. Karakter
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wordt gevormd door gedrag. Als u graag een liefdevol karakter wilt heb-
ben, begin dan met liefdevol te handelen. Als u betrouwbaar wilt wor-
den, doe dan wat u zegt en belooft. In ieder geval bereikt u de heiligheid
nooit door praten en argumenteren. Bespiegelingen houden en nooit
stappen ondernemen, houdt in dat u het proces onvruchtbaar maakt; de
zegen van God tegenhoudt door onverschilligheid. De weg naar heiligheid
loopt via een oprechte overgave van uw wil, verstand en gevoel, aan de
geboden van God. Heiligheid komt niet door menselijk streven, maar
door de overgave van uw leven aan Christus, zodat Hij toegang krijgt tot
uw hart, en vervolgens als gewillige discipel in verbondenheid met Hem
leven. Dat leven houdt afzien van het kwade in, verwerping van de krach-
ten die u daarin tegen willen houden, en u onderwerpen aan de Heer.

Heiligheid is Gods wil.

Uiteindelijk wordt iemand gelijk aan de God die hij of zij aanbidt. Wie
een levenloze god aanbidt, wordt zelf levenloos. Wie de enige en waar-
achtige God aanbidt, wordt levend tot in alle eeuwigheid. Raak niet ont-
moedigd door het absolute karakter van uitspraken: “heiligt u en wees
heilig, want Ik ben heilig” (Lev 11:44). Er is een uitspraak van Jezus die
voor alle tijden waar is: “U dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse
Vader volmaakt is” (Mat 5:48). Dit is een openbaring van het ideaal –
Gods gedachte voor de mens. Dit ideaal hebt u nodig om te blijven stre-
ven naar het hoogste goddelijke doel. Als u wilt streven, moet u omhoog
streven. U moet de horizon kunnen zien om u te inspireren de woestijn
door te komen. Wie het bereikbare krijgt, omringd wordt met al wat voor
mensen mogelijk is, is al snel zelfvoldaan en geneigd tot opschepperij.

Bedenk dat heiligheid Gods wil is voor de heiligen: “Hij heeft ons immers
in Hem uitverkoren ... opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor
zijn aangezicht ... tot lof van de heerlijkheid van zijn genade” (Efez
1:4,6). Uitverkoren tot heiligheid: “Want die Hij tevoren gekend heeft,
heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van
zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broede-
ren” (Rom 8:29). Als u een ware discipel van Jezus wilt zijn, in het licht
van zijn roeping en in antwoord op zijn aansporing te leven zoals bij hei-
ligen past, zou u zich eerst moeten afvragen wat uw persoonlijke belem-
meringen zijn. Geef deze de juiste namen. Is het uw partner, zijn het uw
vrienden of vriendinnen, is het een gewoonte, een toegeeflijkheid, uw
werk? Zie ze open en eerlijk onder ogen. Reken er moedig eens en voor
altijd mee af. Dat is ernstig streven naar heiligheid. Daarin ligt de ver-
nieuwende kracht van discipelschap! D.G.
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Ontmoeting met:

K e n n i s m a k i n g m e t b i j z o n d e r e

Terwijl Jezus rondtrok om het evangelie van het Koninkrijk van God
te verkondigen, deed Hij vele wonderen van genezing. Hij wekte
zelfs doden op. Hiermee bewees Hij, dat Hij het was van wie de
profeten geprofeteerd hadden. Rust kreeg Hij nooit. Overal waar
Hij kwam werd Hij door een grote menigte opgewacht.

Toen Hij na het genezen van een bezetene aan de overkant van het
meer weer uit een boot stapte, stond een wanhopige vader Hem
ongeduldig op te wachten. Zijn dochtertje was ernstig ziek en nie-
mand kon haar helpen. Zijn laatste strohalm was Jezus. Maar Hij
had geen haast; Hij wist wat Hij zou doen. Toen Hij met de man
mee ging werd Hij ook nog opgehouden door een zieke vrouw “die
al twaalf jaar aan bloedverlies leed en door niemand genezen had
kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgege-
ven”(Luc 8:43). Het leven was voor haar ondraaglijk. Al die tijd
stond ze buiten de samenleving. Omdat ze onrein was mocht ze de
tempel niet in; die zag ze al 12 jaar alleen van de buitenkant. Wat
een enorm verdriet! Ze moest er vanwege haar onreinheid ook voor
zorgen dat ze nooit iemand aanraakte. Hierdoor was ze erg een-
zaam. Maar nu had ze hoop gekregen! Ze kende de Schrift heel
goed, en zag dat de tijd aangebroken was dat de Messias zou ko-
men. Ze was ervan overtuigd dat Hij gekomen was, en dat het Jezus
van Nazaret was. Wie anders kon zulke tekenen doen? Ze zag tot
haar grote blijdschap dat Jezus de gebedsmantel droeg. Een recht-
hoekige wollen lap, met aan elk van de vier hoeken kwastjes. Die
hadden grote betekenis wist ze uit de Schrift: “Bij het zien van die
kwastjes zullen jullie herinnerd worden aan alle geboden van de
HEER” (Num 15:39). Ze was er, zoals vele anderen die de Schriften
kenden, van overtuigd dat er nu genezing mogelijk was. “Overal
waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zie-
ken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van
zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd
gered en genas” (Mar 6:56). Het was niet de een of andere magi-
sche kracht, maar de vervulling van een belofte in Maleachi: “Maar
voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend
opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleu-
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Enkele naamloze vrouwen

v r o u w e n e n m a n n e n i n d e B i j b e l

gels draagt” (4:2). De mooie betekenis is door het vertalen helaas
verloren gegaan. Het woord vleugels is in het Hebreeuws en Grieks
hetzelfde woord als voor hoek of zoom. Zij zocht genezing onder
de vleugels van de Heer. Een heel bekend beeld in het Oude Testa-
ment. Boas zei b.v. tegen Ruth, toen zij naar hem toe was gegaan:
“Moge de HEER je daarvoor rijkelijk belonen de HEER, de God van
Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht” (Ruth
2:12). David schrijft in Psalm 91:4 “Hij zal je beschermen met zijn
vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht”.

Toen de vrouw dicht bij Jezus was gekomen, bukte ze zich om de
kwasten aan te raken. Ze merkte dat haar kwaal meteen verdwe-
nen was, en hoopte onopgemerkt weg te kunnen gaan. Ze had hier,
als onreine, immers helemaal niet mogen zijn! Maar: “Op hetzelfde
ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was
weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg:
‘Wie heeft mijn kleren (kwasten) aangeraakt?’” (Mar 5:30). Voor de
discipelen een vreemde vraag. Het was zo druk; iedereen liep te
duwen. Maar dat bedoelde Jezus niet. Hij wist dat dit anders was.
Iemand had Hem in geloof aangeraakt. Niet zomaar per ongeluk,
nee, heel bewust! Hij draaide zich om en keek haar aan. Haar ge-
loof werd toen op de proef gesteld. Zou ze ontkennen? Nee, ze
knielde bevend neer en vertelde hoorbaar voor iedereen de hele
waarheid. Jezus zei tegen haar: “Dochter”. Dat woord zal als mu-
ziek in haar oren geklonken hebben: Ze werd gezien als een kind
van God! Geen verstotene, nee dochter! Dat woord was zeker net
zoveel waard als haar genezing. Jezus ging verder: “uw geloof
(vertrouwen) heeft u gered; ga in vrede” (Luc 8:48). Door haar ge-
loof was ze niet alleen genezen van haar kwaal, maar stond ook de
deur van het Koninkrijk voor haar open. Zij mocht voortaan schui-
len onder de vleugels van de Heer, zoals Hij eens zei over de toen-
malige inwoners van de toekomstige hoofdstad van het Godsrijk:
“Jeruzalem, Jeruzalem … Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen
willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels
hoedt, maar jullie hebben het niet gewild” (Luc 13:34). Zij wilde
wel schuilen bij haar Heer, en er openlijk voor uitkomen. U ook?

N.D.
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Fundamentele
23. De duivel in het Nieuwe Testament (3)

De leugenaar van den beginne
In het vorige artikel zagen we dat Jezus hen die kwaad in de zin hebben te-
gen rechtvaardige mensen, kwalificeert als ‘duivels’. Hij duidt Kaïn en Judas
als zodanig aan. Zij hadden geen duivels, maar waren het zelf. We zagen
toen dat Jezus deze kwalificatie gaf, omdat (een deel van) de Joodse leiders
het plan hadden opgevat Jezus te doden, evenals in de begintijd Kaïn Abel
wilde doden. Ook Judas is voor Jezus een duivel, omdat hij deel uitmaakt
van datzelfde vijandige plan, ook al heeft hij Jezus’ dood niet op het oog.

Maar in hoofdstuk 8 van het evangelie naar Johannes geeft Jezus behalve
‘mensenmoorder’, nog een andere reden voor een kwalificatie als duivel:
‘leugenaar’: “U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader
doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waar-
heid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt,
spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leu-
gen” (vs 44). Hoe moeten we dit begrijpen als Jezus geen bovennatuurlijke
satan bedoelde? In eerste instantie zouden we uit Genesis 4 concluderen dat
de slang de eerste leugenaar was. En dat kan niet ontkend worden. Maar
Gods boodschap gaat over mensen, en is gericht tot mensen. De slang ver-
dwijnt meteen weer uit beeld, en wordt pas aan het eind van Openbaring
weer ‘ten tonele gevoerd’. Zoals we nog zullen zien, is dit omdat dit laatste
boek de in Genesis ontstane situatie omkeert tot wat God bij de schepping
voor ogen had. Als het dan over mensen gaat, zouden we Adam de eerste
leugenaar moeten noemen. Hij verborg zich na zijn zonde en had een uit-
vlucht bedacht: het was Eva’s schuld! En als zij het niet was, dan God Zelf,
want Hij had hem die vrouw toch gegeven... Maar hij was tenminste be-
vreesd voor God en riep Hem daarna oprecht aan. Genesis vertelt van twee
zonen van Adam. De ene is rechtvaardig, zoals God de mensen had bedoeld –
Abel. Hij is het beeld van de Zoon van God. De ander – Kaïn – is het beeld van
wat de mens door de zonde is geworden: ongehoorzaam aan God, zelfzuch-
tig, jaloers, onoprecht, leugenachtig. Ondanks dat hij door God gewaar-
schuwd wordt, zet hij zijn plan om Abel te doden door. Na de moord vraagt
God hem: “Waar is uw broer Abel?”. En dan volgt de leugen “Ik weet het
niet”, die hij nog erger maakt door eraan toe te voegen “ben ik de hoeder
van mijn broer?” (Gen 4:9). Met andere woorden: ‘wat interesseert mij
dat!’. Enkel ontkenning dus, en geen spoortje van spijt of berouw; zelfs later
zien we (heel herkenbaar) alleen maar zelfbeklag. Dan volgen twee ge-
slachtslijnen: die van Kaïn, die eindigt met een moordenaar zoals Kaïn; en
die van Seth, de ‘vervanger’ van Abel. De lijn van Kaïn wordt ‘de zonen van
de mensen’ genoemd, en die van Adam door Seth ‘de zonen van God’. De lijn
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van Kaïn wordt gekenmerkt als ‘verdorven’ en ‘vol geweldenarij’ (Gen 6:11).
Dit past geheel bij de karakterisering van Jezus, dat Kaïn de mensenmoorder
van den beginne is. Niet al zijn nakomelingen zullen geweld hebben gebruikt,
en niet alle nakomelingen van Seth waren rechtvaardig. Maar ze staan voor
bepaalde typen mensen: zij die verdorven zijn, omdat zij zich niet bekomme-
ren om God of gebod, en zij die God geloven en dienen. Op die wijze kan
Abraham dus de geestelijke vader van alle gelovigen zijn.

De duivel zondigt van den beginne
Geheel in deze manier van beschrijven, past wat Johannes in zijn eerste
brief zegt. In hoofdstuk 3 toont hij weer die twee lijnen: de kinderen van
God en de kinderen van de mensen, de rechtvaardigen en de onrechtvaardi-
gen. En hij spreekt niet de mensen buiten de gemeente aan, maar in de ge-
meente. Want wat hij duidelijk wil maken, is dat wie zegt Christus toe te
behoren alles doet wat in zijn of haar vermogen ligt om niet te zondigen, aan
Jezus gelijk te zijn, zijn gezindheid te tonen. Wie dat doet is een kind van
God, een broeder of zuster van de Mensenzoon Jezus. Hij is de Mens bij uit-
nemendheid, de Mens zoals God bedoelde toen Hij Adam schiep, de afstraling
van Gods heerlijkheid. Wie niet strijdt tegen de zonde, is een mens in zijn
natuurlijke staat, ongehoorzaam aan God. Hij schrijft: “Ieder die de zonde
doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En u weet,
dat Hij (Christus, de Zoon) geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegne-
men, en in Hem is geen zonde. Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet …
Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is
rechtvaardig, gelijk Hij is; wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel
zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij
de werken van de duivel verbreken zou. Een ieder, die uit God geboren is,
doet geen zonde; want het zaad (van God) blijft in hem en hij kan niet zondi-
gen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen van God en de kin-
deren van de duivel kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is
niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft” (1 Joh 3:4-10). We
merken dus de overeenkomst in de eerdere beschrijving van de moordenaar
van den beginne en de leugenaar van den beginne. Het gaat Johannes hier
om bewuste overtreding van Gods wil, die dan vaak ook nog eens gerecht-
vaardigd wordt met aannemelijk klinkende woorden.

Alle mensen leugenachtig
Eén van die verdorvenheden van ‘de mensen’ is dus hun leugenachtigheid.
Wanneer Paulus in de brief aan de Romeinen de mens karakteriseert, spreekt
hij al in de eerste regels over “alle goddeloosheid en ongerechtigheid van
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mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden” (1:18). God
is de waarheid, de mens bedenkt de leugen: “Maar het blijve: God waarach-
tig en ieder mens leugenachtig” (3:4). Bijvoorbeeld door de ware God te ver-
vangen door afgoden – van welke aard ook: “Zij immers hadden de waarheid
van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven
de Schepper” (1:25). Het is opnieuw Johannes die de beide punten – haat en
leugen – samenbrengt: “Indien iemand zegt: Ik heb God lief, maar zijn broe-
der haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder … niet liefheeft,
kan (ook) God … niet liefhebben” (1 Joh 4:20). Dus de zonen van God ken-
merken zich door hun vasthouden aan de waarheid, de zonen van de mensen
door hun leugen, van alles wat tegen God en Zijn woord ingaat.

Misleiders en bedriegers
Iemand die liegt is niet alleen een leugenaar, maar ook misleider, bedrieger.
Want wie liegt, misleidt, bedriegt zichzelf en anderen. Hij doet voorkomen
alsof zijn verhaal waar is, maar weet dat het niet waar is. Zo is het ook in
religie: Het meest duidelijk is dit bij het aanbidden van beelden. Jesaja hield
op sarcastische wijze zijn tijdgenoten het absurde hiervan voor: iemand hakt
een boom om; een deel van het hout gebruikt hij als brandhout om zich te
warmen en er brood op te bakken; en van een mooi stuk maakt hij een beeld
en knielt ervoor… (Jes 44:6-20). Twee hoofdstukken verder stelt hij de enige
ware God, die de mens steunt en draagt, tegenover afgodsbeelden, die door
de mens gedragen moeten worden. Die mens ziet het absurde, dat een god
die omvalt als je hem niet goed vastzet een mens niet kan helpen, niet in …
(Jes 46:1-13). Maar hetzelfde geldt voor valse leer: God zendt Zijn woord-
voerders die Zijn woord, dat Hij de waarheid noemt, moeten bekendmaken.
Die waarheid is bedoeld om ons af te brengen van alle leugen – alles wat niet
waar, onecht is – in ons leven. Maar de meeste mensen beschouwen hun ei-
gen redeneringen, of die van hun geestelijke leiders – die God de leugen
noemt – als de waarheid, en denken dat daarin hun redding ligt. Als ze er op
aangesproken worden dat die leer – en dus ook hun geloof – niet overeenkomt
met wat de Bijbel leert, maken ze het nog erger, door te beweren dat wie
dit zeggen een gevaar zijn omdat zij in de macht van de duivel zijn.

In het NT vinden we veel over de menselijke leugens. De woorden die Jezus
en de apostelen gebruiken betekenen niet alleen liegen. Zij kunnen ook be-
driegen, verleiden (om de waarheid niet te geloven), misleiden, op een
dwaalspoor brengen, betekenen. En dat is het doel van wie liegen, en dus het
resultaat bij wie zich laat bedriegen. Die is misleid, op een dwaalspoor ge-
bracht. Dat dwaalspoor is een letterlijk doodlopende weg, die niet voert tot
God, en dus tot het leven in Christus, maar van God af, en dus naar de dood.

J.K.D.



Uitgelicht De mens wil bedrogen worden
In het OT wijst God er telkens op, dat alles wat wij stellen boven en in plaats
van Hem en Zijn Woord, een leugen is. Hij spreekt vaak in tegenstellingen:
waarheid tegenover leugen. Daartussen is niets. Wie niet kiest voor de waar-
heid, betreedt het terrein van de leugen. Die houdt zichzelf en anderen voor
de gek. God verzucht: “Als er maar iemand wind naliep en leugen voorspiegel-
de … dan zou hij de profeet van dit volk zijn” (Micha 2:11). Maar eens zullen
zulke zogenaamde woordvoerders van God beschaamd staan “ieder zal zeggen:
ik ben geen profeet” (Zach 13:5). Dat zij geen slachtoffer zijn van een boven-
natuurlijke macht, blijkt hieruit dat God henzelf verantwoordelijk stelt: “Wee
de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen, zonder iets geschouwd te heb-
ben” (Ezech 13:3). Hoe dwaas? “Bedrieglijke dingen en leugenachtige waarzeg-
gerij hebben zij geschouwd … en dan wachten zij nog op de vervulling van het
woord!” (13:6). Wanneer zij, ondanks gewaarschuwd te zijn, willens en wetens
doorgaan met hun leugens, zal tegen hen gezegd worden: “Zie, Ik zàl de profe-
teerders van leugenachtige dromen … die zij vertellen om mijn volk te mislei-
den door hun leugens en woordenkramerij” (Jer 23:32); “U zult niet blijven
leven, omdat u leugens gesproken hebt in de naam van de HERE” (Zach 13:3).

En de ‘leugengeest’ in 1 Kon 22 en 2 Kron 18 dan? Koning Achab van Israël wil
koning Josafat van Juda verleiden samen oorlog te voeren tegen Aram. Josafat
is bang voor Achab, maar wil toch eerst weten wat de HERE daarvan vindt. Als
Achab dan 400 ‘profeten’ optrommelt, die allen zeggen dat de HERE hem de
overwinning zal geven, vertrouwt Josafat het niet en wil een ‘second opinion’
van “een profeet van de HERE”. Als die komt, en een slechte afloop aankondigt,
wil Achab zijn zin doordrijven. Micha zegt dan: “Ik zag de HERE op zijn troon
zitten … de HERE zei: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt …
Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zei: ik zal
hem verleiden … ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al
zijn profeten. Toen zei Hij: u moet hem verleiden, en u zult er ook toe in staat
zijn; ga heen en doe het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven
in de mond van al deze profeten van u, en de HERE heeft onheil over u beslo-
ten” (1 Kon 22:19-23). Hier wordt duidelijk dat, omdat Achab voortdurend God
ongehoorzaam is, Hij hem een koekje van eigen deeg geeft – dat van de verlei-
ding – met het doel hem te gronde te richten.

Hetzelfde gebeurt in onze tijd. Paulus schrijft over “allerlei verlokkende onge-
rechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid
niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daar-
om zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat
allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben” (2 Tes 2:10-
12). Hij spreekt in dit verband over ‘bedrieglijke wonderen’. Denk eens aan
‘Maria wonderen’, die velen verleiden haar te vereren, en te geloven dat we
door haar tot Jezus moeten gaan. De waarheid is dat we door Jezus tot God
gaan. Hij is onze Middelaar en we hebben uiteraard geen middelaarster nodig
om tot de Middelaar te gaan. Voor allen die dergelijke leugens verkondigen,
geldt: “Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit
volk niet van het minste nut, luidt het woord van de HERE” (Jer 23:32).
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Dit is geen volgende poging u ervan te overtuigen dat Bijbel en wetenschap
best verenigbaar zijn. Door, bijvoorbeeld, vanuit ‘de laatste wetenschappe-
lijke ontdekkingen’ aan te tonen dat bepaalde vormen van leven alleen mo-
gelijk zijn als een Schepper er de hand in had; en dus niet toevallig, of na
een lang ontwikkelingsproces ontstaan kunnen zijn. Daar is al zoveel over
geschreven en gezegd, dat er weinig of niets aan toe te voegen is. Het heeft
ook allemaal niet geleid tot een toename van het geloof in een schepping en
een daarvoor verantwoordelijke Schepper. Evenmin als de ‘creationistische
wetenschap’ en de idee van ‘Intelligent Design’. Want ook die blijven weten-
schap, en de bedrijvers ervan blijven elkaar in de haren vliegen over de uit-
gangspunten en de conclusies. Het is dus de vraag of de wetenschap ooit het
antwoord zal (kunnen) geven. Moeten wetenschappers dan nog beter hun
best doen? Of moeten we geloven wat de Bijbel zegt? En wat is dan in dit ver-
band geloven? Is dat klakkeloos aanvaarden, zonder vragen te stellen, zonder
bewijs? Of zijn er overtuigende redenen om te geloven in een Schepper? La-
ten we eerst eens kijken naar de uitgangspunten van wetenschap en geloof.

Wetenschap gaat uit van het zichtbare
In dat feitelijk waarneembare zijn de bewijzen voor alles te vinden. Nu zou
dat geen probleem zijn, ware het niet dat bij veel wetenschappers niet de
feiten de eerste plaats innemen, maar hun conclusies daaruit. Als die op zich
ook bewijsbare feiten zijn, dan is dat te billijken. Maar veel van die conclu-
sies komen voort uit de eigen opvattingen over wat de uitkomst van het on-
derzoek moet zijn. Het zou algemeen bekend moeten zijn onder wie geloven
in de God van de Bijbel, dat de meeste ‘darwinistische’ wetenschappers de
gedachte uit de 19e eeuw zijn gaan volgen, dat er geen God nodig is voor het
ontstaan van leven. Veel van hen zijn openlijk atheïstisch. Alsof dat vanuit
wetenschappelijk oogpunt van belang is. Het maakt toch ook niet uit of je
politiek links of rechts bent? Wat je ook bent, en hoe je ook over van alles
denkt, een wetenschapper moet onafhankelijk uitgaan van de feiten en wat
we daarvan weten. Maar dat is vaak niet het geval. Het dispuut tussen wie
geloven in een Schepper en de atheïstische wetenschappers, heeft een kwa-
lijke trek. Want de laatsten verwijten de eersten onwetenschappelijk te zijn,
en daarom niet waard om mee de praten. Keer op keer wordt duidelijk, dat
het voor de atheïstische wetenschappers om een principieel punt gaat: het
zoeken naar bewijs voor de evolutie moet doorgaan; want als de theorie niet
klopt, is de conclusie onvermijdelijk dat er een Schepper moet zijn. En dat
weigeren zij op voorhand ooit te accepteren. Daarom moet koste wat kost
het bewijs voor de evolutie geleverd worden. Dit heeft niets met wetenschap
te maken. De hypothese is meteen het antwoord. Vergelijkbaar met een re-

Door het geloof verstaan wij,dat de wereld door het woord

Geloven in de Schepper
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torische vraag. Zulke wetenschap is bedoeld om het ongelijk van anderen te
bewijzen; wordt zelfs misbruikt om mensen af te brengen van hun geloof in
een Schepper. Het is de vraag of christenen baat hebben bij een wetenschap,
die hen wil afbrengen van hun geloof in God.

Geloof gaat uit van het onzichtbare
“Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God tot
stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneemba-
re” zegt de Hebreeënbrief (11:3). Dit klinkt velen (ook christenen) te vaag.
Want hoe weet je dan dat Hij bestaat? En is het wel nodig te geloven dat er
een Schepper is? Zulke vragen komen echter voort uit het wijdverbreide mis-
verstand dat geloof niet uitgaat van feiten. Heeft een gelovige daar dan ‘de
wetenschap’ voor nodig? Stel dat dit zo was, wat was het geloof van Abraham
dan waard? Het is een feit dat er toen geen wetenschap was – in ieder geval
niet zoals nu. Toch blijkt zijn geloof niet vaag. Integendeel! Hij had voldoen-
de feitelijk bewijs voor het bestaan van God, en dat was bepalend voor wat
hij geloofde. En niet alleen hij, maar allen die zijn geloof delen. Om welke
‘feiten’ gaat het dan bij ‘geloof’. Wat biedt dan “de zekerheid van de dingen
die wij hopen, en het bewijs van de dingen, die we niet zien” (Heb 11:1)? In
deze artikelserie gaan we daarom eens helemaal terug naar de kern van het
geloof in een Schepper God. Voor nu kijken we naar hoe en wanneer het mis
is gegaan, wat dit geloof in Hem betreft.

Er is geen verontschuldiging voor het ontkennen van de Schepper
Wij kunnen God Zelf weliswaar niet zien, maar wel Zijn werkzaamheid. Bij
het zien en ervaren van de natuurwereld zegt ons verstand dat Hij er is: “…
wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid,
wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand
doorzien …” zegt Paulus (Rom 1:20). Die werken zijn voor hem meer dan de
schepping van de natuurwereld. Alles wat God doet, vooral met de mens, is
niets minder dan de openbaring van Zichzelf. Maar de meerderheid van de
mensen heeft dat nooit willen zien en erkennen, omdat zij van het begin af
de consequenties beseften voor hun leven: zij zouden die God dan moeten
gehoorzamen en dienen. Het absurde is echter dat zij zich niet aan de mach-
tige God dienstbaar wilden maken, maar wel aan het machteloze waarneem-
bare: van afgoden tot zichzelf, van de natuur tot bezit, etc. En rusteloos zoe-
ken zij naar een excuus voor een leven zonder God. “Willens en wetens” –
bewust – doen zij alles om God uit alle grote dingen, die door Zijn toedoen
op aarde tot stand komen en gebeuren, weg te redeneren (zie 2 Pet 3:4-6).
Zo’n gedrag is niet te verontschuldigen, en wekt Gods toorn (Rom 1:18,20).

J.K.D.

het woord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)

1. Inleiding



32 “De God van de hemel zal een koninkrijk oprichten

De les die uitgaat van de geschiedenis van Israël
Het is bijna onvoorstelbaar dat er in Israël – dat God toch kende – zoveel
verzet was tegen mensen die Zijn woord bekendmaakten en zoveel haat
ten opzichte van wie God trouw dienden, dat zij hen vervolgden en zelfs
doodden. Nota bene ook de Messias, die zij al honderden jaren zeiden te
verwachten! Veel christenen zullen zeggen dat de Joden dit dan wel de-
den, maar zij zich nooit aan zoiets schuldig zouden maken. Maar wie dat
zegt, is niet op de hoogte van de geschiedenis van het Jodendom en het
christendom – of ontkent die en heeft de les daaruit niet geleerd.

Jezus wees de geestelijke leiders van het volk erop, dat zij wel vroom gra-
ven bouwden en gedenktekens plaatsten voor hen die in het verleden wer-
den gedood om het woord van God, maar huichelden. Zij zeiden: ‘wij zou-
den niet hebben meegedaan met degenen die de profeten wilden ver-
moorden’ (zie Matteüs 23:30). Maar zelf hadden zij niet lang daarvoor een
priester gedood in de tempel, en beraamden nu zelfs plannen om Jezus,
de grootste Profeet van God, op de meest afschuwelijk denkbare manier
te vermoorden. Daarom zei Jezus verder: “U getuigt dus van uzelf, dat u
zonen bent van de moordenaars van de profeten. Maak ook u de maat van
uw vaderen vol … zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleer-
den. Van hen zult u sommigen doden en kruisigen en van hen zult u ande-
ren geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat over u
zal komen al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van
het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, die u
vermoord hebt …” (Mat 23:31-35). Zacharias zal dus niet de laatste zijn
die zij vermoordden. Zij worden medeschuldig aan de dood van Abel, door
– indien God niet ingrijpt – het werk van Kaïn voort te zetten tot de laat-
ste rechtvaardige gedood zal zijn.

Paulus zegt dat de lotgevallen van Israël zijn opgeschreven, opdat christe-
nen hun slechte voorbeeld van verzet tegen de heilige Geest niet zouden
navolgen (1 Korintiërs 10:6). Want we weten hoe het – tot twee maal toe –
met hen afliep. In de Romeinenbrief schrijft hij: “Want toorn van God
openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid
van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden” (Rom
1:18). Dus niet alleen van Joden, maar ook van christenen. Want er is een
waarheid, en omdat God die niet door mensen wil laten vervangen door
een leugengodsdienst, verdedigt Hij die. In de tijd van het oude Israël
zond God profeten om Zijn waarheid bekend te maken en te bewaren.
Sinds Christus’ hemelvaart zijn Diens volgelingen daartoe aangewezen. En
de enige concrete plaats waar Gods waarheid te vinden is, is in de Schrif-

Leven in de verwachting van
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ten – de Bijbel – en in de persoon van Christus, die als de belichaming van
die waarheid ons voorbeeld is. Daarom schreef Johannes als getuige van
Jezus: “Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid” (Joh 1:14).

Het christendom heeft de les niet geleerd
Het treurige feit is dat ‘het christendom’ in algemeenheid weinig tot
niets heeft geleerd van de dwaling van Israël. ‘De kerk’ ging dezelfde weg
op; want al snel in haar bestaan werd Gods betrouwbare geschreven
woord, evenals eerder in Israël, vervangen door ‘leringen van mensen’.
En met het ‘verheffen’ van die leugens tot ‘de waarheid’, werd de echte
waarheid van God in de Schriften terzijde geschoven. Zo verzetten ook
zich christen noemende mensen zich tegen de heilige Geest. En waar die
is uitgedoofd, voert de menselijke geest de boventoon. Welke verderfelij-
ke gevolgen dat heeft, beschrijft Paulus in Galaten 5:16-20, met de waar-
schuwing dat wie die gezindheid heeft “het Koninkrijk van God niet zullen
beërven” (vs 21).

Velen in het christendom – rooms-katholieken èn protestanten – hebben
hun geloofsgenoten beschuldigd van ketterij. Vooral hen die de Bijbel als
het enige woord van God beschouwden, en verkondigden als de enige lei-
draad voor het christelijke leven. Die hun verwachtingen voor de toe-
komst alleen op dat woord baseerden, en geduldig uitzagen naar hun ver-
lossing uit een Godvijandige verdorven wereld en ‘kerk’. Ze zijn vervolgd
en gedood, net zoals eerder in Israël de Godgetrouwen door hun volksge-
noten, hun broeders, werden vervolgd en gedood. In feite heeft ‘het
christendom’ zich nog meer dan het Jodendom bevlekt met het bloed van
Gods woordvoerders. Dit werd gedaan in de mening dat ‘de waarheid’
verdedigd moest worden. Maar a. was het niet de waarheid van God maar
van ‘de kerk’, dus van mensen, en b. mag Gods waarheid niet met kracht
en geweld door mensen worden verdedigd; het woord zelf en Gods Geest
zijn daarvoor krachtig genoeg. De maat waarmee gemeten werd was niet
de Bijbel, maar de menselijke opvattingen over wat daarin staat. En die
opvattingen zijn meestal niet gericht op het belang van God en de naas-
te, maar op dat van de mens die deze opvattingen huldigt. Dit is zelfs
regelmatig terug te zien in de Bijbelvertalingen. Een belangwekkend
voorbeeld in dit kader is Filippenzen 2:3, waar in de NBG’51 vertaling
staat: “ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook
op dat van anderen.” Dit past in het geheel niet in de context. Zo ge-

de confrontatie tussen God en mensen (4)

het Koninkrijk van God
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schreven zeggen ze in feite dat je gerust je eigen belang mag zoeken,
maar ook wel moet denken aan dat van anderen. Dat horen we uiteraard
graag, maar zo schreef Paulus het niet. Hij zei precies het tegenoverge-
stelde: “ieder lette niet op zijn eigen belang, maar ieder lette op dat van
anderen”. En dat past bij wat Christus zei, namelijk dat wie Hem volgt
zichzelf moet verloochenen. Met andere woorden: een dienaar van Chris-
tus zoekt in de eerste plaats wat goed is voor de zaak van God èn andere
mensen – en wel met het oog op hun behoud. Maar de meeste christenen
willen niet alles opgeven in het belang van ‘anderen’; zelfs niet van God
en het belangrijkste dat Hij ons kan en wil geven: het eeuwige leven. En
die ‘anderen’ willen niet dat predikers van Gods woord zich met hun leven
bemoeien; zij maken zelf wel uit wat zij doen, zelfs al gaat dat ten koste
van het eeuwige leven dat God hen aanbiedt. Zo botst de levenshouding
van Jood en christen met God, omdat Zijn plan en werk op aarde met
mensen botsen met hun huidige aardse belangen – waaraan het Koninkrijk
een einde zal maken. En die botsing met God uit zich vaak in woede, haat
en wraakgevoelens tegenover wie het Koninkrijk van God verwachten, en
echt in overeenstemming met het leven van Christus spreken en handelen.

Wie anderen vervolgt om hun geloof, toont dat hij God niet kent. Hoe
komt dat nou eigenlijk? Kort voor zijn gevangenneming en kruisiging zei
Jezus tegen de discipelen met wie Hij in de bovenzaal het Pascha vierde:
Men zal u uit de synagogen bannen; ja, het uur komt, dat een ieder, die u
doodt, zal menen God een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij
doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. (Joh 16:2,3)

Met andere woorden: ze zullen ervan overtuigd zijn Gods zaak te moeten
verdedigen, maar in feite geen flauw benul hebben van Gods wil en wat
Zijn plan en werk inhouden. Dat komt omdat ze gericht op zichzelf, en
alles wat hun belangen schaadt of bedreigd uit de weg willen ruimen.
Daarbij spannen ze eigenlijk God voor hun karretje. Zij rechtvaardigen
wat zij doen met vroom klinkende woorden en ‘overtuigende’ beschuldi-
gingen tegenover wie hen direct of indirect wijzen op hun niet-christelijke
levenshouding. Wie de achtergronden van al het eeuwenlange geweld te-
genover oprechte christenen – die zonder verbaal of fysiek geweld ande-
ren proberen te overtuigen van wat God in Zijn woord te zeggen heeft –
kan niet anders concluderen dan dat het inderdaad niet om de zaak van
God gaat, maar om het menselijk eigenbelang: het behoud van belangrijke
posities en daarmee macht, eer en inkomen. En dat is nu net wat een vol-
geling van Christus moet opgeven, in plaats van proberen vast te houden.
Het Koninkrijk van God is immers niet van deze wereld, maar een geheel
andere samenleving dan die we tot nu toe gekend hebben – een toestand
op aarde zoals nu in de hemel.

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God



35

28. de confrontatie tussen God en mensen (4)

De voorgaande alinea staat bewust in tegenwoordige tijd. Want Jezus
sprak wel tegen zijn discipelen over wat hun volksgenoten hen zouden
aandoen, maar die vervolging is niet beperkt gebleven tot Jeruzalem. Zij
heeft zich van daaruit verbreid over de gehele wereld. Ook in het chris-
tendom, omdat ook voor velen van hen de Bijbelse boodschap van het
Koninkrijk niet overeenkomt met het beeld dat zij van de Messias hebben,
en niet past bij het leven dat zij nu wensen te leiden.

De meeste zich christen noemende mensen houden zich namelijk nog al-
tijd liever aan ‘leringen van mensen’ dan dat zij Gods woord in de Bijbel
als de enige waarheid erkennen. Want naar hen die het woord – zoals Je-
zus, de profeten en de apostelen dat hebben verkondigd en opgeschreven
– doorgeven, wordt niet of nauwelijks geluisterd. Veel wat in het chris-
tendom wordt gezegd en geschreven gaat niet over de inhoud van de Bij-
bel – over Gods boodschap tot redding van ons mensen – maar is bedoeld
als de bestrijding van de opvattingen van anderen. Woorden zijn mis-
schien een ‘beschaafder’ middel dan het zwaard, of de galg, of de brand-
stapel, of het kruis, of wat mensen nog meer hebben uitgedacht om hun
geestelijke vijanden zo erg mogelijk te kwellen. Maar de hoon en vijan-
digheid – en dus de haat – tegenover wie aan de hand van de Bijbel laten
zien dat er vele valse leer het christelijk geloof is binnengeslopen en -
gelaten, spat er vaak vanaf. En er is een bekend gezegde: ‘als ogen kon-
den doden’. Hetzelfde geldt voor woorden. Voor Jezus was het verlangen
naar iets dat tegen Gods wil ingaat gelijk aan de daad zelf, en dus zonde.
Want het niet toegeven aan het verkeerde verlangen komt voort uit angst
voor de gevolgen. De vraag is daarom wat er zou gebeuren als hier geen
wetten waren waarin de godsdienstvrijheid is vastgelegd. Gezien het fa-
natisme van velen is het aannemelijk dat het fysiek geweld zou toene-
men. Want ook op andere terreinen schrikken ‘christenen’ er niet voor
terug geweld te gebruiken tegenover andere mensen die andere opvattin-
gen over hun leven en geloof hebben dan zij.

De oude en de nieuwe mens
Waarom toont zelfs ‘het christendom’, dat toch het zachtmoedige, barm-
hartige, liefdevolle karakter van de Heer Jezus Christus kent, vaak zo’n
onverdraagzaam karakter? Omdat de houding en het gedrag van de Joden
niet uniek is. Het toont integendeel de ware aard van de mens. De onver-
anderde mens. De mens die zich niet daadwerkelijk heeft bekeerd tot
God. De mens die niet wordt geleid door Gods woord en Geest, maar door
zijn eigen geest. Jezus is de nieuwe Mens, in en door Wie allen die Hem
willen volgen veranderd moeten worden tot nieuwe mensen. Die niet
meer beheerst worden door vijandige gedachten en erger, maar door de
Goddelijke liefde. Alleen dan is het Koninkrijk over ons gekomen. J.K.D.



DVD bespreking

Waarom geloven in een God die ik niet kan zien?
Precieze voorzeggingen

Sinds kort beschikken wij over audiovisuele presentaties uit Engeland. Ze
zijn Engels gesproken, en we ondertitelen ze één voor één in het Neder-
lands. De presentaties zijn documentaire-achtig opgebouwd. Enkele spre-
kers behandelen een onderwerp, met gebruikmaking van beeldmateriaal.

Er zijn nu drie presentaties ondertiteld. Twee daarvan zijn getoond tijdens
de Studie- en Ontmoetingsdag van 2015. Veel aanwezigen vonden ze een
goede aanvulling op onze gedrukte uitgaven. Daarom bieden wij ze nu op
DVD aan. Binnenkort zullen ze ook te bekijken zijn op onze website.

Deze eerste DVD zoekt het antwoord op de vraag waarom te geloven in
een onzichtbare God. Want geloven dat er een God bestaat is niet vanzelf-
sprekend. Vooral tegenwoordig niet door het toenemend materialisme, de
invloed van wetenschap en humanistische ideeën etc. Daarin overheerst
het leven nu, het natuurlijke. Maar iedereen weet dat alles maar tijdelijk
is. Daarom willen de meeste mensen toch ook wel weten wat de toekomst
hen zal brengen. De natuur en haar wetten, en ook de geschiedenis kunnen
ons die niet vertellen. Gelovige mensen zeggen dat God dat wel kan. Maar
hoe weten we dat en een God bestaat? Is daar, liefst zichtbaar, bewijs
voor? Ja, dat is er! In de eerste plaats in het leven zelf, de natuur. Haar
complexiteit wijst op een Ontwerper met een plan. Veel levensvormen
kunnen niet bestaan en functioneren, als niet alle onderdelen compleet
zijn en op elkaar afgestemd. Het grootste voorbeeld is de levenscel. Dan is
er de wet die het volk Israël ontving, en die op veel gebieden gebleken is
van universele waarde te zijn voor het leven en welzijn van ons mensen.
En niet in de laatste plaats de voorzeggingen of profetieën in de Bijbel.

Twee presentaties gaan over zulke voorzeggingen over de landen, steden
en volken rond Israël, en over Israël zelf. Steeds valt op hoe gedetailleerd
ze zijn, en hoe verschillend per land en volk, zelfs per stad in een land. En
nog meer hoe precies ze zijn vervuld. Dit rechtvaardigt de conclusie dat
het hier geen toeval of goede gok betreft, maar het bewijs dat een hogere
macht dan wij hier de hand in heeft.

Tijd: Totaal ca 90 minuten; elke presentatie ca 30 minuten.

Vraag een gratis exemplaar aan via:

E-mail: info@broedersinchristus.nl Telefoon: 0318-845120 (ma-vr 9-20 u)
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