artikelseries en losse artikelen
8
10
14
18
24
30
34
36

2016-2

Muziek in de Bijbel: 11. Liederen (4): De lofzang van Maria
Verschijningen van Christus: 7. Op een heuvel in Galilea
Leven na de dood: 7. Ik ben de God van Abraham
De Persoon van Christus: 2. Het nageslacht van Abraham
De vernieuwende kracht van discipelschap: 9. De hoogste toets
Fundamentele begrippen van het kwaad: 24. De duivel in het NT (4)
Geloven in de Schepper: 2. Een plan met een doel
Het Koninkrijk van God: 29. Het getuigenis van het Koninkrijk

vaste rubrieken
Persoonlijk
Forum / In het Nieuws
Overdenking: De dood zal niet meer zijn
Begrijpend zingen: Psalm 34
Ontmoeting met: Enkele naamloze mannen (1)
Boekbespreking: Boeken van de Bijbel: Daniël

1
2
4
17
22
40

bijlagen
1
2
3
4

Beginnend Bijbellezen: 12. Abraham en Ismaël
Studeren met Open Bijbel: De brief aan de Efeziërs (2 en 3)
Jij en de Bijbel (voor de leeftijd van 7 tot 10 jaar)
Kids en de Bijbel (voor de leeftijd van 4 tot 6 jaar)

colofon

Met Open Bijbel is een uitgave van Broeders in Christus Nederland en verschijnt 5
maal per jaar. Het heeft als doel belangstelling te wekken voor de Bijbel, en aan te
sporen tot het zelf lezen van Gods boodschap daarin. Een abonnement is gratis.
Vrijwillige bijdragen in de verzendkosten kunt u overmaken naar NL68 INGB 0000
6429 73 t.n.v. Broeders in Christus, Amersfoort. Wij zijn als ANBI geregistreerd.
Redactie en abonnementenadministratie:
Met Open Bijbel, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort. Tel 0318 845120 (ma-vr 9-20)
E-mail info@metopenbijbel.nl
Internet www.metopenbijbel.nl
Artikelen mogen alleen worden overgenomen met bronvermelding.
De Bijbelpassages zijn genomen uit de NBG’51 vertaling, met uitzondering van: Muziek in de Bijbel en Ontmoeting met, waarin de NBV vertaling wordt gebruikt. In alle
gevallen geldt: tenzij anders vermeld.

mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Vóór specifiek te worden wat betreft profetie over de eindtijd, is het
goed eerst te bepalen waar we ons nu bevinden op Gods tijdslijn. De profetische boeken van het Oude Testament spreken vooral over het lot van
het volk Israël. Ze voorzeggen de ondergang van het Tienstammenrijk Israël en het koninkrijk Juda (geregeerd door het huis van David). Maar ze
voorzeggen ook herstel. In de tijd van Ezra en Nehemia keerden mensen
uit alle stammen (zie Ezechiël 37 voor het einde aan de verdeling in twee
volken) terug naar het land van hun vaderen Abraham, Isaäk en Jakob. Dit
herstel zou echter niet voor altijd zijn. De profeet Daniël zag, in visioenen van God, tot zijn afgrijzen dat Jeruzalem en de tempel opnieuw verwoest zouden worden. De Heer Jezus wees zijn discipelen erop dat zij dit
zouden meemaken (Dan 9:27; Mat 24:15). Velen zouden het niet overleven, en de rest zou als slaven worden weggevoerd. Het land zou overheerst worden door andere volken. Maar Jezus gaf ook aan dat dit niet
altijd zou duren: “totdat de tijden van de heidenen zullen vervuld
zijn” (Luc 21:24). Dit moment is dus het keerpunt in de geschiedenis van
zowel Joden als niet-Joden! Hun herstel betekent een einde aan de
macht van ‘de heidenen’. Het zal samenvallen met de wederkomst van
Christus: “En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met
grote macht en heerlijkheid” (Luc 21:27). Dit is dan de vervulling van een
ander ‘totdat’ in profetie. Ezechiël had op Gods gezag aangegeven, dat
Hij een einde zou maken aan het koningshuis van David. Maar omdat God
Zijn belofte aan David nakomt, mocht ook hij een ‘totdat’ uitspreken:
“Zet af die kroon … Maar ook zo zal het niet blijven. Totdat hij komt, die
er recht op heeft en aan wie ik het geven zal” (Ezech 21:26,27).
Vóór dat moment zouden er twee dingen gebeuren:
1. Het volk Israël zou terugkeren naar eigen land. Het is voor ons niet altijd duidelijk in de profetieën welke terugkeer is bedoeld: de terugkeer
onder Ezra en Nehemia, enkele eeuwen voor de eerste komst van Christus, of een in later tijd. Maar de profeten wisten niets van een tweede
ballingschap, en konden dat onderscheid dus niet maken. Toch is er bewijs dat God sprak over een latere, definitieve terugkeer, die zou leiden
tot het herstel van het koningschap van David. Ezechiël schreef in de
hoofdstukken 36 en 37 over het herstel van zijn volk. Bijvoorbeeld: “Zo
zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier
gebied zij gegaan zijn; Ik zal hen van alle kanten bijeenverzamelen en
naar hun land brengen” (37:21). Dat is – vanuit ons standpunt in de tijd
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
gezien – al eens gebeurd, maar niet wat daarop volgt: “Zij zullen wonen
in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb … Ja, zij zullen
daarin wonen … tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor
eeuwig tot vorst zijn” (vs 25). Dan volgt een derde ‘eeuwig’: “En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat mijn
heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat” (vs 28). Het is onloochenbaar dat dit alles niet is vervuld bij de eerste terugkeer. Want Israël
is na de eerste komst van Christus weer weggevoerd, Hij is geen Koning
over hen geworden, en de tempel van Herodes is volledig verwoest.
2. De tijd van de terugkeer van Israël vóór de komst van de Koning uit het
huis van David — “Hij die er recht op heeft” — zou gekenmerkt worden
door grote problemen in de wereld: “er zullen tekenen zijn aan zon,
maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege
het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van
vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen” (Luc 21:25).
Nu kunnen we verschillende opvattingen hebben over details van profetieën die hierop betrekking hebben. Maar er is één onloochenbaar feit: in
de afgelopen eeuw zijn steeds meer Israëlieten naar het land van hun vaderen teruggekeerd. Dus zouden volgelingen van Jezus ervan uit moeten
gaan dat zijn komst in heerlijkheid aanstaande is. Want de terugkeer van
Israël is het teken dat het einde van de huidige menselijke samenleving
nadert. Hieruit volgt, dat we de toestand in de wereld waarin wij leven in
het licht hiervan moeten bekijken. En wie gelooft wat God heeft gezegd
door Zijn profeten en Zijn Zoon, zal moeten erkennen dat alles zich ontwikkelt in de richting van al het vreeswekkende waarover Jezus sprak.
Jezus zei tegen zijn discipelen dat zij niet bij elke hongersnood of oorlog
moesten denken dat Hij dan zou terugkomen. Want het zou erger zijn dan
dat. Veel erger dan zij ooit hadden kunnen bedenken of vermoeden. In
hun tijd was het wrede neerslaan van de Joodse opstand door de Romeinse legers in het jaar 70, het ergste dat Israël ooit had meegemaakt. Hun
ondergang is echter de voorafschaduwing van de ondergang van onze samenleving. Niet van een deel ervan, maar in haar geheel. Ook die van het
huidige Israël. En wie om zich heenkijkt, ziet het onheil snel naderen.
Daarom maande Jezus tot waakzaamheid, want die dag “zal komen over
allen, die gezeten zijn op het oppervlak van de gehele aarde” (Luc
21:35). Want wie ziet dat die dag nadert, kan daar overheen kijken, omdat hij weet “dat het Koninkrijk nabij is” (vs 31).
J.K.D.
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Overdenking
Velen geloven dat met de dood nog niet alles is afgelopen.
Of dat nu een voortbestaan in de hemel is, reïncarnatie in een
ander lichaam, een voortleven als ‘geest’, of welk ander ‘leven’ ook.

Er zijn vele opvattingen, die alle neerkomen op: ‘dood is niet echt dood’.
Maar is dat ook wat de Bijbel leert? Laten we eens kijken.
Het Hebreeuws heeft geen woord voor ‘dood’ in bijvoeglijke zin (dood zijn),
of ‘dode’ als zelfstandig naamwoord. Wel een werkwoord dat sterven betekent, of ter dood brengen (muth). Dood zijn is ‘gestorven zijn’, en een dode
is een ‘gestorvene’. Er is wel een woord dat ‘de dood’ betekent (maveth);
maar ook dat beschrijft in vrijwel alle gevallen het moment van sterven, de
overgang van leven naar dood. Maveth komt zo’n 160 maal voor, muth bijna
850 maal! En ik denk dat dit iets zegt over de denkwereld van de Israëliet.
Het begrip ‘de dood’ beschrijft voor hem geen abstracte toestand, maar een
concreet moment van het leven; namelijk het absolute einde daarvan. En
‘dood zijn’ beschrijft iets dat in het verleden is gebeurd, geen toestand van
het heden. Met andere woorden: dood is voor hem dood. Dood is ‘voorbij’,
iets dat gaat over het verleden, dat eens was maar nooit meer terugkomt.
Wanneer Sara is gestorven en Abraham voor haar een graf wil kopen, spreken
zowel hij als de verkoper steeds over mijn/uw dode. Niet over Sara, niet over
mijn (of uw) vrouw, zoals wij zouden doen. Voor ons zou ze op een bepaalde
manier nog steeds degene zijn die zij altijd was, en daarom zouden we haar
naam noemen, of de relatie waarin zij met ons stond aangeven. Maar voor
hen was zij alleen nog maar een gestorvene, iemand uit het verleden.
De rest van het Oude Testament is heel consequent. Verslagen vijanden zijn
nog maar ‘lijken’ (in het Hebreeuws: gestorvenen): ze bestaan niet meer.
Een lijk is restafval van wie ooit bestond — misschien gisteren nog, maar nu
niet meer. Hij is vergeten. In enkele psalmen klaagt David over hen die hem
vergeten zijn, of geen rekening (meer) met hem houden. Het komt hem voor
dat ze hem behandelen alsof hij al gestorven is, dus niet meer bestaat — en
dus ook geen macht meer heeft nog iets te doen. In enkele psalmen smeekt
hij God hem niet te laten omkomen, omdat het einde van zijn bestaan ook
het einde zou betekenen van zijn relatie met God. Voor de Israëliet was dat
pure logica, en nergens in het Oude Testament vinden we het leven dan ook
aangeduid als ‘het aardse bestaan’, of ‘dit bestaan’, alsof er nog een ander
op zou kunnen volgen. Het hele Oude Testament schreeuwt het uit dat de
dood het absolute einde is van ALLES! En uiteraard met reden, want dat was
Gods vonnis in Genesis 3. Pas wanneer we daarvan doordrongen zijn, kunnen
we die bepaling in de Wet volledig begrijpen: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen ... die de geest van een dode of een waarzeggende geest
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ondervraagt of die de doden raadpleegt” (Deut 18:10,11). Dit gaat niet maar
om een verbod op spiritisme. Wie zich hiermee inlaat, ontkent Gods vonnis
en dus Gods macht over leven en dood. Doden zijn immers ‘gestorvenen’,
mensen die in het verleden hebben bestaan, maar nu niet meer.
Jesaja verwijst naar deze bepaling in de Wet: “En wanneer men tot u zegt:
Vraagt de geesten van doden ... Zal een volk niet zijn God vragen? Zal men
voor de levenden de doden vragen?” (Jes 8:19). Mensen die niet meer bestaan, zijn niet in staat de mensen die nog wel bestaan te helpen. De God die
bestaat kan dat wel. Maar hij gaat verder. Eerst herinnert hij eraan hoe God
hen van hun vijanden heeft verlost: “HERE, onze God, andere heren dan U
hebben over ons geheerst; uw naam alleen huldigen wij” (Jes 26:13). Dit gaat
over het verleden, want God heeft ze vernietigd. En: “Doden herleven
niet ... daarom hebt U hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen
uitgeroeid” (vs 14). Maar dan komt hij met een (tegen deze achtergrond)
ronduit verbijsterende mededeling: “Herleven zullen uw doden (ook mijn
lijk), opstaan zullen zij” (vs 19). En daarover gaat het Nieuwe Testament.
Het Nieuwtestamentische Grieks heeft wel een woord voor ‘dood’: nekros.
Maar zoals altijd moeten we dat opvatten in de zin van de voorafgaande 39
boeken: een gestorvene, iemand die ooit heeft bestaan, maar nu niet meer.
Bij Marcus vinden we het woord o.a. in Jezus’ discussie met de Sadduceeën:
“Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt u niet gelezen in
het boek van Mozes ... hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van
Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is niet een God van
doden, maar van levenden. U dwaalt wel zeer”(Mar 12:26,27). Velen zien
hierin de bevestiging dat Abraham, Isaäk en Jakob nog altijd in leven zijn
(uiteraard in de hemel). Maar dat klopt totaal niet met Jezus’ redenering.
Wat Hij zegt is dat Abraham (en zijn zoon en kleinzoon) niet slechts personen
uit het verleden zijn. Mensen die eens hebben bestaan, maar nu niet meer.
Nee, voor God bestaan ze nog. Het verhaal van hun leven is nog niet beëindigd, hun boek is nog niet uit: er komt nog een vervolg. Uiteraard op die uitroep van Jesaja: wie met God leeft gaat niet verloren. Voor hem is er nog
een vervolg, wanneer God de tijd daarvoor gekomen acht.
Bij Matteüs vinden we nog een ander aspect. Voor hen die uiterlijk gezien
wel leven, maar zodanig in beslag worden genomen door hun dagelijks leven
dat ze geen tijd of belangstelling hebben voor Hem die hen dat leven geschonken heeft, zal er geen vervolg zijn. Zij zijn werkelijk “op sterven na
dood”. En dus noemt Jezus hen ook zo: “laat de doden hun doden begraven” (Mat 8:22). Hij beschrijft zulk verloren leven niet in termen van een
tijdelijk nu, maar in termen van het definitieve straks. En als demonstratie
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van zijn macht om dat definitieve leven te geven, brengt hij gestorvenen
weer tot leven. Tegenover Hem staan de geestelijke leiders, die het volk
geen leven kunnen geven, en hun ook de weg daarheen niet kunnen of willen
wijzen. Zij zijn zelf vol van de dood, en kunnen alleen die dood doorgeven:
“u lijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid” (Mat 23:27). Doodsbeenderen zijn letterlijk beenderen van doden, restafval van niet meer bestaande mensen. Dat is wat ze voor Jezus in werkelijkheid zijn.
Zowel bij Marcus als bij Matteüs vinden we diverse vermeldingen van het opwekken of opstaan ‘uit de doden’. De Bijbel spreekt nooit over opstanding uit
de dood, maar altijd over opstanding uit de doden. Er staat eigenlijk zoiets
als: opstaan vanuit het totaal van alle gestorvenen. Prediker zegt dat ook zo,
maar dan van de weg erheen: “Allen treft eenzelfde lot”: het gaat: “naar de
doden” (Pred 9:3). Dan worden ze bijgeschreven op de lijst van hen die ooit
bestonden. Mensen die (straks) uit de doden zullen opstaan, worden weer
afgevoerd van de lijst van niet-meer-levenden en teruggeplaatst op die van
nog-bestaanden. Ze waren al ‘afgeboekt’, maar worden toch weer ‘teruggeboekt’. Het onomkeerbare wordt toch teruggedraaid. Dit sluit volledig aan
op dat Hebreeuwse beeld uit het Oude Testament. En het beschrijft de opstanding heel wat beter. Dat ‘ongedaan maken’, terugdraaien, gebeurt absoluut niet automatisch, en is al helemaal niet iets waar we recht op zouden
hebben. Het is iets unieks! “Wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God ... gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al
wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben” (1 Kor 2:7-9).
Kan dat dan, mensen terugbrengen uit de dood? De ongekende waarheid
schemert slechts hier en daar door de woorden van het OT, maar straalt in
alle helderheid door die van het Nieuwe. Lucas is de enige evangelist die vertelt over de lofzang van Maria, geënt op die van Hanna, zo’n 1000 jaar eerder. Zij zong: “De HERE doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk
neerdalen en daaruit opkomen” (1 Sam 2:6). Wie in Hanna’s tijd zou zoiets
bedenken? Dit gaat volledig in tegen het denken in die tijd! Iedere Israëliet
zou er onmiddellijk mee instemmen dat God mensen doodt die zich tegen
Hem verzetten; maar dat Hij mensen weer doet leven? Van leven naar dood
was eenrichtingsverkeer. Dat was een van de basiswetten van deze wereld,
die iedereen kende. En toch: Hanna spreekt hier, als profetes, over een weg
terug! Die is voor haar wel degelijk mogelijk. Goed, dat kan alleen God, maar
het kan dus. En dat niet alleen: Hij zal het ook doen. En Maria moet daaraan
gedacht hebben bij haar lofzang, ook al zegt ze het niet met zoveel woorden. Maar Lucas gaat verder in zijn toepassing. Bij Matteüs lazen we dat Jezus nog levende mensen al dood genoemd had. Bij Lucas lezen we dat zeker
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uit die dood een terugkeer mogelijk is: “laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was
verloren en is gevonden” (Luc 15:24). En opnieuw: “uw broer hier was
dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden” (vs 32). En de
weg terug uit wat wij als werkelijk dood beschouwen naar wat wij als werkelijk leven beschouwen, maakte Jezus met dit soort gelijkenissen duidelijk.
Dat hadden zijn leerlingen moeten begrijpen. En dus had de engel gelijk die
de vrouwen bij het graf op enigszins verwijtende toon vroeg: “Wat zoekt u de
levende bij de doden?” Je zoekt Hem die meer dan alle anderen bestaat toch
niet bij hen die niet meer bestaan, die nog slechts leven in de herinnering?
Jezus was (en is) geen herinnering! Hij is realiteit.
Het is ten slotte Johannes die de profetie van Hanna nadrukkelijk herhaalt:
God is het die doodt en die doet herleven. Hij geeft de macht om dat te doen
aan zijn Zoon: “Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo
doet ook de Zoon leven, wie Hij wil” (Joh 5:21). Dat betekent nu luisteren
om die weg ten leven op te gaan: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure
komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen,
en die haar horen, zullen leven” (vs 25). En dan straks inderdaad teruggeboekt worden van de lijst met doden naar de lijst met levenden: “Verwonder
u hierover niet, want het uur komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn
stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot
de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding
ten oordeel” (vzn 28,29).
Lucas vertelt in Handelingen nog iets anders: de opstanding was voor veel
Joden van de 1e eeuw wel degelijk een basiselement van hun leer. Die gedachte die ten tijde van Jesaja nog zo vaag was, werd in de 1e eeuw door
grote groepen binnen het Jodendom begrepen. Maar zulk geloof was wel
uniek in de toenmalige wereld. Het onderscheidde hen van alle andere volken. In Athene lacht men Paulus uit wanneer hij dat verkondigt. Maar in zijn
verhoor voor stadhouder Felix kan hij terecht zeggen dat: “ik van God hoop,
gelijk ook dezen [zijn Joodse aanklagers] zelf het verwachten, dat er een
opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn” (Hand
24:14,15). Twee jaar later toont hij zijn verbazing tegenover Agrippa, dat hij
juist op dat punt door de Joodse overheid wordt aangeklaagd: “Nu sta ik voor
het gerecht om mijn hoop op de belofte ... welke onze twaalf stammen, door
voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop
word ik aangeklaagd, o koning Agrippa, door Joden” (Hand 26:6,7). Ja, uitgerekend door Joden. Hoewel in de hele wereld juist zij het waren die daarin
geloofden. De leer was hun intussen duidelijk, maar toen het gebeurde waren
zij er nog steeds niet aan toe die te accepteren. En dat is een les voor ons,
want dit verschijnsel is typisch menselijk.
(vervolg op pagina 29)
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Muziek

in de Bijbel

Het is prachtig om te zien, dat de lijn van liederen die over één en dezelfde belofte spreken, en die het geloof in Gods trouw daaraan versterken, niet ophouden na het Oude Testament. Er ontstonden niet opeens
geheel nieuwe liederen. Gelovigen bouwden voort op de psalmen en andere liederen uit het Oude Testament (OT).
De oorspronkelijke tekst van de lofzang van Maria (Lucas 1:46-55) is geschreven in het Grieks. Maar Maria was een eenvoudige vrouw en sprak
waarschijnlijk Aramees. Haar lofzang wordt daarom gekenmerkt door Hebreeuwse poëzie. In de NBG’51 is dit helaas niet goed te zien. In de NBV
staat haar lied in dichtvorm.
De lofzang van Maria heeft veel overeenkomsten met de lofzang van Hanna, al waren de vrouwen in verschillende levensfasen, en leefden ze in
een totaal andere tijd. Hanna was na een huwelijk van jaren nog steeds
kinderloos. Zij verlangde moeder te worden. Niet om te pronken met een
kind, maar omdat Israël een verlosser nodig had. Daarvoor wilde ze hem
zelfs afstaan. Maria was nog niet bezig met het moederschap. Zij was
jong en nog niet getrouwd. Ze was verloofd, en een huwelijk kon nog wel
lang op zich laten wachten. Zij wist uit de Schriften dat de Messias snel
geboren zou worden. De toestand in het land was, net als in de dagen van
Hanna, vreselijk. O, als zij nu eens de moeder van de Messias zou mogen
worden! Jozef was van de stam Juda, zelfs uit de lijn van koning David,
en was dus een rechthebbende op de troon. Hanna en Maria zagen de ellende van het volk als gevolg van hun ontrouw aan God. Beiden waren
diep gelovig en verlangden naar de Verlosser. Beiden reageerden dankbaar en nederig bij de aankondiging van hun zwangerschap, en begrepen
dat hun zoon niet zomaar een kind was: God zag naar Zijn volk om en vervulde Zijn beloften door hun kinderen.
Maria was zo blij en dacht niet aan de schande van het ongehuwd moeder
zijn. Toen Elisabeth haar begroette met de woorden: “De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot!” (Luc
1:41,42), werd Maria diep in haar hart geraakt. Elisabeths woorden in vers
44 getuigen van het grote geloof van Maria: “Gelukkig is zij die geloofd
heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan”. Dat is dus
wat zij geloofde: de woorden van de Heer zouden in vervulling gaan! Zij,
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een arme jonge vrouw, mocht daar een rol spelen. Bij het horen van die
woorden zong Maria, geleid door de Geest, net als Hanna, spontaan een
loflied over Gods beloften. Van haar woorden is dus niet later een gedicht
gemaakt, dat op muziek werd gezet, zoals in een oratorium. Het is haar
lied, en zij moet het lied van Hanna in haar hoofd hebben gehad. Duizend
jaar waren voorbij gegaan, maar de beloften en verwachtingen waren nog
altijd dezelfde. Maria blijkt de Schriften goed te kennen. Bijna elke regel
is terug te vinden in het OT. De laatste regel: “Hij gedenkt aan de barmhartigheid, en helpt zijn knecht Israël, gelijk Hij gesproken heeft tot onze
vaderen — Abraham en zijn zaad in eeuwigheid”, zien we in Psalm
105:8,9: “Tot in eeuwigheid zal Hij gedenken zijn belofte aan duizend
geslachten, het verbond dat Hij sloot met Abraham”. Als u de lofliederen
van Hanna en Maria naast elkaar leest, zult u de overeenkomsten duidelijk zien. U vindt ze in 1 Samuel 1:10 en Lucas 1:46:56. Maria begint met
vreugde God te loven. Eindelijk verhoort Hij waar zij en Hanna voor hadden gebeden, en zou er verlossing komen. Beiden werden zij geminacht
om hun kinderloosheid of afkomst. Maar God bracht daar verandering in.
Hanna zong: “Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere God dan U,
geen rots is er als onze God”. Wat Maria beaamt met: “en zijn barmhartigheid duurt van geslacht tot geslacht bij degenen die Hem vrezen”. Het
is bijzonder te zien dat Maria in vers 52 zingt: “Hij stoot machtigen van
de troon, en nederigen verhoogt Hij”. Hanna zong: “Hij geeft macht aan
de koning die Hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde”. Zij
beseften dat het om de Grote Koning gaat. Maria eindigt haar loflied met
een blik op de toekomst: “Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn
barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid”.
Dat vertrouwen, dat God zijn beloften zal nakomen, zien we in beide lofzangen terug. En met hen eindigt het niet. De lofzang van Maria wordt
nog steeds gezongen, en bij het zingen denken we aan de volledige vervulling van Gods beloften, de beloofde wederkomst van Jezus Christus en
de totstandkoming van Gods Koninkrijk op aarde. Zoals Hanna haar loflied
eindigde: “De HEER spreekt recht over heel de aarde, hij geeft macht aan
de koning die hij kiest en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde”.
N.D.
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Verschijningen van Christus
7. Op een heuvel in Galilea
P aulus begint zijn verhandeling in zijn eerste brief aan Korinte over de
opstanding van het lichaam, met het feit van de opstanding van Christus
zelf: “Hij is begraven en op de derde dag opgewekt, naar de Schriften, en
Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij
verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, maar sommigen zijn ontslapen” (1 Kor 15:46). Ongeveer vijftien jaar na Christus’ opstanding, toont de apostel hoe
sterk het persoonlijk getuigenis van Christus’ opstanding toen nog altijd
was. Vele Joden reisden in die tijd naar Jeruzalem. Daar, of in Galilea,
konden zij mensen ontmoeten die Christus na zijn kruisdood hadden gezien.

De evangelisten geven niet aan dat Christus na zijn opstanding aan zo
veel discipelen tegelijk verscheen. Proberen wij deze gebeurtenis te identificeren met één van de verschijningen waarover zij wel vertellen, dan komt
als meest waarschijnlijke die op een berg in Galilea, die Matteüs vermeldt:
“En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus
hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden” (Mat 28:16-17). Als Jezus alleen aan de apostelen zou verschijnen, is niet duidelijk waarom Hij dat dan niet deed zoals in Jeruzalem: in een huis. En waarom zou het nodig zijn naar Galilea te reizen,
als zij kort daarna in Jeruzalem moesten zijn om afscheid van Hem te
nemen? Het feit dat deze ontmoeting volgens afspraak plaatsvindt, wijst in
dezelfde richting. Op de avond voor zijn kruisiging had Jezus gezegd: “U
zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat Ik zal opgewekt zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea” (Mar 14:27,28). Dit ‘maar’ geeft aan
dat de verstrooid geraakte volgelingen van de Heer in Galilea weer in één kudde
bijeengebracht zullen worden. Niet alleen de apostelen raakten door Jezus’
kruisdood geschrokken en verbijsterd. Anderen, zoals de Emmaüsgangers, waren eveneens teleurgesteld: “Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die
Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Ook van trouwe discipelen elders in het land
wil Christus — in voorbereiding op de totstandkoming van zijn gemeente op de
Pinksterdag — het geloof in Hem herstellen, en zijn volk verzekeren dat Hij tot
in eeuwigheid leeft. Zij allen mogen weten dat, als zij naar Galilea gaan, zij daar
de Heer zullen weerzien: “Ga heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij mij zien” (Mat 28:10). Dit is dus ook de term die
Paulus gebruikt: “Hij is verschenen aan vijfhonderd broeders tegelijk.” En ongetwijfeld kwamen daar de vrouwen die Jezus volgden nog bij.
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“Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
Ga dan heen, maak alle volken tot Mijn discipelen”

Het is niet onmogelijk dat Jezus vóór deze ontmoeting de nodige details met de
apostelen heeft besproken. Zij moesten weten wie Hij wilde uitnodigen, en hen
verzoeken de tijd en plaats geheim te houden. Welke vreugde zal de boodschap de genodigden hebben bereid, en wat zullen zij hebben uitgezien naar
deze unieke gelegenheid hun geliefde Heer weer te zien! Matteüs’ volgende
woorden impliceren de aanwezigheid van andere discipelen naast de apostelen: “En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden” (28:17). Waarom zouden de apostelen, die Jezus al drie keer na zijn
opstanding hebben gezien, twijfelen bij deze ontmoeting? Dat er twijfel
bij de anderen is, is niet vreemder dan de aarzeling van de apostelen bij
Christus’ eerste verschijning aan hen. Het laat zien dat geen van hen
Christus’ opstanding verwachtte, en het derhalve ongerijmd is hun geloof
hierin te verklaren als een wensgedachte. Velen zijn ongetwijfeld direct
na het Paasfeest naar huis teruggekeerd en leefden enkele weken met
de gedachte dat Hij in het graf lag. Maar als Christus komt en zij Hem
herkennen hebben zij geen twijfels meer.

Niet alleen de apostelen maar al zijn volgelingen geeft Christus dan een
opdracht met verstrekkende consequenties: “Mij is gegeven alle macht in
de hemel en op aarde. Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:18,19). Bij
zijn doop werd Jezus voor zijn taak onder zijn volk toegerust met onbeperkte kracht van de heilige Geest. In de synagoge van Nazaret citeerde
Hij de profetische woorden van Jesaja, ter verklaring voor zijn bevoegdheid en wonderen: “De Geest van de Here is op Mij, daarom, dat Hij Mij
gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen ...” (Luc 4:18). Bij
de voltooiing van zijn heilswerk, dat Hij “tijdens zijn dagen in het vlees”
heeft verricht, ontvangt Hij de macht over engelen en mensen.

Dat Jezus van Nazaret is opgewekt uit de doden, maar niet langer op aarde
leeft, verklaart Petrus op de Pinksterdag, door te verwijzen naar een psalm
waarin God de Heer van David uitnodigt plaats te nemen aan Zijn rechterhand in de hemel. Hij zegt hierbij: “Dus moet ook het gehele huis van
Israël zeker weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus gemaakt
heeft” (Hand 2:36). Paulus schrijft Jezus’ verhoging aan de Vader toe aan
zijn volledige gehoorzaamheid aan Hem: “Hij is gehoorzaam geworden
tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken” (Flp 2:8,9).
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Verschijningen van Christus
Met zijn gezag als Heer over engelen en mensen geeft Christus zijn volk
de opdracht: “Ga heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan
de gehele schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” (Mar 16:15,16).
Toen Hij voor het eerst discipelen uitzond om Gods Koninkrijk te verkondigen, had Jezus gezegd: “Wijk niet af op een weg naar heidenen” (Mat 10:5).
Maar sindsdien gaf Hij meermaals aan dat een heilstijd voor alle mensen
zou aanbreken: “De akker [voor het zaad van het evangelie] is de wereld” (Mat 13:38); “Het Koninkrijk van God zal van u weggenomen worden
en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt” (21:43); “Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal
zijn” (Joh 10:16); “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken” (Mat 24:14).

Al komt de bewoording van Christus’ doopbevel in alle vroegste en meest
betrouwbare handschriften van Matteüs voor, beschouwen velen die als
onecht. Sommigen menen dat “in de naam van de Vader en de Zoon en de
heilige Geest” alleen te verstaan is in het licht van de leer van de drieenige God – die pas eeuwen later in het christendom ontstond – en dus
een latere invoeging moet zijn. We lezen nergens in de Bijbel over één
naam, die de Vader, de Zoon en de heilige Geest omvat. We lezen ook
niet over de ‘naam van de heilige Geest’, omdat de Schrift leert dat de
Geest Gods aanwezigheid en kracht is. Christus’ belofte van de uitstorting
van de heilige Geest geeft Lucas weer met de woorden: “totdat u bekleed wordt met kracht van omhoog” (Luc 24:49). Als Petrus zegt dat God
Christus met de heilige Geest gezalfd heeft, bedoelt hij niet dat God de
Vader God de Zoon gezalfd heeft met God de heilige Geest (Hand 10:38)!

P aulus heeft de doop van gelovigen voor ogen, als hij schrijft: “Maar u
hebt u laten afwassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God” (1
Kor 6:11). Hij noemt “de naam van Jezus”, omdat Hij de gekruisigde en opgestane Heer is, en dan de invloed van Gods Geest, die werkzaam is tot
bekering van zijn lezers. Maar terwijl hij zo gemakkelijk had kunnen
schrijven: ‘door de naam van de Here Jezus en de Geest van onze God’,
maakt hij – zoals overal in het NT het geval is – duidelijk onderscheid tussen
de persoon van Christus en de invloed van de niet-persoonlijke Geest:
“door de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God”.

Een ander zwaarwegend bezwaar is dat, als Christus inderdaad aldus
had gesproken, de apostelen en de gemeente die door hun prediking ontstond, ongetwijfeld zouden hebben gedaan zoals Hij bevolen had. Maar volgens het veelvuldige getuigenis van de Handelingen van de apostelen, en van
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7. Op een heuvel in Galilea
de brieven van de apostelen, zijn gelovigen altijd in de naam van Christus gedoopt. Deze praktijk begon op de Pinksterdag, toen Petrus – in antwoord op de vraag: “Wat moeten wij doen?” – zei: “Bekeer u en laat een
ieder van u zich dopen op de naam van Jezus Christus” (Hand 2:38). De
Samaritanen “waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus” (8:16).
Na de uitstorting van de Geest op allen in het huis van Cornelius, beval
Petrus “hen te dopen in de naam van Jezus Christus” (10:47,48). Enkele gelovigen in Efeze lieten zich “dopen in de naam van de Here Jezus” (Hand
19:5). In zijn uitleg van de betekenis van de doop schrijft Paulus: “weet u
niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?” (Rom 6:3). Zo ook in zijn brief aan de Galaten: “Want u allen, die in Christus gedoopt bent, hebt u met Christus bekleed” (Gal 3:27).
Het is niet voldoende te zeggen dat Jezus zijn woorden niet bedoelde voor
gebruik bij iemands doop; want het ligt voor de hand dat zij wel zo opgevat zouden worden als zij zo van het begin af op schrift stonden.

Lezen wij Christus’ bevel overeenkomstig het getuigenis van Petrus en Pau-

lus, dan legt Hij op zijn volgelingen de verantwoordelijkheid bekeerlingen
te dopen in zijn naam. Zijn uitdrukking is eigenlijk: “tot in de naam”. Het
is een idioom dat nergens in de Griekse literatuur of in de Griekse vertaling van het OT voorkomt, en geeft een persoonlijke betrokkenheid en
toewijding aan in een relatie met Christus. Het idioom komt ook voor in
Paulus’ uitleg van de betekenis van de doop, waar in plaats van “in [tot
in] de naam van Christus Jezus gedoopt zijn”, ook wordt vertaald: “die
gedoopt zijn tot de gemeenschap met Christus” (Rom 6:3, Canisius Vertaling). In overeenstemming hiermee schrijft hij in zijn brief aan de Galaten:
“Want u allen, die in [tot in] Christus gedoopt bent, hebt u met Christus
bekleed”; of: “allen hebt u zich met Christus bekleed, omdat u allen
gedoopt bent tot de gemeenschap met Christus” (Gal 3:27, CV). De doop
‘tot in de naam van Christus’ betekent de verbondenheid met Christus in
sterven en nieuw leven. Met deze symbolische daad belijdt de mens die
tot geloof is gekomen, dat de verhoogde Christus zijn Heer is, dat hij
voortaan Hem toebehoort, en dat zijn leven als discipel aan Hem toegewijd moet worden. Hierop wijst Christus in zijn volgende woorden:
“en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Mat 28:19).

Hiermee sluit Christus zijn jarenlange onderwijs af. Zijn volgelingen zullen Hem niet meer zien, totdat in vervulling zal gaan wat Hij gezegd
heeft : “Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden” (Mat
16:27). Maar Hij heeft zijn volk niet als wezen achtergelaten: “En zie,
Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld” (Mat
28:20).
A.H.
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Leven na de dood
7. Ik ben de God van Abraham
Wat nu de doden betreft, dat zij
opgewekt worden,
hebt u niet gelezen in het boek van
Mozes, bij de braamstruik,
hoe God tot hem sprak, zeggende:
Ik ben de God van Abraham en de
God van Isaäk en de God van Jakob?
Hij is niet een God van doden,
maar van levenden.
U dwaalt wel zeer. (Mar 12:26,27)
Toen de HERE vanuit de brandende
braamstruik tot Mozes sprak, en
hem de opdracht gaf naar Egypte
terug te gaan om het volk Israël
daaruit te bevrijden, maakte Hij
Zich bekend met de woorden:
“Ik ben de God van uw vader, de
God van Abraham, de God van Isaäk
en de God van Jakob.” (Ex 3:6)
Eeuwen later kwamen Sadduceeën,
die niet in de opstanding van het
lichaam geloofden, tot de Here Jezus met een strikvraag. Die was
bedoeld om deze hoop op de opstanding van de doden belachelijk
te maken. In zijn antwoord verwees
Jezus juist naar deze woorden van
God tot Mozes:
“dat de doden opgewekt worden,
heeft ook Mozes bij de braamstruik
aangeduid,
waar hij de Here noemt de God van
Abraham en de God van Isaäk en de
God van Jakob.
Hij is niet een God van doden,
maar van levenden, want voor Hem
leven zij allen.” (Luc 20:37,38)
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Waarom zag Jezus juist in deze
woorden het bewijs dat het ongeloof van de Sadduceeën loochenstrafte? God zei niet tot Mozes:
“Ik was de God van Abraham”. Dat
zou op zich heel zinvol zijn geweest, aangezien God tot de aartsvader had gesproken over de onderdrukking van zijn afstammelingen
tot in de vierde generatie, in een
vreemd land. En ook dat Hij hen
daaruit zou verlossen. Zulke woorden zouden hebben getuigd van Zijn
relatie met Abraham toen deze
leefde, en dat Hij de belofte van
bevrijding die Hij hèm gaf nu ten
behoeve van diens nakomelingen
ging nakomen.
Gods gebruik van de tegenwoordige
tijd – “Ik ben de God van Abraham”
– laat echter zien dat Abraham, zijn
‘vriend’, niet alleen behoort tot het
verleden, toen hij rondzwierf in het
land van de belofte. Voor God heeft
hij in zekere zin niet opgehouden te
bestaan. Maar niet in de betekenis
die velen in deze woorden zien,
namelijk dat hij bij zijn sterven in
Kanaän direct naar God in de hemel
is gegaan. Als Jezus dat bedoeld
had, toen Hij zei: “want voor Hem
leven zij allen”, zou dit juist het
tegendeel zijn geweest van wat Hij
wilde bewijzen. Immers, als de
aartsvaders nog voortleefden na
hun overlijden, zou er geen noodzaak zijn voor een opstanding. Zijn

woorden betekenen echter iets geheel anders: God erkent hen als
mensen die voor Hem leven.
Aangezien zij zich in de doodstoestand bevinden, kan dit alleen inhouden dat zij daaruit opgewekt
zullen worden. Een kind blijft het
kind van zijn ouders, ook als het
slaapt; want als het wakker wordt,
wordt de relatie voortgezet. Evenzo
blijft de HERE de God en Vader van
zijn kinderen, ook wanneer zij zonder zich van iets bewust te zijn in
de doodsslaap liggen. Zij ervaren
die relatie opnieuw als zij door Hem
gewekt worden op de nieuwe morgen, die de opstandingsdag voor hen
zal betekenen.
Een blijvende relatie met God
Op deze wijze wordt eeuwig leven
door middel van de opstanding van
het lichaam in de eindtijd gebaseerd op de relatie met God tijdens
dit aardse leven. Dit is de kern van
de Bijbelse hoop op leven, die op
vele Schriftplaatsen te lezen is.
Deze gedachte is bijvoorbeeld te
zien in de bekende woorden van de
eerste Psalm. Althans indien wij ons
realiseren dat de Oudtestamentische uitdrukking “de kennis van de
HERE” dikwijls de betekenis heeft
van de ervaringskennis van een wederzijdse relatie met God:
“want de HERE kent de weg van de
rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen
vergaat.” (Ps 1:6)
Psalm 31 schreef David als getuigenis van de diepe geestelijkheid van
zijn leven, dat zo vol vertrouwen in
de HERE was. Het is een gebed dat

later ook op de lippen was van de
stervende Christus, en enkele jaren
daarna ook op die van Stefanus:
“In uw handen beveel ik mijn geest;
U verlost mij, HERE, getrouwe
God.” (Ps 31:6)
Dit kan niet de levensadem van de
mens zijn, want daarvoor hebben
zijn woorden te veel betrekking op
zijn persoon. Hij spreekt het vertrouwen uit, dat God zijn gestorven
dienaar zal bewaren en op de opstandingsdag in genade aan hem zal
denken, en hem zal herscheppen.
Ook Nehemia was hiervan overtuigd.
Waarom zou hij anders bidden:
“Gedenk mij, mijn God, ten goede” (Neh 13:31)?
Op gelijke wijze is de hoop op leven
van de zanger Asaf in Psalm 73 gefundeerd op zijn gemeenschap met
God in dit leven:
“Wie heb ik naast U in de hemel?
Naast U begeer ik niets op aarde;
al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken,
de rots van mijn hart en mijn erfdeel is God voor eeuwig.” (vzn 25 en
26)
Psalm 103 drukt de kortstondigheid
van het menselijk leven uit, aan de
hand van het bekende beeld van een
mooie bloem, die na het eind van de
regentijd zo snel weer door de verzengende oostenwind verwelkt:
“De sterveling — zijn dagen zijn als
het gras,
als een bloem van het veld, zo bloeit
hij;
wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer.”
(vzn 15 en 16)
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Des te meer betekenis krijgen daarom de daarop volgende woorden,
die getuigen van wat Gods kinderen
tot in eeuwigheid van Hem zullen
ontvangen:
“Maar de goedertierenheid van de
HERE is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen,
en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond
onderhouden,
en aan zijn bevelen denken om die
te doen.” (vzn 17 en 18)
“Alle vlees is gras”, zei ook de profeet Jesaja. De snelheid waarmee
een mooie bloem door de hete
woestijnwind verdort, heeft menig
Bijbelschrijver getroffen als beeld
van de kortstondigheid van het
menselijk leven. Des te meer betekenis krijgt daardoor ook hier Gods
oproep door deze profeet tot allen
die leven zoeken:
“Neig uw oor en komt tot Mij;
hoort, opdat uw ziel leve;
Ik zal met u een eeuwig verbond
sluiten.” (Jes 55:3)
Ook deze woorden richten de aandacht op gene zijde van de levenshorizon, en beloven Gods gave van
onsterfelijkheid op de dag dat Hij
naar allen zal omzien die nu naar
Hem toegaan om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.
De beslissende keuze
De profeet Ezechiël kreeg van God
de opdracht zijn medeballingen in
Babel te herinneren aan hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor
God, en niet te verzinken in een
fatalisme dat alle streven naar het
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goede verzwakt.
Als Gods woordvoerder moest hij
hun de twee enig mogelijke uitkomsten van het menselijk leven voor
ogen houden, evenals Mozes had
gedaan toen hij tegen Israël zei:
“het leven en de dood stel ik u
voor, de zegen en de vloek;
kies dan het leven, opdat u leeft.”
(Deut 30:19)
In hoofdstuk 18 van het boek Ezechiël worden de twee wegen voor
ogen gesteld die óf tot de dood óf
tot leven leiden:
“De ziel die zondigt,
die zal sterven.” (vs 20)
En uitgaande hiervan wordt een beroep op de luisteraar gedaan zich te
bekeren, zodat hij niet zal sterven
maar leven. Aangezien alle mensen
sterven kan de term ‘dood’ hier alleen ‘de eeuwige dood’ betekenen,
en niet slechts het sterven; en
evenzo houdt ‘leven’ de belofte in
van eeuwig leven. We horen hier al
het ernstige beroep op mensen om
het leven te kiezen, dat zo kenmerkend werd voor Jezus’ dringende
boodschap aan zijn tijdgenoten:
“als u zich niet bekeert,
zult u allen evenzo omkomen”
(Luc 13:3).
“Want Ik heb geen welgevallen aan
de dood van wie sterven moet,
luidt het woord van de Here HERE;
daarom bekeert u, opdat u leeft.”
(Ezech 18:32)
Achter de tegenstelling van fysiek
leven en dood ziet de Bijbel steeds
een nog radicaler verschil: leven
met of zonder God. Dat bepaalt of
een mens voor eeuwig zal leven, of
voor eeuwig sterven.

begrijpend

Psalm 34

zingen

De Engel des HEREN legert zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen
David moest, voordat hij koning werd, telkens voor Saul vluchten. Eens
kwam David uit vrees voor Saul bij de Filistijnen, bij Abimelech, de koning
van Gat (eigennaam Akis). De dienaren van Akis waren echter achterdochtig,
want zij herinnerden zich hoe David vroeger vele Filistijnen had verslagen,
waaronder ook Goliat. David werd bang: “David sloeg acht op deze woorden
en werd zeer bevreesd voor Akis ... (en) stelde zich in hun tegenwoordigheid
aan als een waanzinnige” (1 Samuёl 21:12,13). Akis joeg hem daarna weg.
De aanhef boven Psalm 34 klopt precies met deze geschiedenis. Ook de inhoud van deze psalm komt overeen met de omstandigheden waarin David
toen verkeerde. “David ging vandaar weg en ontkwam naar de spelonk van
Adullam”. Daar vergaderden zich tot hem zijn gehele familie en “ieder die
in moeilijkheden verkeerde ... en hij werd hun aanvoerder” (1 Samuёl
22:1,2).
In deze psalm komen wij steeds uitdrukkingen tegen, die spreken van de
dankbaarheid van David, nu hij (en zijn gezelschap van 400 man) weer veilig
was: “Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen ... Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste
hem uit al zijn benauwdheden” (Psalm 34:5,7).
In vers 8 getuigt David van zijn vertrouwen op “de Engel des HEREN”. Hij is
niet de enige die persoonlijke ervaring had van het bijstaan van engelen. We
kunnen denken aan Jakob te Machanaїm, net vóór de ontmoeting met zijn
broer Ezau (Genesis 32:1,2); of de engel die Elia te hulp kwam, toen de profeet voor Izebel vluchtte (1 Koningen 19:1-8); of de engel die de apostel Petrus uit de gevangenis redde (Handelingen 12:6-11). Ook wij kunnen ons
troosten met de overtuiging dat “de Engel des HEREN legert zich rondom wie
hem vrezen, en redt hen”.
Psalm 34 wordt op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald — zie bijvoorbeeld 2 Timoteüs 3:11; 1 Petrus 2:3 en 3:10-12. Maar het
meest opvallend is die in verband met de kruisiging van Jezus: de soldaten
braken de benen van Jezus niet, “opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van hem zal verbrijzeld worden” (Johannes 19:36; Psalm
34:21).
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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De Persoon van Christus
2.
Na de torenbouw van Babel, en het bewijs dat de mensheid als geheel God
nooit zal dienen — zelfs niet nu zij de zondvloed ervaren hebben — begint
God aan een nieuwe fase in Zijn plan. Hij roept een enkele man (Abram) om
in drie fasen zijn land, zijn familie en zijn naaste verwanten te verlaten, en
zich te vestigen in een vreemd land. Zelf is hij een verre nakomeling van
Sem, maar hij moet gaan wonen onder de afstammelingen van Cham. In dat
land moet hij als vreemdeling leren om volledig op God te vertrouwen.
Daarbij doet God hem een aantal beloften, waarbij het zeker niet vanzelfsprekend is dat ze in vervulling zullen gaan. Een man een groot nageslacht
beloven als zijn vrouw onvruchtbaar lijkt en ouder is geworden, vereist een
vertrouwen dat God het onmogelijke kan doen. Deze beloften van God vormen een essentieel onderdeel van de heilsgeschiedenis. Paulus zal later aan
een gemeente van Joden en niet-Joden schrijven: “U allen die door de doop
één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen — u bent allen
één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen
van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal 3:27-29).
Daarmee zijn ook wij erfgenamen van de beloften geworden, en blijkt hoe
belangrijk het is dat wij beseffen wat er beloofd is. In het schema hieronder
staan de verschillende beloften. De beloften aan Abram, die later door God
Abraham genoemd wordt, worden enkele malen herhaald. Daarna wordt ook
aan Isaak en Jacob een deel van de beloften herhaald. Het is opvallend dat
Belofte aan:

Abraham

Genesis hoofdstuk: 12

Isaak Jakob
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
Het Zaad van Abraham
deze herhalingen vaak samenvallen met momenten dat zij het land waarin
Abram zich moest vestigen, moeten verlaten of juist teruggekeerd zijn.
Daarom vinden zij het ook essentieel om terug te keren naar dat land, en
wil bijvoorbeeld Jozef dat zijn kist meegenomen wordt bij de uittocht, om
in het beloofde land begraven te worden. De laatste twee beloften worden
overigens ook herhaald aan koning David (zie 2 Sam 7 en 1 Kron 17).
Een machtig nakomeling
Na de eerste beloften van God in hoofdstuk 12 worden deze telkens uitgebreid, tot in hoofdstuk 18 Abraham specifiek te horen krijgt dat hij door
Sara een zoon zal krijgen. Dit is de zoon waarvan God later vraagt om hem
te offeren. Iets waardoor de belofte niet meer vervuld zou kunnen worden.
Na Abrahams ultieme daad van geloof spreekt God opnieuw met hem, en
somt alle beloften op (Gen 22). Alleen de belofte van een eigen zoon wordt
niet herhaald, omdat die inmiddels werkelijkheid is geworden. Maar deze
wordt aangevuld met een belofte van één bijzondere nakomeling, die
machtig zal zijn. En hiermee wordt de belofte aan Eva over haar bijzondere
nakomeling verder uitgebreid. De apostel Paulus gaat hier ook iets verder
op in, als hij schrijft: “Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar
het gaat om één: ‘je nakomeling’ en die nakomeling is Christus” (Gal 3:16).
In de eerste serie beloften die God aan Abram gaf, werd gezegd: “Door jou
zullen alle volken op aarde gezegend worden”1 (Gen 12:3). Maar in dat
hoofdstuk 22 wordt dit nader ingevuld. De zegening zou komen door die ene
Nakomeling. Daarvan getuigt ook Petrus in één van zijn eerste toespraken
tot het Joodse volk, als hij zegt: “U bent de erfgenamen van de profeten;
met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham
zei: ‘In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.’ God
heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden
om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen” (Hand
3:25,26), en met dienaar wordt hier Jezus bedoeld.
Deze ‘zegen’, die zonder verdere omschrijving wordt beloofd, staat tegenover de ‘vloek’ in de hof van Eden. Door de eerste zonde komt onheil over
de mens, en die zet zich door omdat allen gezondigd hebben. Daarmee is
de schepping (in de woorden van Paulus) ten prooi aan zinloosheid, wach1

In de NBV is dit als alternatieve vertaling opgenomen, maar uit citaten in het Nieuwe
Testament blijkt dit zo opgevat te moeten worden (zie Gal 3:8). Dit komt ook overeen
met de NBG’51 en HSV vertalingen.
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tend op de verlossing: “Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in
barensweeën zucht en lijdt” (Rom 8:22). De Verlosser zou voortkomen uit
de vrouw, zoals we vorige keer gezien hebben, maar nu wordt dit verfijnd,
en weten we dat Hij een nakomeling van Abraham zal zijn. Maar deze Verlosser zou niet enkel komen voor het nageslacht van Abraham, maar zegen
brengen voor alle volken. Paulus denkt aan deze belofte als hij aan de Galaten schrijft: “Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door
geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen
alle volken gezegend worden.’ En dus wordt iedereen die gelooft samen met
Abraham, de gelovige, gezegend” (Gal 3:8-9).
Een bredere toepassing
Abrahams grootste daad van geloof, de bereidheid om zijn zoon te offeren
als God dat vraagt, heeft wel bijgedragen aan zijn begrip. We leren uit de
Schrift hoe hij beredeneerd heeft dat God de doden weer kan doen herleven
door een opstanding, omdat dit voor hem de enige manier is waarop de belofte vervuld kan worden. Maar het is niet duidelijk of hij de reikwijdte
heeft gezien van zijn antwoord aan Isaak: “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen” (Gen 22:8). Abraham was ook een profeet (zoals
we kunnen lezen in Ps 105:15) en daarmee kreeg zijn antwoord een toekomstige vervulling in “dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen” (1 Pet 1:11). Maar terugkijkend is het duidelijk dat de beloften een
verdere reikwijdte hadden dan Abraham wellicht heeft kunnen voorzien.
De beloften spreken niet zozeer over een verlosser, zoals in de belofte aan
Eva, hoewel een deel van de zegen wel in verlossing zal liggen. De beloften
spreken met name over een machthebber: “Uw nageslacht zal de poort van
zijn vijanden in bezit hebben” (Gen 22:17 HSV). Steden werden vroeger beschermd door een muur, en de toegangspoort was de belangrijkste plek, ook
een plek waar vaak recht gesproken werd. De poort van je vijanden bezitten
is dus een typisch Bijbelse manier om uit te drukken dat Hij over zijn vijanden zal heersen. Abraham werd het land beloofd, zover hij kon zien, wat de
smalle strook land was langs de oostkant van de Middellandse Zee, inclusief
een stuk land aan de oostzijde van de Jordaan: “Kijk eens goed om je heen,
kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd” (Gen 13:14,15). We moeten echter beseffen dat het woord
voor land en aarde in het Hebreeuws hetzelfde is (eretz). Door latere profetieën weten wij dat Jezus koning zal zijn over de gehele aarde. Bovendien is
het weer de apostel Paulus die ons laat zien dat we dit woord eretz hier op
moeten vatten als aarde. In het Grieks, met verschillende woorden voor
land en aarde, schrijft hij dat Abraham en zijn Nageslacht: “erfgenaam van
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de wereld zou zijn” (Rom 4:13). Maar wellicht is dat ook in de beloften inbegrepen. Naast het land dat Abrahams nageslacht (meervoud) zou bezitten, zou het machtige Nageslacht (enkelvoud) ook heersen over zijn vijanden en daarmee over een groter gebied.
De belofte van een machtige nakomeling is, zoals gezegd, ook aan David
gegeven. Dat is het onderwerp van Psalm 72. In eerste instantie over Davids
zoon Salomo, maar met een volledige vervulling in Christus. David ziet een
koning die over de gehele wereld heerst, met een rechtvaardig regering
naar Gods maatstaven: “Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot
de einden der aarde ... Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de arme redden die om
hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en
arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en
geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen” (Ps 72:8, 11-14 HSV).
En dat ziet ook David als de uiteindelijke vervulling van deze beloften die
God aan Abraham gedaan heeft. Hij citeert ook deze beloften als hij
schrijft: “Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem
gelukkig prijzen” (vs 17). Opdat uiteindelijk de gehele aarde met Gods
heerlijkheid vervuld zal worden (vs 19).
De erfgenamen van de beloften
Nu zijn de beloften gedaan aan Abraham en aan zijn nageslacht. We hebben
gezien dat dit nageslacht zowel op één bijzondere nakomeling slaat, als ook
op een heel volk. In de brief aan de Romeinen zegt Paulus specifiek tegen
Joden dat Abraham hun stamvader is (Rom 4:1); maar, zegt Paulus over de
niet-Jood die tot geloof komt: “Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen
die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen” (vs. 11). En daarmee zijn allen, Jood en niet-Jood, verenigd als erfgenamen van de beloften, omdat zij naar het geloof van Abraham proberen te
leven. “Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze een
gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nageslacht
blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft [de Jood], maar ook voor
wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er staat
immers geschreven: Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.” (vs
16,17). Daarom ook de woorden uit de brief aan de Galaten, waar dit artikel mee begon: “En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van
Abraham, erfgenamen volgens de belofte”. Dat is ook de achtergrond van
de woorden in de zaligsprekingen (geciteerd uit Psalm 37): “Zalig zijn de
zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. De zachtmoedigen zijn
de erfgenamen van deze beloften aan Abraham.
A.H./M.H.
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Ontmoeting

met:

Jezus’ woorden “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt
loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven
geeft” (Joh 8:12) leidden tot hevige discussie. Het liep zo hoog op
dat ze Hem wilden stenigen (vs 59), zo blind waren ze voor wie Hij
was. Jezus deed toen een toepasselijke genezing: “in het voorbijgaan zag Hij een mens, die blind geboren was” (vs 1). De discipelen vroegen zich af waarom hij blind was. Was het zijn eigen
schuld, of die van zijn ouders? De oorzaak moest toch een zonde
zijn? Maar kon hijzelf vóór of bij zijn geboorte kwaad hebben gedaan? En zei de wet van Mozes niet dat kinderen niet gestraft worden voor overtredingen van hun ouders (Deut 24:16)? Ze kwamen er
niet uit en vroegen het Jezus. “Hij niet en zijn ouders ook niet,
maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden” (Joh 9:3), was
zijn antwoord. Hij bedoelde niet dat zijn ouders nooit gezondigd
hadden, maar hun zonde was niet de oorzaak van de blindheid van
hun zoon. Maar hij was op Jezus’ weg gekomen, zodat duidelijk
zou worden dat God in Hem werkte. In vers 39 blijkt waar het werkelijk om ging: “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen,
opdat die niet zien, ziende worden, en die zien, blind worden”. De
genezing van deze man was bedoeld om Israël te genezen van geestelijke blindheid. Maar zoals we zullen zien bleef of werd dit volk
liever blind, dan dat zij zouden erkennen dat Jezus de Messias is.
In het Grieks is de woordspeling die Jezus gebruikte prachtig en
heel toepasselijk. Het woord ‘zichtbaar’ is afgeleid van ‘licht geven’ en betekent ‘helder schijnend’, dus goed zichtbaar. Nadat
Jezus had gezegd dat Hij ‘het licht in de wereld’ is, maakte Hij
wat modder en deed die op de ogen van de blinde. Maar de man
genas niet direct. Zijn geloof werd op de proef gesteld: “Ga naar
het badhuis van Siloam (Gezondene) en was u daar” (vs 7). De man
ging gehoorzaam en waste zich. Pas toen kon hij zien.
Wat zal de man verwonderd en blij zijn geweest om alles wat hij
zag. Maar in plaats van zijn blijheid te delen, begonnen mensen die
hem kenden hem uit te horen: Hoe is dat gegaan, wie heeft het
gedaan, waar is hij dan? Sommigen probeerden het af te doen met
de opmerking dat hij niet dezelfde was als de man die altijd in de
poort zat te bedelen. Maar toen hij zei “ik ben het echt” (vs 9), en

K e n n i s m a k i n g
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Enkele naamloze mannen
vertelde hoe het was gegaan, concludeerden ze dat dit een zaak
voor de Farizeeën was. Want hier was een zonde in het spel die
onderzocht moest worden. Die concludeerden al snel dat dit inderdaad zo was, omdat het sabbat was toen Jezus de modder maakte;
maar zij konden niet ontkennen dat de man genezen was. Daarom
vroegen zij zijn mening over de man die hem had genezen. En
toen werd duidelijk wat Jezus bedoelde met mensen die niet zien
gaan zien, en wie (menen het zelf goed te) zien, blind zijn of worden. De man vond namelijk: “Hij is een profeet”. In de hoop dat
er inderdaad sprake was van een persoonsverwisseling haalden ze
zijn ouders er bij: “Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe
kan hij dan nu zien?” (vs 19). Zij durfden niets te zeggen. Natuurlijk wisten ze dat hij hun zoon was, en ook dat hij blind geboren
was. Maar ze waren bang hun mening te geven over zijn genezing,
omdat ze wisten dat wie Jezus als de Profeet of de Messias erkende uit de synagoge werd gezet, en dus uit de maatschappij gestoten. Hij kon zelf toch wel zeggen wat er was gebeurd, vonden ze.
De houding van de Farizeeën werd toen grimmiger: “Geef God de
eer”, zeiden ze tegen de genezen man, “die man is een zondaar,
dat weten we toch” (vs 24). Ze vroegen hem hoe het dan kon dat
hij zag. Want een zondaar kon toch niet iemand genezen?! Hij was
echter niet te intimideren, zoals zijn ouders: “Of hij een zondaar
is weet ik niet, maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan
ik zien” (vs 25). Vanaf dat moment getuigden zijn antwoorden
steeds meer van genezing van geestelijke blindheid. Omdat de Farizeeën zeiden niet te weten of God tot Jezus had gesproken,
draaide de man de zaak om: “Wat vreemd dat u niet begrijpt waar
Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft. We weten
dat God naar zondaars niet luistert, maar wel naar iemand die
vroom is en zijn wil doet ... Als die man niet van God kwam, zou
hij dit toch niet hebben kunnen doen?” (vzn 30-33). Daarop joegen
ze hem weg, zeggende: “Jij, sinds je geboorte een en al zonde,
wil jij ons de les lezen?” (vs 34). Maar Jezus hoorde het en zocht
hem op. Vol overtuiging zei de man: “‘Ik geloof, Heer’, en hij
boog zich voor Jezus neer” (vs 38). Jezus zei: “Ik ben in de wereld
gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien,
zien en zij die zien, zullen blind worden” (vs 38).
N.D.
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9. De hoogste toets
“Want allen die door de Geest van God geleid worden,
zijn zonen van God.”
De hoogste toets voor discipelschap is te zien in de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8:9: “Indien iemand echter de Geest van Christus
niet heeft, die behoort Hem niet toe.” De woorden zijn schokkend, omdat
zij zo nadrukkelijk en op de man af zijn geschreven. Het absolute karakter van die vaststelling moet wel reden zijn de pas in te houden, en na
te denken over de ernst van deze woorden. Ze houden in dat, wanneer de
Geest van Christus helemaal ontbreekt in uw leven, het doen van uw taken leeg en nutteloos is. Uiterlijk schijnen ze wel goed, maar innerlijk
zijn ze waardeloos en dus verloren moeite.
Wat wordt hier bedoeld met “de Geest van Christus”? Een geest als die
van Christus, die overeenkomt met het nieuwe schepsel dat geschapen is
naar Gods beeld in gerechtigheid en ware heiligheid. Een toestand van
het karakter, die overeenkomt met de uitdrukking in Romeinen 8:10:
“indien Christus in u is”. Paulus zei eens: “Christus leeft in mij”. Op deze
wijze dienen we de hoogste toets hier te verstaan.
Uiteraard besef ik dat anderen er anders over kunnen denken, en dit inzicht niet delen. Maar de wijze van verstaan zoals ik die net heb aangegeven, wordt gesterkt door iets wat in het evangelie van Lucas, hoofdstuk
9:51-56 staat. Jezus en zijn discipelen zijn op weg naar Jeruzalem. In een
Samaritaans dorp worden ze voor het hoofd gestoten. Jacobus en Johannes willen vuur uit de hemel laten komen om de dorpsbewoners te doden.
Jezus zegt daarop: “U weet niet van hoedanigen geest u bent” (vs 55 Staten Vertaling). Wat wil zeggen dat er op dat ogenblik geen overeenstemming is tussen de geest van Christus en de geest van zijn apostelen. Deze
passage openbaart de geest van Christus als een innerlijke gesteldheid,
ontwikkeld en gevoed door het onderwijs van de Meester. Een instelling
die geleid wordt door de Geest, door het Woord van God. De gemoedstoestand, het temperament, de dynamische kracht van het leven. Ik heb
hiervoor al een alledaags woord gebruikt voor deze uitzonderlijke toestand: karakter. Alles bij elkaar genomen komt iemands karakter tot uitdrukking door zijn geest, zijn stemming en houding. Iemands karakter
onthult wat hij is — zo is het ook met zijn geest. Het is dus vooral dit
waar Paulus op doelt, in wat hij zo nadrukkelijk stelt. De essentiële en
doorslaggevende toets van wat we zijn, is wat in ons innerlijk omgaat.
Onze geest geeft de werkelijkheid aan, goed of slecht. Zoals iemand in
zijn hart denkt, zo is hij. Onze uiterlijke verrichtingen vormen niet altijd
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de ware maatstaf van onze geest, evenmin de zorgvuldig vooraf bedachte
dingen die we zeggen. Af en toe zijn harde mensen vriendelijk. God meet
mensen niet af naar dingen die ze ‘bij gelegenheid’ zeggen of doen, maar
naar hun geestesgesteldheid.
Hebt u ooit gemerkt hoe zwak mensen in de Bijbel soms zijn, in juist datgene waarin zij als sterk bekend staan? Zij doen dingen die niet overeenkomen met hun geestesgesteldheid. Abraham, het opmerkelijke voorbeeld van geloof, struikelt en maakt gebruik van een uitvlucht, wanneer
hij denkt dat hij mogelijk in gevaar verkeert wegens zijn mooie vrouw
Sara. Mozes, bekend om zijn zachtmoedigheid, wordt driftig in een moeilijke situatie. Elia, de vermetele profeet zonder vrees, vlucht wanneer hij
wordt geconfronteerd met de woede van Izebel. Petrus, de man met de
onwankelbare moedigheid als van een rots, is weifelmoedig en laf in de
tegenwoordigheid van een slavinnetje. Johannes, de apostel van de liefde, wil vuur uit de hemel laten komen over mensen die de Koning geen
eer willen bewijzen. Het lijkt waar te zijn – zo nu en dan falen mensen
juist in datgene wat hun kracht is.
De werkelijke toets
Iemands ware geestesgesteldheid komt niet vaak aan het licht door toevallige gebeurtenissen. Zo nu en dan zal iemand, wiens spreekwijze gewoonlijk zuiver en goed is, vervallen tot laag-bij-de-grondse taal. Soms is
ook het tegenovergestelde het geval: iemand die vaak vloekt uit ineens
heilige woorden. Maar in geen van beide gevallen komt hun ware geestesgesteldheid aan het licht. De Koning zei eens dat mensen op de dag van
het oordeel rekenschap zullen moeten afleggen van elk ijdel woord dat ze
spreken. Want juist het ijdele, onvoorbereide woord dat iemand gebruikt,
onthult zijn innerlijke gesteldheid. Er wordt wel gezegd: ‘als je de waarheid over iemand wilt weten, vraag er dan de mensen naar met wie hij of
zij nauw samenleeft’. Dit is inderdaad betrouwbaarder dan een officieel
getuigenis, omdat het om de werkelijke mens gaat, zoals anderen die dagelijks meemaken. Dit alles benadrukt de noodzaak om zorgvuldig uw innerlijke geestesgesteldheid te onderzoeken, als u wilt voldoen aan de
hoogste toets voor discipelschap. Een nuttige maatstaf is eens te bekijken
hoe u zich gedraagt in onverwachte omstandigheden, omdat u op die momenten gewoonlijk geen gelegenheid heeft uw antwoord voor te bereiden, of uw gedrag van te voren uit te denken. Bovendien komt de waarheid wat betreft uw innerlijk vaak tot uitdrukking in alledaagse gebeurtenissen. Iemand heeft eens gezegd dat het leven van discipelschap is als
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een wijnpers die door de Koning wordt getreden. Door zijn onderwijs, en
de uitwerking daarvan in het leven van een discipel, onthult Hij diens ware aard. Zo wordt de geestesgesteldheid onthuld in alle soorten van toestanden die zich ontwikkelen. Soms in tegenspoed, soms in voorspoed,
soms in de onbekendheid, soms in populariteit, in goede en in slechte tijden, tijdens de gewone gang van zaken in het dagelijks werk, overal kunt
u ontdekken welke geestesgesteldheid u bezit.
Ontwikkeling van de Geest van Christus
Aangezien het hebben van de Geest van Christus een innerlijke toestand
is, volgt hieruit dat u die niet ontvangt louter door uiterlijke dingen in
orde te brengen. Uw energie gebruiken voor wat van minder belang is, zal
niet veranderen wat er werkelijk toe doet. Slappe inspanningen zullen
geen radicale veranderingen brengen. Uiteindelijk is het uw instelling
waar het om gaat; en het is niet waarschijnlijk dat die wordt beïnvloed
door alleen uw bewondering voor het karakter van de Koning. De godsdienstige wereld is vol mensen die bewondering hebben voor de Man van
Nazaret. Bewonderen en over Hem spreken, maar u niet aan Hem onderwerpen, houdt in feite gebrek aan eerbied voor Hem in. Evenmin zult u
de geestesgesteldheid van Christus bereiken door rituele imitatie. U kunt
uiterlijk de dingen doen die Christus deed. U kunt rondgaan en mensen de
voeten wassen, in uw spreken alleen Bijbelse uitdrukkingen gebruiken, in
het openbaar spreken en geen blijvend tehuis hebben — en ondanks dat
alles toch geen ware discipel zijn. Omdat uiteindelijk de werkelijke toets
een toets van de geest is. Het hart is de plaats van overleg, waar beslissingen worden genomen die bepalend zijn voor de uiteindelijke overwinning op uw natuurlijke neigingen en menselijke verlangens.
Ons onderwerp is de vernieuwende kracht van discipelschap, de transformerende kracht die ik in het eerste artikel probeerde te omschrijven – de
plaats waar deze werkzaam is, is in de eerste plaats de geest: “Wordt
hervormd door de vernieuwing van uw denken”. Voeg hierbij de volgende
woorden: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus
was” (Flp 2:5); en: “... dat u verjongd wordt door de geest van uw denken” (Efez 4:23). Het mag misschien ouderwets klinken, maar het staat
onomstotelijk vast: Als u zijn woorden volkomen tot uw gedachten laat
doordringen, en als u zijn daden het voorbeeld voor en de ervaring van
uw dagelijks leven laat worden; als u steeds meer de geestelijke waarde
van zijn onderwijs leert kennen, en als u het offervaardige karakter van
zijn liefde voor u gaat beseffen, kunt u steeds meer van zijn geest in
uzelf ontwikkelen. Wie betwijfelt of dit de goede methode is, denke eens
aan de apostel Paulus. Hij dringt er bij de volgelingen van Jezus op aan
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9. De hoogste toets
een einde te maken aan hun krenterigheid; vrijgevig te zijn, te geven, ja
zelfs zich op te offeren voor hun arme geloofsgenoten. Let op de methode die hij gebruikt: “Wees dan ook in dit liefdewerk overvloedig ... U
kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk
zou worden” (2 Kor 8:7-9). Een verandering van inzicht in wat het werkelijk betekent een discipel van de Heer te zijn, loopt uit op een verandering van gedrag, wat een verbetering van karakter met zich meebrengt –
een vooruitgang ten gunste van Christus, dank zij Zijn onderwijs en de
invloed van Zijn Geest.
Ware discipelen proberen voortdurend te bepalen wat voor hun leven de
meest belangrijke elementen zijn in het voorbeeld van de Meester. Jezus
komt in de evangeliën meer naar voren als iemand die duidelijk is in wat
Hij zegt en doet, dan als iemand die de dingen ingewikkeld maakt. Hij is
open, ongekunsteld, oprecht. Hij heeft geen geheim leven, iets dat verborgen moet blijven. De geest van Christus is van een doorzichtige eenvoud. Hij hoeft nooit zijn woorden bij te stellen, uit angst voor de indruk
die Hij op anderen maakt, uit zorg voor zijn ‘imago’. Hij kijkt nooit tersluiks opzij, om te zien wat voor indruk Hij maakt. Hij spreekt onomwonden, openhartig, en is bereid omwille van de eerlijkheid van zijn onderwijs zijn leven in gevaar te brengen. Het is alsof u naar de helder blauwe
hemel kijkt op een mooie zomer- of winterdag, zonder mist en wolken.
Dan is er zijn kalmte, die zo duidelijk is in het evangelieverhaal en je iedere keer dat je het leest meer opvalt. Zelden wordt Hij door omstandigheden gedwongen. Het is eerder zo dat Hij de omstandigheden dwingt.
Wanneer anderen opgewonden en onrustig zijn, in hun geest door stormen heen een weer geslingerd worden, is deze Man de kalmte zelf. Zijn
laatste uren zijn het beste voorbeeld. Pilatus loopt heen en weer over de
stenen vloer, en bijt — als het ware — op zijn nagels van de spanning.
Het volk is rusteloos en tiert, belust op bloed. De priesters zijn agressief
en prikkelbaar. Te midden van dat alles is er Eén rustig en kalm van
geest. Dat is de Man met het kleed zonder naad, de ziener van Galilea.
Vervolgens valt zijn mededogen op. Die onthult opmerkelijk veel over
zijn geestestoestand. Hij reageert met een majestueuze vanzelfsprekendheid op het leed en de vreugde van anderen. Hij lacht in Kana en
weent in Bethanië. Toen Hij door de straten en over de heuvels van Galilea wandelde, was het volk Israël zich sterk bewust van de gevoeligheid
van God. In al hun benauwdheid werd Hij Zelf benauwd. Hij wist dat zij
zo dikwijls waren als schapen zonder herder en werd van mededogen
voor hen vervuld.
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vernieuwende kracht van discipelschap
Dit is een beschouwing van de geest van Christus — de ideale. Het is de
moeite waard daar over na te denken, omdat door de geestelijke ontwikkeling van uw karakter — zichtbaar in eigenschappen als zuiverheid, kalmte en mededogen — Christus gestalte in u krijgt. Deze dingen zijn cruciaal
in de beoefening van het discipelschap in het dagelijkse leven.
Het leven kan soms ingewikkeld lijken. U hebt te maken met zowel het
geestelijke als het natuurlijke, wereldlijke, en u staat met één been in
het ene en met één been in het andere kamp. Maar al te vaak raakt het
geestelijke begraven onder alle zorgen en geneugten van uw dagelijkse
bestaan. De belangrijke dingen, die u misschien eens scherp zag, vervagen langzaam. Dingen die eens helder en duidelijk waren, zijn nu ingewikkeld. Het geloof, eens stralend helder, is langzaam verzwakt. Daarom
klinkt de oproep: neem afstand van de dingen die huichelachtigheid aanmoedigen, en streef naar de dingen die de eenvoud bevorderen. Reken af
met de schemertoestand. Wandel in helderheid in het licht en laat u zien.
De geest van rusteloosheid
Probeer kalmte te ontwikkelen. De wereld is rusteloos. Dit maakt deel uit
van het gebrek aan het horen naar Gods Woord. Karakteristiek voor de
geest van deze tijd zijn de woorden ‘Ik moet er vandoor’. Dit betekent
dat er door alle huishoudelijke bezigheden en het dagelijks werk geen
tijd meer is voor wat van eeuwig belang is, en geen tijd meer voor de
moeilijkheden en de problemen van de heiligen. Maakt u zich zorgen over
te veel dingen? Blijft u kalm in de maalstroom van het leven van alledag?
Laat het toch duidelijk zijn: in zoverre u de geest van Christus heeft, zal
uw hart op de Here zijn gevestigd; niet overmeesterd door paniek, maar
in vredige rust; onverstoorbaar omdat u zich door Christus laat leiden.
Toon mededogen voor anderen. Dit is liefde die het goede verlangt voor
mensen in moeite en benauwdheid. Het is liefde die opwelt en overvloeit
ter wille van mensen die heil en leven nodig hebben. Het is gevoeligheid,
die bewogen, werkzaam en overwinnend is. “Laat die gezindheid bij u
zijn.” Zo wordt hardheid buitengesloten en gemeenheid uitgebannen. Het
mededogen van Christus in zijn discipelen zal niet toelaten, dat iets radicaal in de weg komt van het liefdevol dienen van de gebrokenen van hart
en van hen die zware verliezen hebben geleden. Geen persoonlijke voorkeur, geen menselijke hoogmoed, geen verwaande wijsheid, geen liefde
voor genot zou de gevoeligheid van uw liefde in de weg staan. Reken af
met uw omzichtige berekeningen, met uw vertrouwen op het vlees, geef
u over aan het genaderijke voorbeeld van de Verlosser. Wees van deze
geest vervuld, en u zult zijn eigendom zijn, nu en voor altijd. Dit is de
vernieuwende kracht van discipelschap waarnaar u zoekt.
D.G.
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Overdenking

De dood zal niet meer zijn
(vervolg van pagina 7)

Dan resten nog de brieven van twee schriftgeleerden, waarvan één Paulus
van Tarsus is. Beide ‘doorkneed in de schriften’ en door en door Joods denkend. In de brieven aan de gemeenten in Korinte, die in Rome, en in die aan
de Hebreeën, vinden we veel vaker dan gemiddeld het woord thanatos = de
dood. Het is kennelijk de Griekse vertaling van dat Hebreeuwse woord maveth, dat de overgang van leven naar dood aanduidde, het feitelijke sterven.
En de schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt het ook zo. Paulus
echter introduceert een nieuwe betekenis. Hij beschrijft ‘de dood’ als een
zelfstandig begrip, en stelt die dan voor als een koning of heerser, die de
mensen tot gevangenen maakt en tot slavernij brengt: “De dood heeft als
koning geheerst van Adam tot Mozes ... Want, indien door de overtreding van
de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij,
die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen,
leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus (Rom 5:14,17). En
de zonde (ook al als zelfstandig begrip) is de veldheer in dienst van die koning, die ons overwint en gevangenneemt. Of erger nog: de meester in wiens
dienst wij zelf ons als slaven gesteld hebben: “Weet u niet, dat u hem, in
wiens dienst u zich stelt om hem als slaven te gehoorzamen, ook moet gehoorzamen als slaven ...? Maar God zij dank: u was slaven van de zonde,
maar u bent ... vrijgemaakt van de zonde (en) in dienst gekomen van de gerechtigheid (Rom 6:16-18). Dat ‘vrijgemaakt’ betekent: losgekocht uit die
slavernij, in vrijheid gesteld. Dat kan niemand zelf, en we hebben daar zeker
geen recht op. Maar God heeft de ‘losprijs’ betaald met het leven van Zijn
Zoon. En dat geeft ook meteen aan waar Paulus deze gedachte vandaan
heeft. Het is de boodschap waarvoor de profetie van Jesaja het begrip
‘evangelie’ introduceerde. Het onbeschrijfelijke nieuws dat de onmogelijk
schijnende overwinning toch is behaald. Eerst (als beeld) die over het machtige Babylon, door koning Kores, maar dan (in de toepassing) die op de zonde
en de dood. Door een overwinnaar die ‘de Knecht van de HERE’ wordt genoemd, die zijn overwinning “niet door kracht en ook niet door geweld, maar
door Gods Geest!” (Zach 4:6) behaalde. In Openbaring heet Hij ‘de leeuw van
Juda’, maar blijkt Hij vervolgens ‘het Lam van God’ te zijn. En aan het eind
van dit boek lezen we hoe die schijnbaar onoverwinnelijke vijand, de dood,
definitief wordt vernietigd: “En de dood en het dodenrijk werden in de vuurpoel geworpen (Op 20:14). Vuur betekent hier, zoals elders in de Schrift, absolute en definitieve vernietiging. En voor hen die het voorrecht (geen
recht!) hebben teruggeboekt te worden, zal daarom gelden: “God zal alle
tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw,
noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan (Op 20:4). Dit zou reden genoeg moeten zijn om God grote vreugde
en dankbaarheid te tonen voor die overwinning (die al is behaald)!
R.C.R.
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24. De duivel in het Nieuwe Testament (4)
Zit er een wezen achter de Godvijandige daden van mensen?
Vaak wordt gezegd dat ‘de duivel’ achter de slechte daden van mensen zit,
omdat ‘de mens op zich goed is’. Maar waarom wordt dit in de Bijbel dan
nooit gezegd? Het tegendeel is eerder waar. De schrijvers van het Nieuwe
Testament stellen, net als God in de hof, de mens verantwoordelijk voor zijn
zonden. Zij voeren geen verzachtende omstandigheden aan — zoals dat de
duivel nu eenmaal zo’n onweerstaanbare macht over ons heeft. Jakobus verklaart juist: “... zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde ...” (Jak 1:14,15). Dus niet een bovennatuurlijke
macht brengt ons tot zonde, maar het toegeven aan onze eigen schadelijke
begeerten. Jesaja moet van God uitleggen dat Hij de enige macht is om rekening mee te houden: “... opdat men het wete ... dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander … die het heil bewerk en het
onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles” (Jes 45:6,7). Anders gezegd: alle
‘ellende’ die ons ‘overkomt’ komt van God. Wij mensen breken Zijn werk af.
Al ons ‘onheil’ komt voort uit Gods vloek over de eerste mensen vanwege
hun zonde, die alle mensen zijn nagevolgd. Tegen Baruch, de schrijver van
Jeremia, zegt God: “... zie, wat Ik gebouwd heb, breek Ik zelf af en wat Ik
geplant heb, ruk Ik zelf uit ... (Jer 45:4). Dit ‘zelf’ wil zeggen dat het Gods
initiatief is, Zijn wil en plan. Wat Hij doet wordt echter meestal in Zijn opdracht uitgevoerd door engelen of mensen — de eersten gehoorzaam aan wat
God van hen vraagt, de laatsten vaak zonder dat zij zich ervan bewust zijn,
maar omdat God het hen ingeeft te doen (zoals de koning van Babel, die Jeruzalem en de tempel verwoestte en het volk in ballingschap voerde, op de
door God bepaalde tijd toen Israël door ging met zondigen.
Als ‘de duivel’ ons slechte dingen influistert, zou dat essentiële informatie
zijn, die ons niet onthouden mag worden. Want als wij hem weerstand moeten bieden, moeten wij toch weten wie of wat hij is? Anders zouden wij niet
weten hoe wij hem moeten bestrijden, om hem te kunnen overwinnen! Als
het echter de zonde in onszelf en de verleidingen van de wereld zijn, vraagt
dat een geheel andere strijd dan die tegen een bepaald wezen. Een strijd die
gewonnen kan worden. Paulus vraagt in de brief aan de Romeinen: “Wie zal
ons scheiden van de liefde van Christus?” Als hij bij ‘wie’ aan een persoon
dacht, dan zou het de duivel zijn, toch? Maar dat zegt Paulus niet! Passend
bij wat Christus ervaren heeft tijdens zijn leven, geeft hij voorbeelden van
bedreigingen van het leven van gelovigen door mensen: “Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het
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zwaard?” (8:35). In dit verband spreekt hij over gelovigen als ‘overwinnaars’.
Welke overwinning behalen zij dan? Die op de valse leer van de leugenprofeten – door Johannes in zijn eerste brief ‘antichrist’ en ‘de boze’ genoemd —
door hun getuigenis van de waarheid; op ‘de wereld’ (Joh 16:33; 1 Joh 5:5),
door ervoor te zorgen niet in situaties te komen waarin de verleiding te groot
wordt; op zichzelf, door te strijden tegen schadelijke begeerten; op de dood,
door niet te zondigen; op het kwade dat mensen de ware gelovigen aandoen,
door hun haat te vergelden met goed te doen (Rom 12:17-21); etc. In de brieven aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring, worden Christus’ volgelingen opgeroepen in alle omstandigheden trouw te blijven aan alles wat
verband houdt met het geloof in Christus. Wie daarin ‘overwint’ zal van
Christus ontvangen wat de gelovigen van het begin af beloofd is. Wie niet
overwint is een verliezer, ook van wat God heeft beloofd. In geen van deze
brieven wordt de gelovigen gevraagd ‘de duivel’ of ‘de satan’ als wezen te
overwinnen. Wel om niet toe te geven aan de verleiding van ons hart, te kiezen voor een gemakkelijk en aangenaam leven voor onszelf. Dit inzicht toont
ons waar wij door Christus’ reddingswerk van verlost moeten worden: ons
eigen ik. Wie met zijn hulp die strijd wint, zal bij zijn komst uit de hemel
ook verlost worden van alle verleidingen en bedreigingen van buitenaf.
En Judas dan?
Jezus zegt dat Judas een duivel is, en niet dat hij een duivel heeft! Maar,
zult u zeggen, er staat toch duidelijk dat de duivel Judas in het hart gegeven
had Jezus te verraden (Joh 13:2), en dat de satan in hem voer (Joh 13:27)?
Laten we alle ideeën over duivel en satan als bovennatuurlijk wezen voor een
ogenblik vergeten, en kijken of er ook een andere verklaring mogelijk is. Er
dreigt echt niet het gevaar dat wij in zijn macht zullen komen...
Het hart is in de Bijbel de plaats van innerlijk overleg. Jezus zegt over de
zonden die mensen bedenken en doen: “uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen” (Mat 15:19). Judas’ hart was niet eerlijk. Johannes schrijft dat
hij “een dief was en als de beheerder van de kas de inkomsten wegnam” (Joh
12:6). Wat wilde hij met dat geld? Want op dat moment had hij er weinig
aan. Het zou opvallen als hij mooiere kleren had dan de anderen. Dus moet
hij dit gedaan hebben ‘met het oog op de toekomst’. De meeste Joden zagen
het Koninkrijk als een voortzetting van dit leven, maar dan in veel betere
omstandigheden – en uiteraard met grote zegeningen voor henzelf. Zulke dingen vertalen zich bij ons mensen meestal in materiële zin, in bezit. Ook een
deel van het christendom ziet rijkdom vaak als een zegen van God, en dus
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een goedkeuring van het leven dat men leidt. Er zijn er zelfs die de armen
zien als mensen aan wie God Zijn zegen onthoudt; en omdat daar wel een
reden voor zal zijn, hoef je ze niet te helpen. Uiteraard een rechtvaardiging
om de minderbedeelde niet te hoeven helpen, en alles voor jezelf te houden.
Ook Judas bekommerde zich niet om de armen (Joh 12:6). De aanleiding voor
zijn verraad van Jezus was diens zalving met kostbare olie door een vrouw.
Vanwege de kritiek van (alle?) discipelen, vroeg Jezus hen dit te zien als een
liefdedaad “om mijn begrafenis voor te bereiden” (Mat 26:12). Dit zal hen
geschokt hebben! Begrafenis? Dood? Is Hij dan wel de Messias? En het Koninkrijk dan? Judas had tot dat moment zijn toekomst waarschijnlijk gezien als
‘minister van financiën’ van het Koninkrijk. Dan was hij verzekerd van een
onbeperkte bron van middelen. Want hij moest natuurlijk ‘representatief’
kunnen leven; en daarvoor had je grond en een huis nodig. Nu ziet hij zijn
plannen gevaar lopen en gaat naar de Joodse leiders. Hij vraagt hen wat zij
hem willen betalen, als hij ervoor zorgt dat zij Jezus geruisloos in handen
krijgen (Mat 26:15). Wat Petrus in Handelingen 1 zegt, wekt de indruk dat
Judas een optie had op een stuk land — het bewijs volgt zo. Misschien moest
hij de aanbetaling doen, of een volgende termijn betalen, want hij kreeg van
de Joodse leiders 30 zilverlingen handje contantje – mogelijk als voorschot op
wat hij zou krijgen als het plan gelukt was (Mat 26:15,16).
Zijn verraad was dus een weloverwogen plan, ingegeven door de behoefte
aan geld; geen influistering van buitenaf die hem daartoe aanzette! Liefde
voor de wereld beheerste zijn gedachten, en hij wilde koste wat het kost zijn
doel bereiken — zelfs ten koste van de Man die zijn Redder wilde zijn. Dat
maakte hem tot ‘een duivel’, een vijand van God en Zijn Zoon. De woorden
dat de duivel Judas in het hart gegeven had Jezus te verraden, zijn passend.
Ze geven aan hoe groot zijn zonde was. We zullen dit later verder bekijken.
Johannes plaatst zijn woorden over Judas aan het begin van de Pascha viering. Een aanduiding dat Judas er vanuit ging dat deze avond de beste gelegenheid bood? Hij wist dat zij laat die avond naar het eenzame Kidrondal
zouden gaan. Mogelijk hadden de Joodse leiders er zelfs op aangedrongen dat
hij voort moest maken. In dat geval zouden heel goed zij bedoeld kunnen zijn
met ‘de duivel’ die hem zijn daad ingaf. Tijdens en direct na de voetwassing
maakte Jezus duidelijk dat één van zijn discipelen Hem die nacht in de handen van de Joodse leiders zou spelen. En nadat Judas werd aangewezen als
de dader, “voer de satan in hem”. Dit wijst op een punt waarop geen terugkeer meer mogelijk was. Of het boosheid was, of dat hij zich steeds ongemakkelijker ging voelen in de bovenzaal, zijn besluit stond nu volledig vast:
hij ging de Joodse leiders vertellen waar zij Jezus die nacht konden vinden.
Zo’n mogelijke verklaring voor een ‘probleempassage’ moeten we wel toet32
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sen aan de rest van de Bijbel. Daarvoor kijken we naar de voorvader van Jezus: David. Hij was bestemd koning van Israël te worden. Maar hij ondernam
zelf geen stappen. Dat liet hij aan God over, omdat er op dat moment al een
koning was: Saul. De profeet Samuël had tegen Saul gezegd dat het koningschap hem — vanwege zijn ongehoorzaamheid — afgenomen zou worden.
Vanaf dat moment werd hij achterdochtig tegenover iedere mogelijke opvolger. Op een dag concludeerde hij dat David het moest zijn. In zijn jaloersheid werd Saul zo paranoïde, dat hij David wilde doden. Hij ging de weg van
Kaïn op en beheerste zijn zondige haatgevoelens niet. Dit wordt zo beschreven: “... een boze geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst aan” (1 Sam
16:14); en “hij gedroeg zich in het huis als een razende ... Saul had zijn
speer in de hand. En hij wierp de speer en dacht: Ik zal David aan de wand
spietsen” (1 Sam 18:10,11). De mensen hadden in die tijd geen idee hoe zo’n
gedragsverandering kon ontstaan. De verklaring zochten zij in een boze
geest, die de plaats ingenomen had van de heilige Geest die Saul eerst ontving (1 Sam 16:14). Maar geheel in de lijn van wat God later door Jesaja zei,
kwam bij hen niet de gedachte op aan een macht naast of buiten Hem. Als
God de heilige Geest, waardoor Saul goede dingen had moeten doen, wegnam, dan liet zijn gedrag zien dat God hem had verlaten en had Hij in plaats
daarvan een boze geest over Saul laten komen. In de Nieuwtestamentische
beleving zou Saul nu een boze geest zijn. We komen daar later op terug.
Het zou te ver voeren te beweren dat Judas Jezus dood wenste. Er wordt ook
nergens gezegd dat hij Jezus van iets beschuldigde. Waarschijnlijk ging hij er
vanuit dat, als Jezus de Messias was, Hij wel uit de handen van de Joodse
leiders zou ontkomen — dat was al vaker gebeurd. Dan zou alles op zijn pootjes terechtkomen: Judas had wat hij wilde, en kon gewoon doorgaan met
waar hij mee bezig was. Maar het liep anders: Jezus verzette zich niet en
werd veroordeeld. Matteüs vertelt: “Toen kreeg Judas, die Hem verraden
had, berouw, daar hij zag, dat Hij veroordeeld was, en hij bracht de dertig
zilverlingen aan de overpriesters en oudsten terug, en hij sprak: Ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden!” (Mat 27:3,4). Wat deden de leiders
daarmee? Ze mochten het niet terugdoen in de offerkist “want het is bloedgeld” (vs 6), en besloten hiermee “het land van de pottenbakker te kopen als
begraafplaats voor de vreemdelingen” (vs 7). Welk land was dat? Handelingen
geeft duidelijkheid; want als Petrus herinnert aan wat met Judas gebeurde,
past hij twee passages in de Psalmen op de situatie toe: uit Psalm 69:26 “Zijn
plaats worde woest en er zal niemand zijn, die erop woont”, en uit Psalm
109:8 “Een ander neme het opzicht dat hij had”. Hieruit blijkt inderdaad dat
Judas een stuk land wilde kopen om er te gaan wonen. Door zijn zelfmoord
en het besluit van de Joodse leiders, kwam er nooit iemand te wonen — althans geen levend mens...
J.K.D.
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Geloven in de Schepper
De eerste keer dat in de Bijbel sprake is van schrijven en een boek, is in Exodus
17:14. Nadat God Israël de eerste overwinning heeft gegeven, geeft Hij Mozes de
opdracht: “Schrijf dit ter nagedachtenis in een boek.” Aan het eind van zijn leven wijst hij de Israëlieten op het boek, dat hij schreef over alles wat God hem
bekendmaakte voor hun leven in het beloofde land. Hij noemt dit “de woorden
van de wet” (Deut 28:58,61; 29:20,27; 30:10; 31:24). Nadat Mozes is gestorven,
moet zijn dienaar Jozua hen in het beloofde land brengen. Daar doet hij wat
staat in het boek dat Mozes hem gegeven heeft. Dan blijkt dat dit “boek van de
wet” meer is dan het boek Deuteronomium. Want als hij een altaar bouwt voor
de Here, is dat volgens Diens opdracht in Exodus 20:25 (Jozua 8:31). Algemeen
wordt aangenomen — door Joden en christenen — dat het “boek van de wet” de
eerste vijf boeken van de Bijbel omvat. Jezus legde, bijvoorbeeld, uit de wet, de
profeten en de psalmen uit wat daarin stond over het lijden, sterven en opstaan
van de Messias. Eén van die voorzeggingen van lijden was die aan Eva: dat één
van haar nakomelingen de macht van de slang teniet zou doen, maar in die strijd
zijn eigen hiel vermorzeld zou worden (Genesis 3:15). Het boek Genesis behoort
niet tot de profetische boeken, of tot de boeken van de psalmen.
Nu leefde volgens de Bijbelse tijdrekening, Mozes afgerond zo’n 2400 jaar na ‘de
wording’ (genesis) van Adam en Eva. Hoe wist hij dan wat er was gebeurd, vanaf
die ‘wording’ van mensen (en zelfs daarvoor) tot zijn tijd? Zonder mondelinge en
schriftelijke overlevering uit te sluiten, gaan we vooral uit van openbaring door
God. De menselijke herinnering en weergave zijn gekleurd, en de Bijbel is Gods
verhaal over Zijn handelen met mensen. We moeten daarom altijd voor ogen
houden, dat het opschrijven van wat Hij doet en hoe mensen daarop reageren,
een doel heeft: lessen leren, verwachting en hoop vast houden, etc. God gaat
het niet slechts om geschiedenis, maar hoe die past binnen het kader van het
bereiken van Zijn doel. Dat is heilsgeschiedenis. En hier komen we direct tot de
kern van waar het om gaat, als we het hebben over schepping of evolutie.
Evolutie is ontwikkeling, gebaseerd op toeval en/of wetmatigheden in de natuurwereld, zonder inmenging van ‘iets hogers’. Schepping gaat uit van een doel, en
dus een plan. Scheppen is daarom een daad van een Schepper. Hij maakt iets dat
er daarvoor niet was (vgl Rom 4:17). In de heilsgeschiedenis gaat het om wat de
Schepper gedaan heeft om leven op aarde te brengen, met als hoogste vorm de
mens. Mozes was er niet bij toen God zei: “Laat ons mensen maken naar ons
beeld, als onze gelijkenis, opdat zij ...” (Gen 1:26) — tussen twee haakjes: we
zien hier dus het plan (laat ons) en het doel (opdat zij).
De Bijbel noemt het bekendmaken van wat wij niet weten openbaring. Meestal
wordt gedacht dat dit voorzeggingen zijn over de toekomst, vaak profetie genoemd. Maar zowel het een als het ander is niet, of niet volledig, juist. Openbaring is wel profetie, maar profetie niet altijd openbaring. Profeteren is het woord
van God bekendmaken, doorgeven aan anderen. Openbaring is het bekendmaken
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van iets dat voor mensen verborgen is. Dat kan al wel bekendgemaakt zijn, maar
de betekenis ervan is nog niet duidelijk. Het kan ook iets zijn uit het verleden.
Iets dat wij helemaal niet weten, of wel weten maar waarvan de diepere grond
ons ontgaat. En het kan inderdaad ook iets zijn dat in de toekomst zal gebeuren.
In het boek Openbaring openbaart Christus “wat is en wat hierna gebeuren
zal” (1:19). Dus Hij verklaart de toestand van dat moment, en trekt die door naar
de toekomst. Hij doet dit op gezag van de Here God, Die zegt : “Ik ben de alfa en
de omega die is en die was en die komt, de Almachtige” (Op 1:8). Alfa en omega
zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. Met andere woorden:
God is het begin en het einde. Maar omdat de Bijbel zegt dat Hij geen begin of
einde heeft, kan hier alleen het begin van alles en het einde, het doel, van alles
bedoeld zijn. In de NBG’51 vertaling wordt verwezen naar Exodus 3:14. En mijns
inziens terecht; want daar maakt de HERE zich bekend aan Mozes, met Zijn
Naam: “Ik ben (die Ik ben)” — ook wel weergegeven met: “Ik ben die Ik zijn zal.”
Hij doet dit door Zijn beloften uit het verleden door te trekken naar het heden
en de toekomst: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van
Jakob” (vs 15). Hij “gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaäk en Jakob” (Ex
2:24). Wat Hij begonnen is met Abraham, Isaäk en Jakob, gaat Hij nu voltooien —
te beginnen in hun nakomelingen. Daarom begon Mozes niet met Exodus, maar
met Genesis. Het boek waarin alles staat dat vooraf ging aan de vorming van Israël. Dus met de stamvaders van dit volk. Maar ook zij staan niet los van de heilsgeschiedenis. Zij hebben op hun beurt voorouders: Noach en Sem. Maar die kwamen weer voort uit de lijn van Adam en Set. En zij… Nee, de Bijbel geeft geen
voorouders van Adam. Want God vormde Adam en blies hem de levensadem in.
Daarom noemt Lucas hem in het geslachtsregister van Jezus van Nazaret “de
zoon van God” (Luc 3:38). Waar heeft hij dat geslachtsregister vandaan? Uit “de
wet en de profeten”. Hij ging dus uit van de betrouwbaarheid van wat Mozes en
de profeten na hem optekenden, in de erkenning van wat Paulus later zo verwoordde: “Al de schrift is door God ingegeven” (2 Tim 3:16 Staten Vertaling).
Wie zich christen noemt, behoort te bedoelen dat hij Christus navolgt in Diens
denken, spreken en handelen. Hij vertrouwde volledig op de Schriften, en wees
zijn tijdgenoten voortdurend op wat daarin staat en God daarmee bedoelt te
zeggen. “Hebt u niet gelezen”, “staat er niet geschreven”, zijn kenmerkend voor
Hem. Elke christen zou bij het lezen van de Bijbel dus, net als Jezus, moeten
geloven wat hij of zij leest. Velen echter zijn als Jezus’ tijdgenoten. Zij zien
Hem in zijn wonderen, zijn uitspraken van liefde, en al het andere fijne dat Hij
zei en deed. Maar zij zien niet in waarom Hij wonderen deed: om het woord dat
Hij in de naam van de Vader in de hemel, die Hij de Schepper noemde (Mat
19:4), te illustreren en kracht bij te zetten. En juist dat woord geloofde men
toen niet en gelooft men nog steeds niet of nauwelijks. Daarom is zijn vraag nog
altijd: “Als ik waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?”(Joh 8:46).
J.K.D.

oord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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Verstrooide schapen
Na het vertrek van Judas zegt Jezus tot de overige discipelen: “U zult
allen aan Mij aanstoot nemen deze nacht. Want er staat geschreven: Ik
zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden” (Mat 26:31). Na alle voorafgaande schokkende gebeurtenissen en
woorden, wordt het Petrus teveel. Hij reageert prompt met: “Al zouden
allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!” en “Met U ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan” (Mat 26:33; Luc 22: 33). Maar Jezus weet
dat het niet zo zal zijn. Daarom zegt Hij in de hof tegen hem, als hij niet
eens één uur wakker kan blijven om zijn Heer te steunen: “Simon, slaapt
u? Was u niet in staat één uur te waken? Waak en bid, dat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak” (Mar
14:37,38). Welke verzoeking? Om Jezus te verloochenen, door Hem in de
steek te laten en te ontkennen dat hij Hem kent, als het gevaarlijk voor
hem wordt. Dat had Jezus hem als teken gegeven, toen hij stellig beweerde bij Jezus te zullen blijven en voor Hem te strijden: “Voorwaar, ik
zeg u, in deze nacht, voordat de haan twee maal kraait, zult u Mij drie
maal verloochenen”. Maar hij had heftig gereageerd: “Al moest ik met u
sterven, ik zal U voorzeker niet verloochenen”. En de anderen vielen hem
toen bij (Mat 26:33,35). Maar als de tempelpolitie en een Romeins peloton verschijnen, en Jezus zich niet verzet, blijkt dat Hij gelijk had: “zij
lieten Hem alleen en vluchtten allen”... (Mar 14:50). Enkele uren later
verloochent Petrus zijn Heer ook nog eens drie maal.
Waar ze heen vluchten weten we niet. In ieder geval niet naar Galilea,
want op de sabbat mogen ze niet reizen. Op de eerste dag vinden we hen
bijeen in Jeruzalem. Wat denken en bespreken zij? Jezus had enkele keren tegen hen gezegd dat Hij zou lijden en sterven, maar ook op de derde dag opgewekt worden. En in de bovenzaal had Hij gezegd: “Maar nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea” (Mat 26:32). Geloven ze dat? Kennelijk komt het niet in hen op dat, als God Zijn voornemen wil voortzetten, Hij wel uit de dood moet worden opgewekt. Zijn
dood houdt hen zo bezig — vooral omdat Hij aan een paal had gehangen,
en dus volgens de wet een vervloekte was — dat het onaannemelijk lijkt
dat God Hem zal opwekken uit de dood. Alles lijkt verloren. Eén van hen
verwoordt de sombere stemming die leeft onder hen allen: “Wij echter
leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou” (Luc 24:21).
Deze sombere stemming onder Jezus’ leerlingen verdwijnt echter als bij
toverslag, als zij ervan overtuigd zijn dat hun Heer leeft. Veertig dagen
legt Jezus hen uit wat er in de Schriften over Hem geschreven staat (Luc
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24:4) “... tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk van God betreft” (Hand 1:3). Ook herhaalt Hij zijn opdracht, dat in zijn naam aan
alle volken de bekering tot vergeving van zonden gepredikt moet worden
(Luc 24:47). Dus bekering en vergeving van zonden maken nog altijd deel
uit van de verwachting van het Koninkrijk, evenals toen de prediking
daarvan door Johannes de Doper en Jezus begon (Mat 3:2; 4:17). Ook de
hoop op de verlossing van Israël is onlosmakelijk met dat Koninkrijk verbonden. In plaats van de woorden zonder hoop van de derde dag, klinken
nu woorden vol verwachting: “Heer, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand 1:6). Zij beschouwen Hem dus (weer) als hun
Koning, en kunnen bijna niet wachten tot Hij plaats neemt op zijn troon.
Zijn antwoord is echter: “Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden
te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden
heeft” (Hand 1:7). Als er niet iets op volgde, zou dit een wat stroeve reactie zijn. Hij wil hen er echter van verzekeren dat God het moment
daarvan heeft vastgesteld, en dit zeker niet voorbij zal laten gaan.
Geduldig verwachten
Jezus vertelde hen eens een gelijkenis over een weduwe, die elke dag
naar een rechter stapte met de smeekbede haar recht te doen; uiteindelijk deed hij wat zij vroeg. Jezus gebruikte dit als beeld voor wat God
doet: oprechte gelovigen bidden Hem dag en nacht te doen wat Hij heeft
beloofd; en Hij houdt Zich beslist niet doof: “Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen” (Luc 18:8a). Spoedig is niet meteen. Ook de
weduwe moest geduld hebben en blijven smeken. Hetzelfde vraagt Jezus
van zijn volgelingen. Mogelijk dacht Jacobus hieraan toen hij schreef:
“Heb dus geduld, broeders, tot de komst van de Heer! … Oefen ook u geduld, want de komst van de Heer is nabij … zie, de Rechter staat voor de
deur” (Jak 5:7-9; ook vs 17). Dit is waar het in het geloof om gaat, maar
het zo vaak mis gaat. Vandaar dat Jezus zich meteen afvraagt hoe lang
zijn volgelingen dat geduldige geloof zullen vasthouden: “Maar, als de
Mensenzoon komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Luc 18:8b).
De opdracht aan allen te getuigen van het Koninkrijk
Geduldig verwachten betekent niet lijdzaam afwachten. Jezus’ volgelingen moeten een opdracht uitvoeren tot zijn terugkeer en de vestiging van
Gods Koninkrijk op aarde: “... u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem
en ... tot het uiterste van de aarde” (Hand 1:8). De apostelen en hun medewerkers hebben bereidwillig en ijverig gedaan wat hun Heer vroeg. Zij
zijn overal heen gegaan om te getuigen van het Koninkrijk van God, en

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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de daarvoor noodzakelijke bekering tot Jezus Christus en doop tot vergeving van zonde, van de wederkomst van Christus, en de opstanding uit de
dood. Zie bijvoorbeeld Handelingen 8:12; 19:8; 28:23 en 31.
Velen menen dat Jezus zijn zendingsopdracht alleen gaf aan de twaalf
eerste apostelen. Zij hadden Hem gezien en gehoord, en waren dus zijn
letterlijke getuigen. Parallelle passages geven antwoord op de vraag of
anderen hier een rol in hebben. Dat alle vier evangeliën op de een of andere wijze aandacht besteden aan Jezus’ opdracht, bewijst dat het een
belangrijk punt is. Het meest duidelijk is Matteüs: “Mij is gegeven alle
macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn
discipelen en doop hen ... en leer hen onderhouden al wat Ik u bevolen
heb” (Mat 28:18,19). De apostelen predikten het evangelie niet aan alle
volken. Paulus was geen ooggetuige. Jezus’ macht is nog niet zichtbaar
op aarde. Kennelijk gaat de opdracht door tot zijn wederkomst. Dit
wordt bevestigd door Jezus’ eerdere woorden: “En dit evangelie van het
Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis
voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mat 24:14).
Getuigen in woord en daad
Daarbij kwam de zorg voor medegelovigen. Elke gelovige heeft geestelijk
en fysiek voedsel nodig. Wie voor beide zorgt, is in Jezus’ ogen één van
zijn trouwe dienaars, die Hij “over al zijn bezit zal stellen” (zie Mat
24:45-47). Jezus was de uitmuntende Slaaf; en zijn verhoging tot Gods
rechterhand (met alle macht in hemel en op aarde) maakt het mogelijk
dat anderen bij zijn wederkomst zullen delen in zijn heerlijkheid.
Dat de verwachting van de komst van het Koninkrijk het hele leven behoort te beïnvloeden en beheersen, blijkt uit wat Paulus over de praktische kant schrijft. Soms in negatieve zin: wie dit of dat (niet) doen, zullen het Koninkrijk niet beërven (1 Kor 6:9,10; Gal 5:21). In de eerste Tessalonicenzenbrief roept hij, in de hoop op Gods hulp daarbij, op:
Onthoudt u van allerlei soort van kwaad. En Hij, de God van de vrede,
heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de
komst van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk
bewaard te zijn (5:22,23; zie ook 3:13).
Gelukkig is er ook het positieve, zoals in de brief aan de Romeinen:
… het Koninkrijk van God bestaat … in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God … (Rom 14:17,18).
Dus niet wat wij, of de wereld, als rechtvaardigheid, vrede en blijdschap
beschouwen, maar wat God als zodanig ziet en vraagt moeten volgelingen
van Jezus — onder invloed van de Geest — in hun leven verwerkelijken.
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Het vergeetboek en hernieuwde aandacht
De vraag van Jezus of Hij het geloof zal vinden op aarde blijkt achteraf
een terechte. Het geloof in de komst van het Koninkrijk raakte namelijk
al snel in het ‘vergeetboek’. ‘De kerk’ ging zich beschouwen als de vervanger van Israël, en als het Koninkrijk van God. Voor een verwachting
van een Koninkrijk op aarde was en is verder geen echte noodzaak meer,
omdat de meeste christenen zijn gaan geloven dat zij bij de dood naar de
hemel gaan. Pas halverwege de negentiende eeuw kwam er een kentering, door het inzicht dat de rol van Israël niet was uitgespeeld in Gods
heilsplan. En in het verlengde daarvan kwam ook bij sommigen het besef,
dat de hoop die Jezus en de apostelen predikten geen betrekking had op
de hemel, maar op de aarde. Er ontstonden diverse stromingen die dit
gingen uitdragen. Zo herleefde het getuigenis van al wat betrekking heeft
op het Koninkrijk, en niet op slechts een deel daarvan. En zo heeft het
ook ons bereikt. Maar in de ‘welvarende’ wereld vindt het evangelie van
het Koninkrijk nog minder ingang dan het al had. De meeste christenen
kijken niet meer uit naar de beloofde zegeningen van het Koninkrijk, omdat zij het nu al ‘goed’ hebben. En dit ondanks dat iedereen om zich
heen ziet, en zelf ervaart, dat alles slechts tijdelijk is. De schrijver van
de Hebreeënbrief wijst daarom op de uiteindelijke consequentie voor hen
die weten van het evangelie van het Koninkrijk en wat daarmee samenhangt, maar er niets mee doen:
Let dan op, dat u Hem, die spreekt, niet afwijst … ons afwenden van
Hem, die uit de hemel spreekt … Hij heeft een belofte gegeven … een
verandering van de wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is,
opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren
op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God
is een verterend vuur (Heb 12:25-29).
Ook Paulus spreekt ons, met het oog op het grote dat God zal doen met
allen die oprecht geloven, ernstig toe. Omdat de Koning in de hemel is, is
het Koninkrijk op aarde nog niet tot stand gekomen. De gemeente moet
het leven in het komende Koninkrijk zo volmaakt mogelijk nu al gestalte
geven. Eén van de aspecten daarvan is de Koning in de hemel gehoorzamen, zoals goede burgers gewend zijn te doen:
Velen wandelen … als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is
het verderf … zij zijn aardsgezind. Want wij zijn burgers van een rijk in
de hemel, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook
alle dingen aan Zich kan onderwerpen (Flp 3:18-21).
J.K.D.
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Boekbespreking
Boeken van de Bijbel
Daniël
In de nadagen van Israël als zelfstandige natie toont het volk onvoldoen-

de vertrouwen op God. Ze stellen hun vertrouwen op de goden van de
volken om hen heen, en sluiten met omringende landen politieke verbonden ter bescherming tegen andere oprukkende naties. Waar Jeremia
alles beschrijft vanuit wat er in Jeruzalem gebeurt, zien we dat het
boek Daniël begint met de constatering dat zij teruggebracht werden
naar het land dat hun aartsvader Abraham in geloof en vertrouwen verlaten had toen God hem riep, zoals in Genesis beschreven is. Vervolgens
zien we hoe een jongen en zijn vrienden, in dat vreemde land hun vertrouwen op God vestigen. Zij nemen een eerste stap, en ervaren dat God
met hen is. Wat in de rest van het boek volgt is een aaneenschakeling
van bewijzen, zowel voor de gelovige Israëliet als voor Babel, dat God
almachtig is, en bepaalt aan wie Hij macht zal geven zodat Zijn plan uitgevoerd wordt.

Het boek Daniël is daarom geen verzameling zondagsschoolverhalen, gekoppeld aan een spoorboekje voor toekomstige gebeurtenissen op weg
naar de wederkomst van Christus. Het boek vormt een eenheid, met de
boodschap dat volledig vertrouwen op God nooit beschaamd wordt. Het
is het bewijs dat God Zijn plan uitvoert, zoals vanaf het begin voorzien.

In dit boekje over de achtergronden en thema’s in Daniël laten de

schrijvers zien wat de boodschap heeft betekend voor Daniël en zijn
tijdgenoten. Daarnaast gaan zij in op details van (toen nog) toekomstige
gebeurtenissen voor zover de vervulling duidelijk in de geschiedenis te
vinden is. Sommige zaken blijken tot in de kleinste details te worden
voorzegd. Maar tegelijk worden de hoofdlijnen van de wereldgeschiedenis weergegeven. Daarmee is dit boek uniek in de Schrift. Maar daarin
ligt ook het bewijs dat God actief de geschiedenis leidt om Zijn plan uit
te werken. Als wij dat helder voor ogen hebben dan kunnen wij met vertrouwen naar de toekomst kijken, in de zekerheid dat Hij ook die leidt.
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