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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Toen Daniël in ballingschap in Babel leefde, moest hij een droom die de
koning had uitleggen. Die ging over een opeenvolging van rijken in de in
die tijd bekende wereld. De boodschap die God de koning — en met hem
ook Daniël — gaf, was dat een einde zal komen aan de macht van mensen
– zichtbaar in de rijken of staten die zij vormen: “... zal de God van de
hemel een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde
gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan:
het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken,
maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” (Dan 2:44). Later kreeg Daniël
zelf ook openbaringen. Zo zag hij eens in een visioen vier dieren, die dezelfde opeenvolging van rijken voorstelden. De boodschap was ook dezelfde: “... men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en
vernietigen tot het einde. En het koningschap, de macht en de grootheid
van de koninkrijken onder de gehele hemel zal gegeven worden aan het
volk van de heiligen van de Allerhoogste: zijn koningschap is een eeuwig
koningschap” (7:26,27). Aan het eind van zijn leven kreeg hij een overzicht van wat het volk Israël zou meemaken totdat dit zover zou zijn. Het
eindigde met “een tijd van grote benauwdheid ... zoals er niet geweest is
sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk
ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden”. Zij zullen
“stralen als de sterren, voor eeuwig en altijd” (12:1 en 3).
Dit gaat dus duidelijk over wat de eindtijd, het einde van de dagen van
de mensen, wordt genoemd. De menselijke samenleving zal plaats moeten maken voor Zijn Koninkrijk op aarde. Dit zal nooit meer wijken voor
iets anders. Wij mensen zullen dit Koninkrijk niet tot stand kunnen brengen. Het zal er alleen komen door Gods ingrijpen; want alles wat ‘wij’ tot
stand brengen, eindigt altijd weer in decadentie en onrecht door corruptie, machtsmisbruik en geweld. ‘Verbrijzelen’ geeft aan dat het niet geruisloos zal gaan, als in een ‘fluwelen revolutie’. En het zal allen die dan
op aarde leven hard raken...
Toen Jezus zijn discipelen vertelde wat er zou gebeuren tot zijn wederkomst en de vestiging van Gods Koninkrijk, sloot Hij aan bij wat God Daniël openbaarde: “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. Want de machten van de
hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen ...
met grote macht en heerlijkheid ... wanneer u dit ziet gebeuren, moet u
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
weten dat het Koninkrijk van God nabij is” (Luc 21:25-31). Jezus plaatste
dit in de context van Gods toorn over het ongehoorzame Israël en Zijn
oordeel in het jaar 70. Hij noemde dit “de dagen van vergelding”, van
“grote nood”, waarin zij zouden worden “weggevoerd …” en “vallen door
de scherpte van het zwaard” (vzn 22-24). Wat vóór zijn wederkomst zal
gebeuren, zal echter veel erger zijn dan dat, en op wereldwijde schaal
plaatsvinden. In Matteüs lezen we dat Jezus op datzelfde moment zei:
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van
het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal” (Mat
24:21). Erger dus kennelijk dan de zondvloed, hoewel het effect hetzelfde zal zijn: “Want zoals zij in de dagen voor de zondvloed waren ... tot
de dag dat Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed
kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Mensenzoon
zijn” (vzn 38 en 39). Petrus zegt — wijzend op de vernietiging door de
zondvloed — dat “de tegenwoordige hemelen en de aarde als een schat
zijn weggelegd, voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en
van de ondergang van de goddeloze mensen” (2 Pet 3:7). Velen menen uit
zijn verdere woorden te moeten afleiden dat de aarde en de hemel dan
vergaan: “Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de
elementen door vuur vergaan” (vs 10). Er is geen ruimte om dit nu helemaal te bewijzen, maar ‘de hemelen’ zijn in dit verband een beeld voor
de menselijke macht, de menselijke heerschappij. De aarde en de hemelen zijn dan een beeld voor de menselijke samenleving. De hemel is Gods
woonplaats en die zal uiteraard niet vergaan. De planeet aarde zal ook
niet vergaan, want die wordt Gods Koninkrijk. Dat we dit zo zouden moeten begrijpen, is ook te zien in de aankondiging van de zondvloed: “zie,
ik ga hen met de aarde verdelgen” (Gen 6:13). De aarde werd niet verdelgd, maar de menselijke maatschappij en haar bewoners. De aarde
werd zo vernieuwd. En dat is wat gelovigen ook mogen verwachten over
Gods ingrijpen in de eindtijd: “Wij verwachten naar Gods belofte nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Pet 3:13).
Het einde van de menselijke samenleving zal dus plotseling komen. Dit
wil niet zeggen in één klap, want ook Noach bouwde tientallen jaren aan
de ark, en stelde zo een teken dat het einde zou komen. Zo zijn er ook
tekenen gegeven voor de tijd vóór Christus’ wederkomst. Wat duidelijk is,
is dat we nog veel turbulenter tijden dan nu tegemoet gaan. Daar zullen
we in het volgende artikel verder naar kijken.
J.K.D.
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Overdenking
Stel dat ik op zoek was naar iets dat me blijer kon maken,
dat ik nooit echt tevreden ben met wat ik heb. Er zijn inderdaad

veel dingen die ik nu niet heb, en best zou willen hebben. De meeste
daarvan, zo niet alle, heb ik echter niet nodig.

De Bijbel staat vol voorbeelden van mensen die meer, anders wilden dan ze
waren of hadden. Niet alleen materiële dingen, maar ook macht, aanzien,
eer, zelfs kennis. Eva wilde al meer zijn dan zij was, en vanaf toen ging het
mis. Een ander voorbeeld is het volk Israël. Dat verbleef een jaar bij de berg
Horeb. God voorzag hen daar van eten in de vorm van ‘manna’. Maar enkele
dagen na hun vertrek blijken velen dit niet meer op prijs te stellen. Ze klagen: “Hadden we maar vlees te eten. We verlangen terug naar de vis die we
in Egypte volop te eten hadden ... we zien nooit iets anders dan dat manna” (Num 11:5). Ze zijn ontevreden met wat God hen geeft en tonen er een
zekere minachting voor. Mozes moet hen zeggen: “U hebt immers bij de Heer
geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u het in Egypte zo goed had? Welnu,
de Heer zal u vlees geven – en vlees eten zult u! ... tot het u de neus uit
komt en u er misselijk van wordt. Want u hebt de Heer, die in uw midden is,
geminacht door erover te klagen dat u uit Egypte bent weggegaan” (vzn 1820). God bevrijdde hen uit de slavernij en onderdrukking daar, en nu willen
ze terug vanwege het eten. God geeft hen dan zoveel vlees dat ze ervan walgen (vs 20 NBG’51). We kunnen ons afvragen of deze geschiedenis voor ons
relevant is. Maar Paulus past de houding van Israël toe op die van ontevreden
christenen: “... onze voorouders ... aten allemaal hetzelfde geestelijke
voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank ... Toch wees God de
meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. Dit alles
strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij” (1
Kor 4:6). In Johannes 6 vertelt Jezus de menigte dat Hij het ware brood uit
de hemel is. In tegenstelling tot hen die in de woestijn, ondanks het feit dat
ze ‘hemelbrood’ aten, allemaal stierven, krijgen zij die zijn ‘vlees eten en
zijn bloed drinken’ echt leven. Hierin zit de waarschuwing Hem niet af te
wijzen door het leven ergens anders te zoeken dan bij Hem.
Hoe staat u tegenover uw zegeningen in Christus? U haalt uw neus er misschien niet voor op, zoals de Israëlieten in de woestijn, maar kunt u eerlijk
zeggen dat u tevreden bent met wat u bent en hebt? Is God u genoeg? Wenst
u niemand buiten Hem? Is wat Hij u geeft voor u genoeg? Of wilt u liever wat
anders, of nog meer? Zelf ben ik wel dankbaar voor wat God voor mij heeft
gedaan. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik een groter huis voor mijn groeiende gezin toch wel fijn zou vinden. Ook wat vaker met vakantie zou best
leuk zijn. Daar heb ik dan wel een beter betaalde baan voor nodig...
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Tevredenheid
Het probleem is niet zozeer dat we God niet willen hebben in ons leven. Het
is dat we God willen èn iets anders. Wij willen God en een betere baan, de
perfecte echtgenoot of echtgenote, dat mooie grote huis, veel leuke vakanties of weekendjes, etc. Het is mogelijk om te waarderen wat God ons geeft,
maar nog steeds niet tevreden te zijn met wat we hebben. Een van de oorzaken is dat we leven in een wereld die vol is met reclame-uitingen. Daarin
wordt ons steeds weer gezegd, dat we beter het nieuwste model van dit, of
het laatste van dat kunnen kopen. Er wordt niet gevraagd: “Hé, misschien
vind je dit leuk”, maar gesuggereerd: ‘dit heb je nodig’; met als ondertoon:
‘als je dit niet hebt, ben je niets/dom/ouderwets/etc.’. Het doel hiervan is
onvrede creëren, zodat we het aangeprezen product kopen. En zelfs als we
dat niet meteen doen, wordt de boodschap van de advertentie of commercial
toch in ons opgeslagen. Hele industrieën, zoals de cosmetica, gedijen op het
voeden van onze onzekerheden. Soms weten adverteerders het zo te brengen, dat we ons gaan schamen voor wat nooit een probleem voor ons was. Ze
overtuigen ons ervan dat wij, door het kopen van hun product, weer gelukkig
of tevreden zullen zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Het geldt tot het volgende model waar onze belangstelling voor wordt gewekt, of het nog werkzamere stofje, dat ons er echt jonger uit zal laten zien... En zo blijft en groeit
onze innerlijke ontevredenheid. Want er zal altijd meer, nieuwer, beter zijn.
Dat grotere huis maakte u gelukkig, tot de buurman een jacuzzi inbouwde.
Na die neuscorrectie voelde u zich beter, tot iemand iets zei over uw kin. Die
promotie maakte u blij, totdat een jongere collega uw manager werd.
Salomo bracht veel tot stand, was wijzer dan wie ook, ging zich te buiten aan
genot, kreeg steeds meer bezit. Wat was zijn conclusie? “Ik zag in dat het
allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder
de zon” (Pred 2:11). Als we vinden meer of wat anders nodig te hebben, zeggen we dat we niet goed en genoeg vinden wat God ons geeft; wat een belediging is. Paulus zei: “Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar
tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in
een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een
mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle
kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend” (1 Tim 6:10).
Het heeft geen zin van alles en nog wat om ons heen te verzamelen. We kunnen het toch niet meenemen als we sterven, of als de Heer komt en ons tot
Zich roept. Waar we nu van en mee kunnen leven zou voldoende moeten
zijn. Als we God om iets vragen, zouden we ons moeten afvragen of we het
echt nodig hebben, of het nuttig is voor ons leven in Zijn dienst.
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Overdenking
Hunkeren naar meer en anders is niet goed; maar wat kunnen we eraan doen?
Paulus schreef in dit verband: “De Heer heeft mij veel vreugde gegeven nu u
eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen ... Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om met alle omstandigheden genoegen te nemen. Ik
weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te
leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom
en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft” (Flp
4:12,13). Hij schreef dit nota bene toen hij in Rome gevangen zat. Hoe kon
hij zo gelaten zijn? Omdat hij had geleerd in alle omstandigheden tevreden
te zijn. Let op het woord ‘geleerd’. Tevredenheid is niet vanzelfsprekend.
Paulus leerde tevreden te zijn met zijn zwakheden, bij beledigingen, vervolgingen en onheil, in problemen; want dan zou Christus zijn kracht tonen. Ik
denk niet dat u, om tevredenheid te leren, zou willen ondergaan wat Paulus
onderging; maar er zijn een aantal dingen, die ons kunnen helpen.
Het eerste is dat er in alle omstandigheden iets is om dankbaar voor te zijn,
en God dat te vertellen. Toen Paulus in Filippi gevangen zat, prees hij God in
gebeden en door het zingen van liederen. Aan de gelovigen daar schrijft hij:
“Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd” (Flp 4:4). Ik denk niet dat dit betekent dat we altijd blij moeten zijn
met wat ons overkomt. Jezus zei dat er tijden van verdriet en droefheid zouden komen, en dat zijn discipelen zouden wenen en klagen; maar ook dat er
uiteindelijk blijdschap zal zijn. Dat geeft hoop en vreugde in zware tijden.
Het tweede is daarom vertrouwen op God: “Laat uw leven niet beheersen
door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten’” (Heb 13:5). We hebben
al die extra dingen niet nodig. God zal met ons zijn, en dat zou genoeg moeten zijn. Jezus zei: “Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of:
‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ ... Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je
erbij gegeven worden” (Mat 6:25-33). Dit houdt niet in dat we automatisch
eten en kleding ontvangen, zonder te werken. Hij wil dat wij ons er niet ongerust over maken, zodat het ons afleidt van wat echt belangrijk is. We moeten onderscheid maken tussen behoeften en wensen, en bidden voor het
noodzakelijke in plaats van voor onze wensen. Iemand bad eens: “Houd me
ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me
slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verloochenen, zou ik kunnen zeggen: ‘Wie is de HEER?’ En als ik arm zou zijn,
zou ik stelen en de naam van mijn God te schande maken” (Spr 30:8,9). Hij
vroeg God om aan zijn basisbehoeften te voldoen, niets meer en niets minder. Hij wilde niet meer, zodat hij niet het gevoel kreeg dat hij God niet nodig had, en niet minder, zodat hij niet gedwongen werd te stelen. Paulus
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schreef verder aan de Filippenzen: “Ik ben tegen alles bestand door hem
die mij kracht geeft” (Flp 4:13). Zijn bron van tevredenheid was niet
het gevoel dat hij goed voor zichzelf kon zorgen, maar de God die hem
sterkte. Zijn geloof en vertrouwen dat Hij uiteindelijk recht zou doen,
gaven hem de kracht tevreden te zijn, zelfs in tegenspoed. David zei hetzelfde: “De heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten
in groene weiden, zodat ik gevoed kan worden. Hij voert mij naar vredig water zodat mijn dorst wordt gelest ... U nodigt mij aan tafel voor het oog van
de vijand, waar hoewel ze mij omringen, ik beschermd ben. Hij leidt me zelf
tot in het eeuwige leven, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte
van dagen” (Ps 23:1-6). Als wij de Heer als onze herder zien, zullen we alles
hebben dat we nodig hebben. Niets meer is nodig of gewenst. Dat is tevredenheid in de Heer. Dit gaat gepaard met een verandering van perspectief.
Paulus schreef: “Daarom verliezen we de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.
De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige
luister, die alles omvat en alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de
onzichtbare eeuwig” (2 Kor 4:16-18 NBG’51). Dat vooruitzicht op het eeuwige, en het besef dat wat er nu gebeurt tijdelijk is, samen met zijn vertrouwen op God, deed hem tevreden zijn.
Het derde is letten op de belangen van anderen. Ontevredenheid komt voort
uit egocentrisme, het denken aan hoe ons eigen leven verbeterd kan worden,
in plaats van dat van anderen. In een gelijkenis zei Jezus: “Dan zal de koning
tegen de groep rechts van zich zeggen: ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk ... Want ik had honger en jullie
gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op’.” Ze zijn verrast en weten niet waar
Hij het over heeft. Ze hielpen de minderbedeelden omdat dit in hun aard lag,
niet om er iets voor terug te krijgen. Jezus zei dat het zaliger is te geven dan
te ontvangen. De innerlijke vreugde door het uitvoeren van daden van naastenliefde, is vaak groter dan wanneer je iets krijgt. Paulus zei: “Handel niet
uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander
belangrijker dan uzelf. Heb niet uw eigen belangen voor ogen, maar dat van
de ander (letterlijke grondtekst). Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan
God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood — de dood aan het kruis” (Flp
2:3-8). De zelfzuchtige verlangens van de mens in de hof heeft onze relatie
met God beschadigd. Christus verzoende ons met God, omdat Hij ons meer
liefhad dan zichzelf.
M.C.H.
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Muziek

in de Bijbel

De geboorte van Johannes de Doper zorgde voor nogal wat opschudding.
Zijn vader Zacharias had, op de vraag hoe de baby moest heten, op een
schrijftafeltje zijn naam geschreven. Vanwege zijn ongeloof, bij de aankondiging van de geboorte van zijn zoon door een engel, kon hij namelijk
niet meer spreken. Nu, na een zware leerschool, was hij tot inzicht gekomen. Gehoorzaam aan wat de engel hem had gezegd, gaf hij zijn zoon de
naam Johannes.
Direct daarna kon hij spreken en loofde God. Dat was het eerste wat hij
deed: God loven! We lezen dan: “Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verder gaan met dit kind?” (Luc
1:66). Geleid door de heilige Geest beantwoordde hij die vraag, door het
zingen van een prachtig loflied. Eindelijk kon hij God weer loven en prijzen met zijn stem. Meer dan negen maanden had hij niet kunnen spreken.
Hij had in die tijd veel nagedacht. Ook had hij de woorden van Elisabeth,
bij de komst van haar nicht Maria, gehoord. Hij had geluisterd naar de
prachtige lofzang van Maria. Haar woorden zullen veel indruk op hem gemaakt hebben. Hij zal zeker de woorden van Hanna erin herkend hebben.
Nu had hij begrepen en geloofd, dat zijn zoon de voorloper van de Messias
zou zijn. De woorden van Jesaja wezen op zijn zoon: “Hoor, een stem
roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God’” (Jes 40:3). Zijn twijfel was totaal verdwenen, vervuld met de heilige Geest mocht hij profeteren. Lange tijd had
God niet tot Zijn volk gesproken. De laatste woorden waren van Maleachi,
al 400 jaar geleden. Nu mocht hij Gods stem laten horen.
Hij begon, net als Maria, met God te loven, en zong toen alsof de geboorte van de Messias al plaats had gevonden: “Een reddende kracht heeft hij
voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar” (Luc 1:69). De
beloften aan David werden nu vervuld. In NBG’51 staat: “en heeft ons een
hoorn des heils opgericht, in het huis van David, zijn knecht”. Hier zien
we dus die hoorn weer terug. Zacharias kende de schriften heel goed, en
wist dat de Messias lang geleden door de profeten was beloofd. Nu mocht
hij hun woorden met eigen ogen in vervulling zien gaan: “zoals hij van
oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten” (vs 70).
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11. Liederen (5) De lofzang van Zacharias
Zijn ongeloof had plaats gemaakt voor een diep geloof en grote blijdschap. Eindelijk was de tijd aangebroken. De beloften die al aan Abraham
gegeven waren: “de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen,
toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid” (vzn 73-75). Altijd
leven in Zijn nabijheid, dat zou nu mogelijk worden. Zijn zoon, waar hij
zo lang op had moeten wachten, mocht de beloofde Messias aankondigen:
“En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want
voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken” (vs
76). Hij zal deze woorden geëmotioneerd en uit volle borst gezongen hebben. Zijn eigen kind was geboren om deze grote taak te verrichten. Zacharias had vele priestertaken uit mogen voeren, het volk mogen leren
om God te dienen; maar zijn zoon mocht een stap verder gaan: “om zijn
volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden” (vs 77). Welke ouder zou dan niet blij zijn? Zacharias zong niet alleen over redding voor zijn volk. Het komende licht zou voor iedereen
schijnen: “Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het
stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die
leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood” (vzn 78,79).
Toen Maria en Jozef Jezus naar de tempel brachten, stonden daar twee
oude mensen: Simeon en Anna. Beiden verwachtten zij de komst van de
Messias. Zij kregen van God het inzicht dat deze baby de Messias was. Simeon zong over wie die allen zijn: “Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht
dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël,
uw volk (Luc 2:30-32). Niet alleen Israël, maar ook de heidenen. Dus ook
wij! Het beloofde licht, waar Jesaja over gesproken had — “Uw Licht
komt” (Jes 60:1) — was eindelijk gekomen; het licht waar Johannes naar
mocht wijzen: “Daar is het lam van God” (Joh 1:29).
Zacharias eindigde met de prachtige conclusie: “zodat we onze voeten
kunnen zetten op de weg van de vrede” (Luc 1:79). Een vrede die door de
hele Bijbel bezongen wordt. Een vrede waarover ook wij mogen zingen:
“Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer” (Ps 71:14).
N.D.
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Verschijningen van Christus
8. Aan Jakobus
Met de woorden “Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus” in een brief
van Paulus (1 Kor 15:7), vernemen we van een verschijning van Christus na
zijn opstanding, waarover de vier evangeliën en het boek Handelingen
niets zeggen. Dankzij Paulus weten we waarom Jezus’ broers, die vóór
zijn dood en opstanding niet in Hem geloofden, direct daarna met een
groep gelovigen in Jeruzalem wachtten op de uitstorting van de Geest.

We ontmoeten de broers van Jezus voor het eerst tijdens diens predikingswerk in Galilea: “En Hij ging in een huis; en er verzamelde zich
weer de schare, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn
naastbestaanden dit hoorden, gingen zij heen om Hem te halen, want zij
zeiden: Hij is niet bij zijn zinnen” (Mar 3:20,21). Deze familieleden werden
blijkbaar op de hoogte gebracht van de drukte waarin Jezus verkeerde.
Dit, gevoegd bij het feit dat zij “heengingen om Hem te halen”, maakt
het waarschijnlijk dat deze gebeurtenis plaatsvond in Nazaret, terwijl Jezus in Kapernaüm woonde. Dat met ‘naastbestaanden’ zijn broers en zussen worden bedoeld, blijkt uit het vervolg: “En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen” (vs 31). Niet voor de eerste keer echter liet Jezus weten dat er voor
Hem relaties zijn die belangrijker zijn dan die voortkomen uit fysieke afstamming: “En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem
zaten, zei Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil van God
doet, die is mijn broeder en zuster en moeder” (vzn 34,35). Verre van geestelijk onevenwichtig te zijn geworden, zoals de familieleden meenden,
leefde en werkte Jezus onder de invloed van de Geest.

O p de enige andere plaats in de evangeliën waar Jezus’ broers een rol
spelen, hebben zij blijkbaar een heel andere reden voor bezorgdheid. In
tegenstelling tot bovengenoemd moment, toen zij meenden Hem in bescherming te moeten nemen, ging het dit keer om het verlies van populariteit. Jezus’ weigering na het wonder van de spijziging van vijfduizend in
te gaan op hun plan Hem Koning te maken (Joh 6:15), en meer nog wat
Hij vervolgens in verband hiermee in de synagoge zei over de noodzaak zijn
vlees te eten en zijn bloed te drinken, en dat Hij zijn vlees zou geven
voor het leven van de wereld, hadden tot gevolg dat zelfs veel discipelen
Hem verlieten: “Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mee” (Joh 6:66). In deze situatie gaven Jezus’
broers Hem de raad naar Jeruzalem te gaan: “Ga vanhier en reis naar
Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen, die U doet. Want
10

“Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus”
niemand doet iets in het verborgen en probeert tegelijk zelf de aandacht
te trekken. Indien U zulke dingen doet, maak, dat U bekend wordt aan
de wereld. Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem” (Joh 3:4,5).

In tegenstelling tot dit onbegrip en ongeloof bevinden deze broers zich nu
in de kring van honderdtwintig gelovigen, die kort na Christus’ opstanding
in Hem geloven. Na de aanwezige apostelen te hebben genoemd, schrijft
Lucas: “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige
vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders” (Hand
1:14). Ongetwijfeld kan wat Lucas hier schrijft aanleiding hebben gegeven
tot kritiek op de juistheid van wat Johannes schreef, ware het niet dat
Paulus’ vermelding van Christus’ verschijning aan Jakobus licht werpt op deze verandering bij Jezus’ familieleden.

Als Paulus schrijft: “Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus”, mogen wij

aannemen dat hij niet de apostel bedoelt – de zoon van Zebedeüs en
broer van Johannes, die Herodes Agrippa met het zwaard ter dood liet
brengen (Handelingen 12:2) — maar de oudste broer van Jezus. Bij de
vermelding van de vier broers staat zijn naam voorop: “Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?” (Mar 6:3; Mat 13:55). Zijn latere leidende positie in de gemeente van Jeruzalem wijst in dezelfde richting. Voor hem was de belangrijke taak weggelegd
een leidende positie in te nemen in de gemeente van Jeruzalem. Terwijl de
apostelen waren uitgezonden om het evangelie in de gehele wereld te brengen,
oefende hij zijn invloed uit in de moedergemeente van Jeruzalem, waarheen ook
gelovige Joden uit alle landen zouden optrekken voor de drie jaarlijkse feesten.

Ongeveer tien jaar later noemt Paulus “Jakobus, Kefas en Johannes” steunpilaren

(Gal 2:9), en zegt dat behalve Petrus de enige andere
die hij zag Jakobus,
“de broeder van de Here” was (Gal 1:19). Hij was voorzitter tijdens de cruciale
vergadering in Jeruzalem, waar de verplichtingen van niet-Joodse gelovigen werden besproken, en wiens raad en voorstel werden aanvaard (Hand 15:13-21). Hij
bekleedde dezelfde invloedrijke positie bij Paulus’ laatste bezoek aan Jeruzalem
(Hand 21:18 e.v.). Hij is ook de schrijver van de brief met zijn naam in het
Nieuwe Testament. Volgens de geschiedschrijver Josephus is Jakobus omstreeks
62 na Chr. om het leven gebracht door middel van steniging. De hogepriester
Ananias zou hiertoe hebben aangezet. Uit indirecte bronnen blijkt dat Josephus
de ellende van de belegering van Jeruzalem toeschreef aan Gods wraak vanwege
de moord op Jakobus. Zo diep was de indruk die zijn vrome rechtvaardigheid op
de niet-christelijke Joden had gemaakt!
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Verschijningen van Christus
8. Aan Jakobus
Evenals met zijn verschijning aan Petrus het geval is, weten wie niet wat Christus en Jakobus bij hun ontmoeting tegen elkaar gezegd hebben. We kunnen het
alleen vanuit zijn aanvankelijke ongeloof vermoeden. Christus zou, net zo min als
zijn apostelen, reden hebben gehad verandering te brengen in Jakobus’ geloof
als Jood in één God, de Schepper van hemel en aarde. Wat Hij ongetwijfeld wel
gedaan heeft, is een einde maken aan de onwetendheid van zijn onwetendheid wat
betreft zijn oorsprong — die de oorzaak zal zijn geweest van zijn ongeloof en dat van
zijn broers. Zij hadden kennelijk veel respect voor Hem, en maakten zich op een
gegeven moment grote zorgen over de enorme drukte waarin Hij dagelijks
leefde — Galilea en Judea rondtrekkend, om zijn volksgenoten in alle steden en dorpen toe te spreken en hun ziekten te genezen. Waarschijnlijk
zagen zij Hem als een zeer bijzondere Profeet. Maar wanneer Hij over
Zichzelf sprak als de Zoon van God, aan wie de Vader alles in handen had
gegeven, en zei dat Hij de Gever van leven was, viel het hun moeilijk dit te
geloven. Zij schreven zijn woorden over zijn unieke oorsprong en zijn
plaats in Gods heilsplan blijkbaar toe aan een enthousiasme die leidde tot
onevenwichtigheid: “Hij is niet bij zijn zinnen” (Mar 3:21).

Wat Maria, om redenen die vanzelfsprekend zijn, niet aan haar kinderen had
kunnen vertellen, waren de bovennatuurlijke omstandigheden van Jezus’
geboorte. Als zij op de hoogte waren geweest van wat de engel Gabriël
had gezegd, toen hun moeder nog maagd was, hadden zij hun Broer in een
ander licht gezien: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de
Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt
wordt, Zoon van God genoemd worden” (Luc 1:35). Jezus was niet ‘een
zoon van God’ zoals andere zonen van David, de koning van Israël, genoemd waren, maar vanwege zijn verwekking door God. Door Maria zijn
de in het Oude Testament opgetekende woorden van God in vervulling
gegaan: "Mijn Zoon bent U; Ik heb U heden verwekt” (Ps 2:7), evenals
Zijn belofte door de profeet Jesaja: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden
en een zoon baren; en zij zal Hem de naam Immanuël geven” (Jes 7:14).

Het zal geen werelds ongeloof zijn geweest dat de oorzaak was van de

houding van Jezus’ broers. Het zal eerder de begrijpelijke moeilijkheid zijn
geweest te geloven dat hun Broer, met wie zij jarenlang in hetzelfde huis
hadden geleefd, de unieke, zeer verheven status van Gods eniggeboren
Zoon had, en een positie boven alle engelen en mensen zou krijgen. Zijn
verschijning aan Jakobus zou voor de familie het ontegenzeggelijke bewijs
zijn, dat alles wat Hij over Zichzelf gezegd had de waarheid was, en dat
Hij nu hun Here en Heiland was die hun bij zijn wederkomst eeuwig leven zou geven.
A.H.
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begrijpend

Psalm 35

zingen

Zij vergelden mij kwaad voor goed
Opnieuw verkeert David in gevaar, en hij bidt dat God hem bijstaat: “Twist,
HERE, tegen wie met mij twisten” (v.1). Waarom strijden deze vijanden tegen hem? David had eigenlijk geen ruzie met hen; hij had ze zelfs geholpen:
“Maar mij aangaande — toen zij ziek waren, was een rouwgewaad mijn
kleed, ik verootmoedigde mij met vasten ... Doch toen ik strompelde verheugden zij zich ... zij lasterden zonder ophouden. Een kring van goddeloze
spotters knarsten de tanden tegen mij” (vzn 13-16).
David was een steun, een vriend, voor armen en verdrukten, en trok zich
het lot van zulke mensen aan. Maar de mensen over wie hij hier spreekt,
mochten hem niet — al had hij hen niets aangedaan: “Zij vergelden mij
kwaad voor goed” (vs 12).
David is niet de enige die zo geleden heeft. Daniёl heeft hetzelfde verduurd:
de rijksbestuurders en stadhouders benijdden hem, omdat hij in de gunst
stond bij Koning Darius, “doordat een uitnemende geest in hem was”. Zij
beraamden een plan om Daniёl te laten verscheuren in de leeuwenkuil,
maar God redde hem, en de mannen die de aanklacht tegen hem ingebracht
hadden, kwamen zelf om in de leeuwenkuil (hfdst 6). Ook Paulus had vijanden: “Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here
zal hem vergelden naar zijn werken” (2 Timoteüs 4:14). Tenslotte heeft de
Here Jezus “zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen” (Hebreeёn 12:3) — en juist in dit verband citeerde hij uit deze psalm
35: “Zij hebben mij zonder reden gehaat” (Johannes 15:25; vgl. vs 19 en Ps
69:5).
David liet, evenals Daniёl, Jezus en Paulus, het oordeel aan de HERE over.
David wilde niet zelf wraak nemen op mensen die in feite tegenstanders van
God waren. In die geest roepen de martelaren in Openbaring: “Tot hoelang,
o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan
hen, die op de aarde wonen?” (6:10) — wat zeker een weerklank is van
Psalm 35: “Hoelang, Here, zult Gij toezien ... Doe mij recht naar uw gerechtigheid, o HERE, mijn God” (vzn 17 en 24; zie ook 1 Samuёl 24:13,16).
Jezus vroeg zijn volgelingen erom te bidden zoals David, dat God spoedig
ingrijpt om een einde te maken aan alle kwaad en het Koninkrijk van Christus in te luiden.
J.M.

wie de tekst van de Psalmen kent èn begrijpt,
zal God met nog grotere vreugde lofzingen
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Leven na de dood
8. Het verborgen manna
Ik ben het levende brood. Uw vaderen hebben in de woestijn het
manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de
hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben het
levende brood, dat uit de hemel
nedergedaald is (Joh 6:48-51a).
Achter het voorhangsel in de tabernakel — het grote, met cherubfiguren versierde gordijn, opgehangen om het heilige der heiligen volledig af te sluiten voor
nieuwsgierige blikken — stond de
symbolische troon van de Here,
omgeven door een wolk van heerlijkheid, bovenop de ark van het
verbond. Daarvoor stond een
kruik met manna, overeenkomstig
het voorschrift van de Here:
“Neem een kruik, doe daarin een
volle gomer manna en leg dit voor
het aangezicht van de HERE, om
het voor de toekomstige geslachten te bewaren” (Ex 16:33). Latere generaties in Israël, die in het
beloofde land van de vrucht van
hun erfenis konden genieten, zouden maar al te gemakkelijk de
wonderen van de uittocht kunnen
vergeten. Dit manna zou voor hen
dan ook een blijvende herinnering
zijn aan het hemelse brood dat
Israël in de woestijn in leven
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hield. Vandaar het bevel: “Vul er
een gomer mee, om het voor de
toekomstige geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien, dat
Ik u in de woestijn te eten heb
gegeven” (vs. 32). Op welke wijze
zij iets hebben kunnen zien van
wat in het binnenste vertrek van
het heiligdom bewaard werd, is
niet bekend. Er is een traditie dat
het manna eens per jaar, op de
Grote Verzoendag, naar buiten
werd gebracht en aan de menigte
voor de ingang werd getoond. Hoe
het ook zij, iedere Israëliet wist
dat daar, voor het aangezicht van
hun onzichtbare Koning in het heiligdom, een portie van het manna
lag — eeuwenoud maar nog altijd
wit en vers; een sprekend symbool
van onvergankelijkheid.
“De mens leeft niet alleen van
brood”
Er zijn Bijbelteksten die dikwijls
worden geciteerd maar lang niet
altijd goed begrepen worden.
Zo’n tekst is Deuteronomium 8:3:
“Hij verootmoedigde u, deed u
honger lijden en gaf u het manna
te eten ... om u te doen weten,
dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van
alles wat uit de mond van de HERE
uitgaat.” Dit kan niet betekenen
dat honger als zodanig een mens

doet beseffen dat hij meer dan
voedsel nodig heeft. De ervaring
leert het tegendeel. Reizigers verhaalden hoe — door gebrek aan
voedsel — maaltijden een obsessie
voor hen werden. Ze droomden er
zelfs over. Door de Israëlieten in
de woestijn in een toestand te
brengen waarin het normale landbouwproces van zaaien en maaien
niet mogelijk was, wilde de Here
hen leren dat zij voor hun leven
totaal afhankelijk waren van Hem
en van zijn levengevende woord:
“Zie, Ik zal voor u brood uit de
hemel laten regenen” (Ex 16:4).
Niet van het woord van God in het
algemeen, maar van dat woord
dat in de dorre woestijn brood te
voorschijn bracht heeft het volk
geleefd.
“Ik ben het hemelse brood”
Israëls toestand in de onherbergzame woestijn beeldt de situatie
af waarin alle mensen zich bevinden, in een wereld waar zij geen
leven in zichzelf hebben en moeten sterven. Daarin lag de betekenis van Jezus’ beschrijving van
Zichzelf als “het ware brood uit
de hemel”, d.w.z. de werkelijke,
echte Levengever, waarvan het
manna slechts een leerzaam symbool was. Alleen door dagelijkse
verbondenheid met Hem kan een
mens hoop op leven hebben. Jezus
benadrukte deze symboliek in zijn
rede na de wonderbare spijziging,
toen Hij van Zichzelf zei: “Dit is
het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vade-

ren gegeten hebben en gestorven
zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven” (Joh 6:58).
Nu is Christus voor het aangezicht
van God in de hemel zelf. In Hem,
die opgewekt is tot nieuw en onvergankelijk leven, is het symbool
van het onverderfelijke manna
werkelijkheid geworden. Door verbondenheid met Hem kunnen de
stervenden leven: “God heeft ons
eeuwig leven gegeven en dit leven
is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft,
heeft het leven, wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het leven
niet” (1 Joh 5:11,12). Gelovigen
zien in Hem dat onvergankelijke
leven, dat zij hopen zelf te mogen
ontvangen bij zijn verschijning uit
de hemel. In een oproep ons te
richten op de toekomst, vermaant
Paulus zijn lezers: “Want u bent
gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer
Christus verschijnt, die ons leven
is, zult ook u met Hem verschijnen
in heerlijkheid” (Kol 3:3,4). Vandaar Jezus’ genadige belofte in
een brief aan zijn gemeente in
zijn laatste boodschap aan de zijnen: “Wie overwint, hem zal Ik
geven van het verborgen manna” (Op 2:17).
A.H.
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Ontmoeting

met:

De belangrijkste toegang tot de tempel was de Schone Poort. Jezus
was daardoor vaak naar de tempel gegaan. Daar had Hij ook de
blindgeborene genezen (Joh 9). Een man van boven de 40, die vanaf
zijn geboorte verlamd was, werd elke dag door vrienden de trappen
opgedragen en bij de poort neergelegd om te bedelen. Hij had Jezus vaak naar de tempel zien gaan, en geluisterd naar zijn woorden
en zijn genezingen gezien. Nu was alles anders, want Jezus was gekruisigd en lag in een graf. Er werd wel verteld dat Hij leefde, maar
bij de poort had niemand Hem meer gezien. De zieken bij de poort
hadden hun hoop op genezing verloren. Ook hij zou nu voor altijd
kreupel blijven. Om in zijn onderhoud te voorzien, vroeg hij bij de
poort om aalmoezen aan de voorbijgangers. Zelf mocht hij helaas
de tempel niet in, want dat was streng verboden voor invaliden.
Op een dag zag hij Petrus en Johannes de trappen op komen. Het
was ongeveer 3 uur in de middag, de tijd van het middaggebed. Een
goed moment om een aalmoes te vragen, want dan waren de mensen met hun gedachten bij God en wilden dan graag een goed werk
doen. “Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes” (Hand 3:3). Hij zal hen zeker
als trouwe volgelingen van Jezus herkend hebben. Petrus zag hem
en bleef bij hem staan. Dat was al bijzonder; de meeste mensen
gaven iets en liepen snel door. In de NBG’51 vertaling lezen we dat
Petrus hem scherp aankeek. In de NBV’04 staat: “Petrus richtte zijn
blik op hem, evenals Johannes, en zei: ‘Kijk ons aan’” (vs 4). Dat
was niet zomaar even nieuwsgierig kijken, maar hem intensief aankijken met een bepaald doel. Hetzelfde lezen we ook van Paulus,
toen hij een verlamde ontmoette: “Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat
hij geloofde dat hij genezen kon worden” (14:9). Dat is wat Petrus
ook in deze man zag. In het Grieks betekent het doordringend aan
kijken, zien hoe iemand van binnen, werkelijk, is. De verlamde
keek hoopvol naar Petrus en verwachtte geld van hem te krijgen.
Maar Petrus had iets veel kostbaarder dan geld. De woorden: ‘Geld
heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus
Christus van Nazaret, sta op en loop’ (3:6) waren heel bijzonder.

K e n n i s m a k i n g
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m e t

b i j z o n d e r e

Enkele naamloze mannen
Want ze konden alleen in vervulling gaan als de verlamde ze ook
geloofde! Petrus pakte zijn hand en trok hem overeind. De man
twijfelde geen moment: “Hij sprong op, ging staan en begon te
lopen”. Hij wist meteen dat God Jezus moest hebben opgewekt uit
de dood. Want als Jezus niet leefde was hij niet genezen… “Daarna
ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en
God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden
hem God loven” (vzn 8 en 9). Nooit eerder had hij een stap gezet,
nooit had hij leren lopen. Een peuter maakt eerst wankele stapjes;
leren lopen gaat niet op één dag, dat gaat met vallen en opstaan.
Maar deze man kon na meer dan 40 jaar opeens normaal lopen.
Nooit had hij naar binnen gemogen, nu ging hij dansend en God
lovend de tempel in. Voor hem waren de woorden van Jesaja in
vervulling gegaan: “Men aanschouwt de luister van de HEER… Verlamden zullen springen als herten” (Jes 35:2-6).
De man bleef dicht bij Petrus en Johannes; hij wilde geen woord
van hen missen. Mensen die hem herkenden, zagen hem nu springen en God loven en begrepen er niets van. Hoe kon hij nu lopen?
Wie had hem genezen? Petrus vertelde dat niet zij, maar Jezus dit
wonder gedaan had: “Het komt door zijn naam en door het geloof
in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan
lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid
van u allen gezond gemaakt” (3:14). Er was een nieuwe tijd aangebroken. Nu werd zichtbaar dat Jezus, die zij gekruisigd hadden,
leefde, en dat in Zijn naam alles mogelijk was! Velen kwamen tot
geloof: “van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich” (Hand 4:4). Jeruzalem raakte er door in opschudding, en de leiders waren bezorgd. Zij reageerden totaal anders dan de genezen man. Zij gaven niet God de eer, en wilden het
spreken over Jezus verbieden. Petrus en Johannes moesten voor de
Joodse Raad komen. Ook het geloof van de genezen verlamde werd
meteen op de proef gesteld, want hij moest met hen meekomen.
Ook hij kreeg de dreigementen van de Joodse leiders te horen.
Maar wie zou kunnen zwijgen na zo’n wonder? Niemand toch?
“… allen verheerlijkten God om wat er was gebeurd”.
N.D.
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De Persoon van Christus
3.
Als lezer(es) van dit blad zult u zich er waarschijnlijk van bewust zijn dat de
manier waarop iets in de Bijbel beschreven wordt bepalend is voor de lessen
die wij uit een gebeurtenis moeten trekken. Vaak zouden we meer achtergrond informatie willen hebben, of willen weten hoe iets afliep, maar het
wordt ons niet verteld want daarin ligt niet de les. Daarom komen we soms
iemand tegen in de Schrift waarvan we geen achtergrond kennen, en die na
korte tijd weer verdwijnt, zonder dat onze vragen beantwoord zijn.
Een typerend voorbeeld is Melchisedek. Hij verschijnt op het toneel in Genesis 14, en na drie verzen verdwijnt hij weer, terwijl wij met vragen blijven zitten zoals: hoe het kwam dat een priester van God in het land woonde, zo dicht bij Abraham; voor welke mensen hij als priester optrad; van
wie hij afstamde en wat er verder met hem gebeurde. Maar het wordt ons
niet verteld. En daar zou het waarschijnlijk bij blijven als er niet terloops in
een Psalm, met een duidelijke vervulling in Christus, gezegd wordt: “De
Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: Je bent priester voor
eeuwig, zoals ook Melchisedek was” (Ps 110:4), of, zoals in de HSV en NBG51 staat: “naar de ordening van Melchisedek”. En daarmee is er toch de
noodzaak om ons meer te verdiepen in deze man, om te begrijpen wat er
bedoeld wordt met deze ordening van Melchisedek.
Wat is er over Melchisedek bekend?
Als we naar voorbeelden in de Schrift kijken dan zijn er drie soorten gegevens die in lessen gebruikt worden: wat ons direct verteld wordt, de gevolgtrekkingen van bepaalde gebeurtenissen, en tot slot de manier waarop iets
beschreven wordt en het beeld dat dit opwekt. Laten we in die volgorde
kijken wat we weten.
Er wordt ons verteld dat Melchisedek priester van de Allerhoogste is. Maar
daarnaast lezen we ook dat hij koning van Salem is. We zien dus een gecombineerde functie van koning en priester. Iets dat onder de wet van Mozes
niet kon, omdat ze uit twee verschillende stammen kwamen: de koning uit
de stam Juda, en de priesters uit de stam Levi. Salem, afgeleid van het
woord dat wij als sjalom (vrede) kennen, moet de stad zijn die wij later als
Jeruzalem tegenkomen. Dit zien we ook in het parallelisme van Psalm 76:3.
Dat sluit ook aan bij de exacte plaats van de ontmoeting, het Koningsdal
(Gen 14:17) vlak buiten Jeruzalem, waar later Absalom een gedenksteen
plaatste (2 Sam 18:18). Tot slot is de naam Melchisedek een samenvoeging
van twee woorden: melek (koning) en sedek (rechtvaardig).
Wat we af kunnen leiden uit de gebeurtenissen is dat Abraham tienden afdraagt. Op zich moeten we oppassen hier geen verkeerde conclusies uit te
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
Priester naar de ordening van Melchisedek
trekken, maar we staan stevig als we conclusies uit de Bijbel kunnen halen.
De schrijver aan de Hebreeën wijst erop dat Abraham, de voorvader van
Levi, al tienden gaf aan Melchisedek: “Abraham, de aartsvader, gaf hem
een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi die
het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het
volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft
Melchisedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt
door de meerdere … Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft, en wel via Abraham, aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchisedek Abraham
tegemoet kwam” (Heb 7:4-10). De redenering lijkt wat ingewikkeld, maar
het toont volgens de schrijver aan dat het priesterschap van Melchisedek
groter of verhevener is dan dat van Levi, zoals dat in de wet van Mozes was
geregeld, en dat Melchisedek boven de aartsvader Abraham stond.
Tot slot: wat kunnen we afleiden van de manier waarop het gebeuren beschreven is? Het is weer de schrijver aan de Hebreeën die ons dit laat zien:
“Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God — hij is priester voor altijd” (Heb
7:3). Nu moeten we dit niet verkeerd opvatten, zoals sommigen die wijzen
op mythen uit het Oude Testament. Uiteraard had Melchisedek een vader en
een moeder, maar zijn afstamming is niet beschreven. Wie de brief aan de
Hebreeën zorgvuldig leest, ziet dat de schrijver een contrast wil maken met
Aäron, de eerste priester onder de wet van Mozes, van wie precies beschreven staat wanneer hij stierf en hoe hij eerst zijn taak aan zijn zoon overdroeg. Het priesterschap ging steeds van vader op zoon over, omdat ze allen
onder de vloek van sterfelijkheid vielen als zonen van Adam. Maar van Melchisedek lezen we dat niet. Het is alsof hij er altijd is, en daarmee is hij dus
een beeld van een koning en priester die dat voor altijd blijft.
Een voorafschaduwing van Christus
Deze Melchisedek blijkt dus een les te zijn over een aantal facetten van
Christus. Hij is daarmee een voorafschaduwing van Christus1, een beeld van
iemand die ons iets kan leren over Christus, maar tegelijk slechts een schaduw of silhouet is van de werkelijkheid. David, als Psalmist, verwijst het
1

Voor een aantal voorbeelden uit het Oude Testament verwijzen wij naar ons
boekje ‘Voorafschaduwingen van Christus’ in de serie ‘Christus in Profetie’.
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De Persoon van Christus
eerst naar deze man Melchisedek. In een profetische Psalm over de komende Messias beschrijft hij degene die verhoogd zal worden tot Gods rechterhand: “De Heer spreekt tot mijn heer: Neem plaats aan mijn rechterhand,
ik maak van je vijanden een bank voor je voeten” (Ps 110:1). Het is niet
duidelijk waarom in deze vertaling een woord is weggelaten dat ‘totdat’ of
‘terwijl’ betekent. In plaatsen waar het geciteerd wordt zien we het wel:
“Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb
gelegd”. Daarna zal de Messias blijkbaar koning worden, ook over die vijanden; want de Psalmist vervolgt: “Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de
macht, u zult heersen over uw vijanden” (vs 2). Dit is overigens de Psalm
die Jezus citeert, als Hij de Joodse leiders vraagt waarom, als de Messias de
zoon van David is, hij hem zijn heer noemt. In de Psalm gaat David vervolgens ook in op het priesterschap: “De Heer heeft gezworen, en komt op zijn
eed niet terug: Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek
was” (vs 4). Dezelfde combinatie van koning en priester zien we ook in het
beeld na de ballingschap van de komende koning: “Ja, Híj zal de tempel van
de Heer bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon” (Zach 6:13 HSV).
Maar naast de combinatie van koning en priester zien we meer overeenkomsten tussen Melchisedek en Christus. Hij regeert ook vanuit Jeruzalem. Dat
stond in de Psalm, maar sluit ook aan bij de vele verzen over het koninkrijk,
waarin onderwijs van Jeruzalem uit zal gaan. En zijn naam Melchisedek
(koning van gerechtigheid) wordt pas door Jezus in volle omvang vervuld,
zoals Jesaja zegt over het Messiaanse rijk: “Zie, een Koning zal regeren in
gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht” (Jes
32:1 HSV). In de tabel op de volgende pagina zijn de meest in het oog springende overeenkomsten tussen Melchisedek en Christus vermeld.
Het priesterschap van Christus
We hebben al gezien dat de brief aan de Hebreeën dieper ingaat op de vergelijking tussen Christus en Melchisedek. Dit is een onderdeel van een groter betoog over het priesterschap van Christus; en zowel de Psalm als de
wet vormen de basis van een uitgebreide verhandeling. De eerste les is dat
niemand zichzelf tot priester benoemt. Hij wordt door God “uit het volk tot
hogepriester gekozen”. Dat zien we ook in gebeurtenissen tijdens de woestijnreis. Hij wordt “aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen,
om gaven en offers te brengen voor de zonden … Niemand kan zich die
waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook
met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester te worden
evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: Jij bent mijn
zoon, ik heb je vandaag verwekt” (Heb 5:1-5), waarna de Psalm geciteerd
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3. Priester naar de ordening van Melchisedek
Melchisedek

Christus

In Melchisedek waren de functies van ko- Dit geldt ook voor Christus: “Hij zal zitten
ning en priester gecombineerd. In Israël en heersen op Zijn troon, Hij zal Priester
waren die verdeeld over twee stammen.
zijn op Zijn troon” (Zach 6:13 HSV).
Melchisedek oefende beide functies uit in Jeruzalem is hoofdstad van het komende
Jeruzalem.
vrederijk, alle volken gaan daarheen op.
Volgens zijn naam was Melchisedek ‘koning Dit zijn de kenmerken van Jezus: “Over de
van rechtvaardigheid (of gerechtigheid)’.
zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel
… Hij draagt gerechtigheid als een gordel”.
Melchisedek: koning van Salem (vrede). Hij Christus is de vredevorst: “Hij zal vrede
heerst ook in vrede.
stichten tussen de volken” (Zach 9:10).
In Genesis, te midden van alle geslachtsre- Jezus volgt niemand op als hogepriester.
gisters, niets over Melchisedek. Lijkt niet Hij is door God benoemd: “Je bent priester
benoemd op basis van afkomst.
voor eeuwig” (Ps 110:4).
Genesis vermeldt ook niets over een opvol- Beeld van een eeuwig priesterschap van
ger van Melchisedek.
Christus.

wordt: “Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat
was” (vs 6). En vervolgens toont de schrijver aan dat ook Christus gehoorzaamheid moest leren, en daarom ook moest lijden (vs 7-8). Maar daardoor
hebben we in Christus ook een priester die met ons meeleeft: “Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met
dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde” (Heb 4:15). Of, zoals iets
eerder in de brief gesteld: “Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn
broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en
zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening
bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en
het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan” (Heb
2:17-18).
Jezus is een uniek Mens, door God gekozen als de perfecte bemiddelaar.
Daarom schrijft Paulus: “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5). Als Zaad
van de vrouw is Jezus de Mens die de zonde overwint. Als het Nageslacht
van Abraham is Hij de erfgenaam van de wereld. Tevens is Hij de Man die
God aangewezen heeft om een rechtvaardig oordeel over de mensheid te
vellen (Hand 17:31). En als Koning en Priester zal Hij in Gods nieuwe wereld
in Jeruzalem aan de slag gaan, om een wereld die sterk is afgedwaald van
haar Schepper weer terug te brengen tot Hem.
A.H./M.H.
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Een van de opmerkelijkste wonderen in de evangeliën is waar Jezus op
het water loopt. “Op water lopen” wordt soms aangehaald als van iemand iets onmogelijks gevraagd wordt. De eerste vraag daarbij is waarom Jezus dit doet. Uit zijn verzoekingen blijkt dat Hij de kracht van de
heilige Geest niet voor zichzelf wil gebruiken. Maar waarom dan via het
water oversteken, terwijl met een paar uur extra je ook gewoon om kunt
lopen. Daarnaast is er ook Petrus die het probeert; en velen lezen dit
alsof dat was zoals een jongen tegen zijn vader zegt: “Gaaf pap, mag ik
dat ook eens proberen”. Daarom de vraag waarom dit wonder zowel in de
evangeliën van Marcus, Matteüs en Johannes is opgenomen, vooral gezien
de spaarzame vermeldingen van wonderen in het evangelie van Johannes.

Jezus loopt over het water
Laten we eerst eens naar de achtergrond kijken. Die avond had Jezus de
schare te eten gegeven, in wat bekend staat als de eerste wonderbare spijziging. Dit sprak de schare aan, en Johannes vermeldt:
Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee
zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug
op de berg, Hij Zelf alleen. (Joh 6:15)
De discipelen waren hier ook best vatbaar voor. Daarom lezen we in Marcus:
En meteen dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te
varen naar de overkant, naar Bethsaïda, terwijl Hijzelf de menigte
weg zou sturen. (Mar 6:45)
Het leest alsof ze met tegenzin vertrokken. Zij verwachtten dat Jezus koning
zou worden, en zouden zeker niet afzijdig blijven als het volk dat af zou
dwingen. Om de zaak niet uit de hand te laten lopen, stuurde Jezus zijn discipelen weg. Het is aannemelijk dat ze beseften waarom Jezus dit deed.
We zijn hier op een keerpunt in Jezus’ prediking gekomen. Johannes vermeldt dat dit het moment was waarop vele discipelen Hem de rug toekeerden. Ze waren teleurgesteld dat Hij niet de Koning wilde worden. Ook de
twaalf waren beïnvloed door de sfeer. We lezen: “Jezus vroeg nu aan de
twaalf: Willen jullie soms ook weggaan?”. Maar dat was pas de volgende dag.
Nu roeiden ze richting Bethsaïda (Marcus) of Kafarnaüm (Johannes); plaatsjes
die heel dicht bij elkaar lagen. In Johannes lezen we dat er een harde wind
opstak, en ze inmiddels 25 tot 30 stadiën geroeid hadden; dat is 5 tot 6 km.
Maar als ze dat in een rechte lijn hadden gedaan, waren ze allang aan de
overkant gekomen (zie de kaart op de pagina hiernaast).
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Maar Marcus beschrijft dat zij pas midden op zee (het meer van Galilea) waren. Het lijkt dus aannemelijk dat zij door de harde wind uit hun koers geblazen werden. Dat wordt bevestigd door het feit dat ze uiteindelijk in Gennesaret aan land komen, en niet in Kafarnaüm. Je zou verwachten dat ervaren
vissers een storm aan zien komen, en alvast beschutting zouden zoeken;
maar mogelijk speelde mee hoe ze weggestuurd werden en ze dus niet terug
wilden keren. Marcus beschrijft ook de moeite die ze hadden om vooruit te
komen, met een woord dat in andere geschriften uit die tijd gebruikt wordt
voor het martelen van gevangenen bij een verhoor (in Openbaring wordt het
met pijnigen vertaald).
Jezus kon hen gemakkelijk zien vanaf de bergen langs het meer. Maar Hij liet
hen de hele nacht zwoegen, en tegen het einde van de nacht liep Hij naar
hen toe over de zee. Tegelijk zien we een vreemde toevoeging: “Hij [Jezus]
liep tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde
hen voorbijlopen” (Mar 6:48). Als Hij enkel de overkant wilde bereiken, zou
Hij niet langs het schip lopen, maar een rechte lijn volgen. Waarom wilde Hij
hen voorbijlopen, en waarom liep Hij eigenlijk op het water?
Misschien vinden we een eerste aanwijzing in een Psalm die de majesteit van
God beschrijft, en die verwijst naar de uittocht uit Egypte.
Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw
voetsporen bleven onzichtbaar. (Ps 77:20)
In de Psalm wordt de vraag gesteld of God niet meer trouw is aan Zijn woord.
En het antwoord is om te kijken naar Gods machtige werken in het verleden.
Het onderwerp van de Psalm vertoont wel overeenkomsten met de situatie
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waarin de discipelen zich bevonden. Zij zagen in Jezus de Messias, de koning
in de lijn van David. Maar Hij leek niet op te willen treden als koning. De belofte zou toch zeker betrouwbaar zijn? Toen Mozes kort na de uittocht uit
Egypte vroeg of hij Gods heerlijkheid mocht zien, ging de HEER aan hem voorbij (hetzelfde woord als hier in Marcus), en openbaarde wie Hij was. En toen
Elia in een geloofscrisis was gevlucht en naar Horeb ging, lezen we hoe de
HEER hem voorbijging (weer hetzelfde woord), om te laten zien wie Hij is. Nu
zagen de twaalven Jezus op het onstuimige water lopen. In het Oude Testament wordt het woelige water gebruikt als beeld voor de ongelovigen: “Maar
de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen” (Jes 57:20). Dan lijkt het aannemelijk dat Jezus hen toonde wie Hij
was, dat Hij niet enkel koning was van het Joodse volk, maar over alle volken
zou regeren, en ook de ongelovigen zou bedwingen. Hij toonde iets van zijn
toekomstige majesteit, zoals zijn Vader dat in het verleden had gedaan.
Hiermee is wellicht aannemelijk gemaakt waarom Jezus juist op dit punt van
zijn prediking dit wonder deed, en ook waarom er geschreven staat dat Hij
hen voorbij wilde gaan. Ook Johannes neemt dit wonder op. Hij wil vooral
aantonen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, die de majesteit van God
aan de wereld toont. Juist op het punt dat velen gingen twijfelen en Jezus
verlaten, toonde Hij zijn trouwe volgelingen iets van zijn toekomstige positie. Vandaar ook dat, toen Jezus hen de volgende dag vroeg of zij Hem ook
wilden verlaten, Petrus namens hen allen zei: “Naar wie zouden we moeten
gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en
weten dat u de Heilige van God bent” (of in sommige handschriften: “de Messias, de Zoon van de levende God”) (Joh 6:67-69). Dit alles zal wellicht op
dat moment niet helder geweest zijn voor hen, en Marcus vermeldt hierna
ook: “Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren” (Mar 6:52). Maar later zullen zij het begrepen hebben, en daarom, ook voor ons, in het evangelie opgenomen.
Wat overblijft is de tweede vraag waarmee we begonnen: waarom Petrus uit
de boot stapte en naar zijn Heer toeliep. Iets dat alleen door Matteüs wordt
genoemd. Het is goed om eerst te beseffen dat Petrus niet rustig in de boot
zat. Het waaide hard, de zee was onstuimig, en ze werden steeds meer naar
het midden van de zee geblazen. Ze roeiden al een uur of tien, en waren uitgeput. Er is niet veel voor nodig om in zo’n situatie te vergaan. Matteüs beschrijft de situatie als volgt: “De boot … werd, als gevolg van de tegenwind,
door de golven geteisterd”. En daar bovenop zagen ze een gedaante, waarvan ze eerst dachten dat het een spook was. Matteüs gebruikt woorden die
veel sterker zijn dan het verslag in Marcus: “Ze raakten in paniek … en
schreeuwden het uit van angst” (Mat 14:26). Dit zijn niet de omstandigheden
waaronder je vraagt of je het ook een keer mag proberen. Petrus was in
doodsangst, en toch was het eerste wat bij hem bovenkwam: ‘als ik bij Jezus
ben, dan ben ik veilig’. Dat zal wellicht meer onbewust zijn geweest dan een
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bewuste keuze, maar hij wilde naar Jezus toe. En Petrus, aangemoedigd door
Jezus, stapte inderdaad uit de boot en liep richting zijn Heer. Pas toen hij op
het golvende water stond, en de harde wind voelde, kreeg angst weer de
overhand en begon hij te zinken. Jezus greep hem vast, met de woorden:
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?” (vs 31). Maar Petrus liet wel zien
wat Jezus in de bovenzaal tot hen zou zeggen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg
u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen”.
Het verslag in Marcus van het lopen op water is opgenomen te midden van
gebeurtenissen die bedoeld waren om de discipelen van hun blindheid te genezen. Als je naar de structuur van deze hoofdstukken en de genezingen
kijkt, dan is de les dat Jezus niet enkel een blinde en een doofstomme genas,
maar dat Hij bezig was zijn discipelen te genezen. Immers Jesaja had eerder
geschreven over het volk:
Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie! Is er iemand zo blind als
mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als
dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de HEER? Het ziet veel,
maar onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar hoort niets. (Jes
42:18-20)
Daarom had God één uit het volk gekozen als de ware Knecht, om Zijn blinde
en dove knecht te genezen. Jezus had deze opdracht op zich genomen, en we
zien dat hier in de praktijk. Het optreden van Jezus paste niet in hun verwachtingen, en daar hadden zij moeite mee. Zij wilden dat Hij meteen koning zou worden, en konden de aankondiging dat Hij sterven moest niet bevatten en daarom ook niet accepteren. Maar de oplossing ging veel verder
dan het herstellen van het koningschap van David, en het verdrijven van de
bezettende macht uit het land. Een veel grotere vijand, zonde en dood,
moest overwonnen worden. Maar dit hebben de discipelen pas na de opstanding begrepen. Het koningschap van Jezus zou komen, maar eerst moest de
ware Knecht overgeleverd worden in de handen van wetteloze mensen.
En toch zijn ook de instincten van Petrus voor ons een les. Het gaat allemaal
niet zoals hij verwachtte. Maar op het moment dat het er echt op aankwam
zocht hij toch zijn heil bij zijn Heer. En uiteindelijk is geloof, een diepgeworteld vertrouwen, het enige dat echt telt. Het vertrouwen dat, als je de blik
op Jezus gericht houdt, en je niet af laat leiden door alles om je heen, Hij er
altijd is. Al wil dat niet zeggen dat het altijd afloopt zoals wij verwachten.
Maar als dat geloof soms zwak is, en als hij in het water zinkt, probeert Petrus ook niet terug te zwemmen, maar roept hij zijn Heer aan. Iets verderop
in Marcus zegt een vader van een epileptisch kind tot Jezus: “Ik geloof! Kom
mijn ongeloof te hulp.” (Mar 9:24). De enige vraag van Jezus die dan ook
werkelijk telt, is: “Waarom heb je getwijfeld”. Dat vroeg Jezus hier onder
omstandigheden waarbij zij dreigden te vergaan. Maar wij hebben dit voorbeeld om van te leren.
M.H.
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Fundamentele
25. De duivel in het Nieuwe Testament (5)
Verleiden en misleiden
God heeft, in Zijn genade, verzoening tot stand gebracht voor wat onder de
Wet nog onverzoenbare schuld was; en daarmee is de grond voor een wettige
aanklacht (op grond van de ‘Wet van Mozes’) tegen gelovigen vervallen. Beschuldigingen van zonde maken de aanklager (satan, duivel) dan ook tot leugenaar en lasteraar, die het goede kwaad noemt en daarmee tevens het kwade goed (vgl Jes 5:20). En zoals de Septuaginta tekst aangeeft, wordt de aanklager zo tot een verleider en vooral misleider, die niet alleen de kinderen
van God wil afbrengen en houden van het ware geloof maar ook anderen probeert te winnen voor zijn zaak. We hebben in de passages die we tot nu toe
onder ogen hebben gehad, gezien dat het mensen zijn die dit doen. In de
Bijbel zijn dit vooral de Joodse religieuze leiders en leraars, en in de gemeente zelfs mensen die voorgeven broeders in het geloof zijn, maar opvattingen verkondigen die afwijken van wat de apostelen predikten en opschreven in hun geschriften. Beide groepen waren in wezen uit op het afbrengen
van anderen van het ene, ware, geloof. Paulus schrijft dat dit mensen zijn
die het evangelie van Christus willen verdraaien en zo anderen in verwarring
brengen (Gal 1:7); die de gemeente van Christus binnensluipen om de ware
gelovigen te beroven van hun vrijheid in Christus en slaven te maken van hun
eigen leer (Gal 2:4); die op sluwe wijze de gelovigen tot dwaling (valse leer)
verleiden (Efez 4:14). Daarvoor is geen bovennatuurlijke macht nodig.
De macht van het gelijk
De menselijke geest is sterk, en een ieder kan anderen zodanig beïnvloeden
dat zij overtuigd raken van de waarheid van wat er beweerd wordt. Tot op
de dag van heden blijkt dat sommigen een bepaalde macht hebben over anderen, zodat die (klakkeloos) aannemen wat zij zeggen. Vooral als daar ook
nog drukmiddelen bij worden gebruikt, die angst veroorzaken. Bijvoorbeeld
dat je vervloekt bent als je niet gelooft in bepaalde dogma’s; dat je in de
macht van de duivel bent als je dingen gelooft die afwijken van wat de
meerderheid of ‘de kerk’ leert. Daarvoor zwichten vooral zij die niet sterk in
hun schoenen staan, omdat zij niet ten diepste vanuit de Schriften overtuigd
zijn van de waarheid die zij hebben gehoord of gelezen. Maar als wij dat als
individu al kunnen, hoeveel te meer als meerdere mensen hun geestelijke
kracht bundelen. De druk van een groep kan groot zijn. De slachtoffers zijn
de eenlingen: zij die van de groep afwijkende ideeën en opvattingen hebben.
Die worden als bedreigend voor de groep als geheel beschouwd, en dienen
daarom de mond te worden gesnoerd. Argumenten als: ‘wil jij beweren dat
wij het allemaal fout hebben en jij het in je eentje goed hebt?’ en: ‘willen
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jullie als klein groepje beweren dat wat al die grote kerken leren niet klopt?’
hoor ik niet als bij uitzondering… Alsof een minderheid of meerderheid het
per definitie fout of goed zou moeten hebben. Er zijn tal van voorbeelden
dat ‘tegendraadse’ mensen of opvattingen juist bleken te zijn, en dat de
meerderheid het inderdaad fout had. Dat heeft heel wat letterlijke slachtoffers gekost; Jezus heeft dit zelfs de meest gruwelijke en smadelijke dood
bezorgd die de mens heeft kunnen verzinnen!
Het is een merkwaardig fenomeen dat wij die graag vrij willen zijn, ons zo
gemakkelijk tot slaven laten maken van ideeën en opvattingen van anderen.
Nog merkwaardiger is dat veel mensen, zeker in deze ‘mondige tijd’, zich
persoonlijk of als groep als verdedigers van het gedachtegoed van anderen
opwerpen. Meestal gebeurt dit door die opvattingen (letterlijk of zoals zij die
hebben begrepen) te herhalen, zonder te onderzoeken of ze feitelijk kloppen. Ga je daar vragen over stellen, dan stokt het gesprek al snel vanwege
de herhalingen van standpunten. Op geestelijk gebied is dat al niet anders,
zij het dat er in veel gevallen fanatisme bij komt. Tegenwoordig worden islamieten beschuldigd van religieus fanatisme. Maar of dit nu wel of niet zo is,
zit dit ook niet in ‘het christendom’? Ondanks de gepredikte en beleden liefde, verdraagzaamheid en barmhartigheid, is de scheiding tussen allerlei denominaties vaak onoverbrugbaar. En al roken de brandstapels niet meer, worden anders gelovenden niet meer onthoofd, gevierendeeld en wat al niet
meer, monden en pennen getuigen nog altijd van een bijna zelotisch fanatisme om het beleden gedachtegoed te verdedigen. Wat zou er gebeuren als de
kerken nog wereldlijke macht hadden…? Er zijn zelfs websites bedoeld om u
voor ons – broeders in christus/christadelphians – te waarschuwen! Waarom
eigenlijk? Wat zit daar achter? Zulke verdedigers zullen zeggen dat zij door
Gods Geest geleid worden. Hun slachtoffers zullen voor het merendeel zeggen dat de duivel daar achter zit. Wie heeft er gelijk? Want het is of het een,
of het ander. Of hebben beide ongelijk? Mijn antwoord is: dat laatste. Want
God heeft geen bestrijders van anders gelovenden in dienst, maar mensen
die vanuit hun geloof door woord en Geest anderen proberen te overtuigen
van Zijn waarheid. Net zoals Jezus niet door hun stem te verheffen, laat
staan het zwaard te heffen, maar rustig de Schriften uit te leggen in overeenstemming met wat Jezus, de apostelen en de profeten vóór hen hebben
gezegd; gebruikmakend van al wat op het onderwerp betrekking heeft. Voor
hun uitleg gebruiken zij, zoals Jezus en de apostelen, alleen de Schriften en
geen publicaties daarover; want hier gaat het meestal mis. Als de Bijbel
wordt gehanteerd, is er altijd wel een regel of passage te vinden die een ver27
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meend gelijk ‘bewijst’; ook al is het bewijs tegenstrijdig aan vele of zelfs
alle andere plaatsen waar in de Bijbel over dit onderwerp is geschreven. Minstens even vaak wordt niet de Bijbel zelf aangehaald, maar wat er in andere
kerkelijke geschriften over staat. Die blijken dan een hogere autoriteit te
hebben dan de Schrift zelf; want daarin is immers uitgelegd wat de Schrift
bedoelt. Maar is dat waar? Wordt van ons gevraagd klakkeloos aan te nemen
wat anderen zeggen of hebben gezegd over wat in de Schriften staat?
Hoe herkennen wat waarheid en wat leugen is?
Maar hoe weten we wat de waarheid is en wat leugen? Hoe kunnen we herkennen of iemand ons wil leiden in de waarheid of verleiden tot leugen? Er
wordt wel gezegd dat het in de tijd van Jezus en de apostelen eenvoudig
was. Zij hadden autoriteit en konden direct aangeven wat waarheid en leugen was. Wie de waarheid wilde navolgen, kon dus niet anders dan aanvaarden wat zij zeiden. Nu, wordt er gezegd, zijn zij er niet meer en kunnen ons
dus niet meer duidelijk maken wat waarheid is. Maar is dat geen drogreden?
Misleiden de aanhangers hiervan niet zichzelf en anderen? Want de geschriften van het Nieuwe Testament zijn opgeschreven door diezelfde gezaghebbende apostelen en hun medewerkers. Zij hebben door de Geest geleid alles
opgeschreven wat Jezus heeft gezegd (Joh 14:26). Zij hebben juist met het
oog op valse leer brieven geschreven, zodat gelovigen toen en nu zouden weten wat waarheid en wat leugen is (2 Pet 1:15). Hun autoriteit spreekt nu
niet uit hun mond, maar uit hun pen. Het is dezelfde waarheid als toen. Het
probleem is dat de meeste mensen, ook christenen, de waarheid van het geschreven woord van de Bijbel niet meer erkennen, en daardoor ook de leugen
– en dus de verleiding en misleiding – niet meer herkennen. Zij lezen wel in
de Bijbel, en luisteren wel naar wat daarover wordt gezegd, maar “zonder
ooit tot de erkentenis van de waarheid te kunnen komen”, zoals Paulus
schrijft. Een nogal boude bewering, maar gebaseerd op het feit dat zij wat
hen in de wereld bezig houdt belangrijker vinden dan de dingen van God;
want met een schijn van godsvrucht hebben zij de kracht daarvan verloochend (2 Tim 3:5,7). En wie niet echt van plan is God te dienen en te gehoorzamen, is ook niet echt geïnteresseerd in wat Hij zegt. Met vaak als rechtvaardiging dat iedereen zelf maar uit de Bijbel moet halen wat hij of zij daar
aan waardevols in vindt (waarmee wordt aangegeven: wat je gelooft moet je
zelf weten; als je mij er verder maar niet mee lastig valt). Dit komt sterk
overeen met de reactie van Pilatus, die – toen Jezus van zichzelf getuigde
dat Hij inderdaad de Koning was: “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben ik
in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen” – reageerde
met: “Wat is waarheid?”. En waaruit komt zo’n reactie voort? Uit het geen
behoefte hebben aan ‘de waarheid’, vanwege de gevolgen voor het leven dat
iemand nu leidt. Daarom voegde Jezus eraan toe dat alleen wie gelooft dat
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25. De duivel in het Nieuwe Testament (5)
God Hem heeft gezonden zal geloven en doen wat Hij zegt: “een ieder die uit
de waarheid is, hoort naar mijn stem” (Joh 18:37,38). Het omgekeerde is dan
ook waar: een ieder die uit de leugen is, hoort naar de stem van leugenaars.
Wat steeds weer opvalt bij het aanwijzen van leugenaars, is dat dit mensen
zijn en geen bovennatuurlijke wezens. In artikel 23 (dit jaar nummer 1) hebben we gekeken naar de leugenachtigheid van de mens. Vele zijn de vervoegingen met ‘leugen’. Voor het merendeel daarvan is duidelijk dat het gaat
om wat mensen zeggen: leugentong, leugenlip, leugentaal, leugenprofeet,
leugenspreker, leugenboog (waarmee de onwaarheden als pijlen worden afgevuurd op de argelozen). Soms gaat het om afgoden; maar die zijn door
mensen bedacht om anderen te verleiden deze goden in plaats van de enige
God aan te roepen en te dienen: leugengod, leugenleraar. Wat de bedoeling
is van het gebruik van het woord duivel, als hiermee de tegenstand ten opzichte van Christus en zijn volgelingen wordt bedoeld, heb ik eerder in deze
serie uitvoerig uitgelegd. Ik wil er hier slechts aan toevoegen, dat de mens
van het begin af de leugen liever heeft gehad dan de waarheid. In de brief
aan de Romeinen schrijft Paulus over “mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden” (1:18), die “de waarheid van God hadden vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (1:25). Daarom worden wij mensen zelf verantwoordelijk gesteld voor
ons denken en handelen, net als Adam en Eva in de hof. En de mens die hardnekkig weigert de oorzaak van de zonde bij zichzelf te zoeken, en zich daarvan te laten verlossen door God, laat God zijn of haar gang gaan. Tot twee
maal toe in dit hoofdstuk schrijft Paulus: “Daarom heeft God hen overgegeven aan” wat hij noemt “schandelijke lusten” en “een verwerpelijk denken
om te doen wat niet betaamt” (1:26,28). Petrus schrijft in zijn tweede brief
dat er mensen zijn die gelovigen – “die zich ternauwernood aan degenen die
in dwaling verkeren, onttrekken” (2:18) – verleiden tot zonde. De ongerechtigheid is dus wat het leugenachtig menselijk denken voortbrengt, niet wat
hem of haar door een duivel wordt ingefluisterd. Wat Paulus schrijft in de
brief aan de Tessalonicenzen sluit dit zelfs geheel en al uit. Hij schrijft over
mensen “die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom
zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat
allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tes 2:10-12). Dus als we
het hebben over een bovennatuurlijke kracht en invloed, dan komt die van
God en van niemand anders (zie bijv. Deut 32:39). Zijn handelen komt echter
niet voort uit de wil om bepaalde mensen verloren te laten gaan. Zijn handelen is een reactie op het handelen van mensen – ten goede of ten kwade, al
naar gelang van hoe zij van binnen zijn.
J.K.D.
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Geloven in de Schepper
Veel christenen geloven dat er iets bijzonders is met het volk Israël, misschien zelfs wel dat dit het door God uitverkoren volk is. En gezien vanuit de
Bijbel, die pretendeert Gods woord te zijn, is dit volkomen juist. Zo zegt
God, bijvoorbeeld: “Maar u, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb,
nakroost van mijn vriend Abraham ...” (Jes 41:8). Hun uitverkoren zijn heeft
betrekking op twee uitersten op een tijdlijn. Het begin daarvan is Abraham.
Om hem beschouwt God diens nakomelingen als de eerstgeborenen onder alle
mensen op aarde, en dus als eerste erfgenamen van Zijn beloften. De apostel
Paulus schrijft: “zij zijn Israëlieten, van hun is de aanneming tot zonen en de
heerlijkheid en de verbonden ... en de beloften” (Rom 9:4). Aan de andere
kant van de tijdlijn bevindt zich Christus Jezus. Hij is de beloofde uiteindelijke Nakomeling van Abraham, door wie mogelijk werd dat Gods plan met de
mensen en de aarde verder ging (zie Jesaja 53:10). De apostel Paulus zegt
daarom verder dat “uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus ...” (vs 5).
Gods plan en het doel, die in het vorige artikel aan de orde kwamen, zijn dus
onlosmakelijk met Abraham en diens nakomelingen (uit Isaäk en Jakob) verbonden. Dit heeft gevolgen voor ons geloof in Wie de God van Israël is.
In de hoofdstukken 43-45 van het boek van de profeet Jesaja, roept God het
volk Israël ter verantwoording voor hun ongeloof. Hij doet dit door hen duidelijk te maken dat zij er zonder Hem nooit geweest zouden zijn. Dat zou
hen al duidelijk moeten zijn als zij terugdachten aan hun aartsvader Abraham
en hun aartsmoeder Sara. Sara was onvruchtbaar, en om Abraham uit haar
een zoon te geven, moest God ingrijpen in haar toestand. Hij formeerde als
het ware in haar onvruchtbare moederschoot de zoon die Isaäk zou heten. En
zijn geboorte betekende het begin van dat grote nageslacht dat God Abraham
beloofde. Dat was het prille begin van het ontstaan van het volk dat Israël
zou heten. Voor Paulus is dit onderdeel van alles wat God doet om ‘het niet
zijnde toch te laten bestaan’ (zie het verband in Romeinen 4:16-21).
Aan het eind van hoofdstuk 42 van Jesaja, verwijt God dit volk dat zij blind
zijn gebleven voor de oorzaak van Zijn oordelen over hen. God wil hen echter
omwille van Abraham genadig zijn. Hij spreekt dit nadrukkelijk uit: “... zo
zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël” (43:1). Dit
is het bekende Hebreeuwse parallellisme, waarin twee maal hetzelfde wordt
gezegd. Hij belooft plechtig de Verlosser uit hun grote nood te zijn: “Ik de
HERE, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning” (vs 15). En zij zullen
Hem daarvoor danken: “Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen” (vs 21). Met dat vooruitzicht zouden zij hun oren moeten spitsen:
“hoor, o Jakob, mijn knecht, Israël, die Ik verkoren heb. Zo zegt de HERE, uw
Maker en van de moederschoot aan uw Formeerder ...” (44:1, 21 en 24).
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3. De Formeerder van Israël
Het is veelzeggend dat de benaming Schepper (op één keer na in Prediker)
alleen voorkomt in Jesaja en in Genesis 14. In vers 19 komt de priester Melchizedek Abraham tegemoet en zegt: “Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde”. En Abram gelooft dat dit zo
is, want hij zweert met gebruik van dezelfde woorden dat hij geen beloning
van de koning van Sodom wil hebben (vs 22). De zegen die God Abraham wilde geven, was concreet: lijfelijk nakomelingschap uit Sara, dat het land Kanaän zou bezitten, en uiteindelijk een Nakomeling die allen met hetzelfde
geloof als Abraham de aarde zou geven.
Het verband tussen de Schepper van hemel en aarde en de in het volk Israël
werkelijkheid geworden belofte aan Abraham, wordt duidelijk in Jesaja
hoofdstuk 45. Daar maakt God duidelijk dat Hij de hand heeft in het lot van
Israël, omdat Hij de Schepper is van hemel en aarde, en van alle leven daarin
en daarop, en de Formeerder van het volk Israël: “Zo zegt de HERE, de Heilige van Israël, en zijn Formeerder ... Ik ben het, die de aarde gemaakt en de
mens daarop geschapen heb ... (vzn 11,12). En dit is gericht tot zowel Israël
als de vertegenwoordiger van de toekomstige macht Perzië. Daarom daagt
God uit: “Vraagt Mij naar de toekomstige dingen” (vs 11). Het antwoord
geeft Hij Zelf al, door hun bevrijding onder de Perzische koning Kores, bijna
een eeuw later, te voorzeggen. Wanneer dat zou gebeuren, was dit het bewijs dat de God van Israël hierin de hand had. Het zou tegelijkertijd aantonen dat Hij de Schepper is van de mens! Hij is Eén en Dezelfde. Daarom kan
iemand die het bestaan van een volk dat Israël heet erkent, niet tegelijkertijd ontkennen dat er een Schepper is van alles wat wij in de natuurwereld
zien. Het geloof in het een kan niet zonder het ander. Want God verbond beide nadrukkelijk. Sterker nog: Hij heeft het feit dat Hij de Schepper en Onderhouder is van de natuurwereld verbonden aan het lot van Israël. Want
door de profeet Jeremia sprak Hij, verwijzend naar het begin van alles in Genesis 1: “Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan
en de sterren verordent tot een licht ’s nachts, die de zee opzweept, dat
haar golven bruisen, wiens naam is HERE van de heerscharen: Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord van de HERE, dan
zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor
mijn ogen. Zo zegt de HERE: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten van de aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht
van Israël verwerpen om al wat zij gedaan hebben ...” (31:35-37). Dat het
volk Israël nog steeds bestaat, toont niet alleen aan dat de Schepper God, de
Formeerder van Israël, bestaat en werkzaam is op aarde, maar ook dat de
mens niet te weten zal komen hoe het heelal echt in elkaar zit.
J.K.D.

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

31

Leven in de

verwachting van
30.

De haat ten opzichte van de rechtvaardigen
Om te begrijpen wat de boodschap aan de gelovigen in het boek Openbaring is, zullen we eerst de achtergrond moeten kennen. Zoals we in Matteüs 24:9 zagen, bereidde Jezus zijn discipelen voor op de haat die de
wereld tegen hen zou koesteren. Of dit een schok voor hen was weten we
niet; maar eigenlijk zou dat niet het geval geweest moeten zijn. Want de
boodschap van de Schriften, waar zij mee waren opgevoed, is vanaf de
eerste bladzijden dat de rechtvaardigen worden gehaat. Genesis 3 vertelt
van de haat van Kaïn tegenover de rechtvaardige Abel, die hem ertoe
bracht zijn broer te doden. Dit geweld breidde zich daarna uit. Een nakomeling van Kaïn (Lamech), die leefde in de tijd van Henoch (nakomeling
van Set) zei: “Ik sloeg een man dood om mijn wond, een knaap om mijn
striem; want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal” (Gen 4:23). Grof geweld dus om een onbenulligheid. Mogelijk staat er om die reden: “Toen begon men de naam van de HERE aan
te roepen” (Gen 4:26). De rechtvaardigen baden ongetwijfeld al tot God;
maar het toenemend geweld zal hen hebben doen smeken of Hij hen wilde verlossen. Vooral dit geweld werd de aanleiding tot de zondvloed. God
zei tot de rechtvaardige Noach: “Het einde van al wat leeft is door Mij
besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga
hen met de aarde verdelgen” (Gen 6:13). Had Hij dat niet gedaan, dan
hadden mensen als Lamech ook Noach en zijn zonen gedood, en was er
geen rechtvaardige meer overgebleven. Dan had Gods voornemen met de
mens geen voortgang kunnen vinden. We zien hier het basisprincipe wat
Gods oordeel betreft, zoals we dat ook in Openbaring zien.
De Verlosser van de verdrukte
Na de zondvloed laaide dit geweld weer op. Abraham is eerst in Egypte
en later in Filistea bang vermoord te zullen worden om zijn knappe vrouw
Sara. Ezau wilde zijn broer Jakob, de erfgenaam van Gods beloften, vermoorden. De Egyptenaren onderdrukten Jakobs nakomelingen. Maar ook
in het latere koninkrijk Israël was er geweld. Niet alleen van buitenaf,
maar ook van binnenuit. Israëlieten die God niet dienden, hadden het
gemunt op hun ‘geweten’: de mensen die hen wezen op hun zonden. David klaagde: “... ik zie geweld en twist in de stad … verderf is daarbinnen ...” (Ps 55:10-12). Zijn gebed was: “Hoelang nog zullen de goddelozen, o HERE ... juichen? ... uw volk, o HERE, vertreden zij, en uw erfdeel
verdrukken zij; weduwe en vreemdeling doden zij, en wezen vermoorden
zij; zij zeggen: de HERE ziet het niet, de God van Jakob merkt het
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niet” (Ps 94:5). Maar God merkt het wel, en doet er op Zijn tijd wat aan.
David wist dat, evenals waarom God het (tijdelijk) toeliet. Daarom kon
hij erbij zeggen: “Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik
uw inzettingen zou leren” (Ps 119:71), en: “De HERE doet gerechtigheid
en recht aan alle verdrukten” (Ps 103:6). Toen David een psalm schreef
voor en over zijn zoon en opvolger Salomo, keek hij over hem heen naar
de hem beloofde zoon die eeuwig koning zou zijn, de Messias: “Voorwaar,
de arme zal hij redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de
zielen van de armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog” (Ps 72:12-14). Triomfantelijk klinken zijn woorden in Psalm 10: “De HERE is Koning, eeuwig en
altijd. De volken zijn vergaan uit zijn land. De begeerte van de ootmoedigen hebt U, HERE, gehoord: U sterkt hun hart, uw oor merkt op, om recht
te doen de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aards sterveling
schrik aanjaagt” (vzn 16-18). Zien we hier niet het basisprincipe van Gods
verlossingswerk door Christus, zoals dat ook in Openbaring is te zien?
Het oordeel over Israël en Babylon
Net als ‘de aarde’ vóór de zondvloed verdorven was en vol geweldenarij,
werd het koninkrijk Juda daarmee vervuld. In de tijd van koning Manasse
besloot God dat daaraan een einde moest komen:
Manasse vergoot zoveel onschuldig bloed, dat hij Jeruzalem daarmee
vulde van het ene einde tot het andere; nog boven de zonde die hij Juda
had doen bedrijven ... want Manasse verleidde hen, zodat zij meer
kwaad deden dan de volken die de HERE vóór de Israëlieten had verdelgd
(2 Kon 21:16 en 9).
Zoals altijd gaf God nog een bepaalde tijd om tot bekering te komen. Hij
droeg de profeten Jeremia en Ezechiël op het volk te waarschuwen, maar
het merendeel luisterde niet. Het onrecht en geweld gingen gewoon
door, zodat Jeremia moest zeggen: “U hebt alleen maar oog en hart voor
uw onrechtmatig gewin en voor het vergieten van onschuldig bloed, voor
het begaan van onderdrukking en geweld” (Jer 22:17). Uiteindelijk kwam
het oordeel in de vorm van de gruwelijke belegering en inname door het
Rijk Babylonië. Maar ook over hen en hun bondgenoten sprak God een
oordeel uit “vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan, in
wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten” (Joël 3:19). De profeet
Habakuk kondigde al vóór de verovering van Jeruzalem het lot van Babel
aan, in bewoordingen die sterk doen denken aan die in Openbaring:

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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Wee hem die zich verrijkt met wat niet van hem is — tot hoelang? en die
gepand goed op zich laadt ... Omdat u vele volken geplunderd hebt, zal
al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen, vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld het land, de stad en al haar
inwoners, aangedaan ... Wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt
voor zijn huis ... Wee hem die de stad met bloed bouwt, en de veste op
onrecht grondvest! ... Wee hem die zijn naaste doet drinken en er uw gif
bijmengt ... Ziet, is het niet van de HERE van de heerscharen, dat de volken zich vermoeien voor het vuur en de natiën zich afmatten voor niets?
Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de
HERE, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken (zie Habakuk 2).
Babylonië wordt uiteindelijk het beeld voor de machtige wereld, die het
voorzien heeft op ‘de onschuldigen’, en in de visioenen van het boek
Openbaring definitief aan zijn einde komt. Het vooruitzicht dat het Oude
en het Nieuwe Testament geven, is dat alle wereldse macht moet plaatsmaken voor Gods wereld van recht en gerechtigheid.
Verzoening, opwekking uit de doden en eeuwig leven
Maar voordat dit ging gebeuren, moest het eerst mogelijk worden dat de
goedwillende mensen de gelegenheid kregen met God verzoend te worden. Ook de mensen die in geloof waren gestorven, moesten gered worden; en wel uit de doodstoestand waarin zij lagen — en nog steeds liggen
— omdat het Koninkrijk nog niet tot stand is gebracht op aarde. Veel van
hen zijn niet ‘rustig ingeslapen’, maar door geweld omgekomen. De
schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst in hoofdstuk 11:35-38 op de
vaak gruwelijke wijze waarop zij gemarteld en gedood werden. Zij gaven
hun geloof daar niet voor op, omdat zij geloofden dat God hen zou opwekken uit de doden en eeuwig leven in Zijn Koninkrijk geven.
Tot hoelang wreekt U ons bloed niet?
Hoofdstuk 6 van Openbaring lijkt een samenvatting van wat er zal gebeuren tot de wederkomst van Christus naar de aarde. Er gaat lange tijd
voorbij (4 zegels), totdat in het zesde zegel het eindoordeel komt. Het
vijfde zegel is een visioen, dat toont dat de om hun geloof gedode rechtvaardigen uiteindelijk recht gedaan zal worden. Johannes ziet
onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van
God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luide stem
en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en
wreekt U ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk van
hen werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een
korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals
zij (vzn 9-11).
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30. het Koninkrijk in Openbaring (1)
‘Het altaar’ is de plaats waar deze gelovigen zijn gedood, alsof zij letterlijk slachtoffers waren. Het is echter geen gebouwd altaar, maar de aarde. Het bloed van het offer werd uitgegoten rond het altaar. In het bloed
is het leven, de ziel. Als Kaïn Abel heeft gedood, zegt God tegen hem:
“Hoor, het bloed van uw broer roept tot Mij van de aardbodem”. Hij was
de eerste van een lange rij rechtvaardigen die werden gedood. Het bloed
van dat grote aantal klinkt dan ook luid. Dit is uiteraard niet letterlijk zo.
Bloed kan niet roepen ‘tot hoelang?’. Het is een beeld van een daad, de
moord op een onschuldige, die om wraak roept. Dat zij nog moeten blijven rusten is geen boodschap voor levenlozen, maar voor de levenden die
dit boek lezen en reikhalzend uitzien naar de komst van hun Heer en de
opstanding van hun geliefden: ‘heb geduld tot de maat vol is’. Deze
boodschap van rusten komt sterk overeen met die aan Daniël, die wilde
weten hoe het met zijn volk zou aflopen: “ga het einde tegemoet, en u
zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde van de dagen” (Dan 12:13). Hij werd niet vermoord, maar rust net als de gedoden
tot ‘het eind van de dagen’ van de ‘goddelozen die goddeloos handelen’ (vs 10). Hun einde en de heerlijkheid van de gelovigen had Daniël
gezien in een visioen van vier dieren, waarin een “horen strijd voerde
tegen de heiligen en hun overwon, totdat de Oude van dagen kwam en
recht verschaft werd aan de heiligen van de Allerhoogste en de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen” (7:21,22). Het
boek Openbaring was bedoeld om de verdrukte gelovigen van de eerste
eeuw daarvan te verzekeren. De witte gewaden die de ‘zielen’ ontvangen
zijn ook een beeld; want hoe wij ‘zielen’ ook zien, ze kunnen geen gewaden dragen. Ze wijzen de lezers erop dat deze doden rechtvaardig zijn en
het eeuwig leven zullen ontvangen, samen met hen die nog zullen sterven om hun geloof. De verheerlijkte Jezus verscheen aan Johannes in
“een tot de voeten reikend gewaad” (1:13), dat blinkend wit geweest zal
zijn (zie vs 16). De gedoden zullen net als Hij verheerlijkt worden. De
witte gewaden behoren dus tot de verwachting van het leven in het Koninkrijk. We zien die weer terug in hoofdstuk 7. Johannes is in een visioen getuige van het moment dat Christus als Koning is gekomen, en alle
rechtvaardigen voor Hem verschijnen in hun witte gewaden. Johannes
hoort over hen zeggen: “Deze zijn het, die komen uit de grote verdrukking; zij hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het Lam.” Vervolgens krijgt hij een voorproefje van wat in de laatste hoofdstukken uitgebreid terugkomt (zie Op 7:9-17). Het eind van het boek bevestigt “Zie,
Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij”, en spreekt “Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het levensgeboomte en
door de poorten ingaan in de stad” — het nieuwe Jeruzalem, dat het Koninkrijk uitbeeldt (zie Op 21 en 22).
J.K.D.
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Boekbespreking
Het betrouwbare woord
In deze tijd vragen vele stemmen in de

wereld onze aandacht. Kranten,
tijdschriften, boeken, radio, televisie, film en internet brengen de wereld
met al haar aantrekkelijkheden en problemen steeds sneller, vaker en
verder onze woningen binnen. Daarom is het zo verleidelijk zelden of
nooit te luisteren naar een heel andere Stem die onze aandacht vraagt.
De Stem die ons vertelt wat er achter de horizon ligt: een nieuwe wereld,
een heel andere samenleving dan die wij nu kennen.

Die

Stem is de Bijbel. En als die de waarheid spreekt, zijn we op weg
naar het allergrootste keerpunt in de geschiedenis: het moment dat de
koninkrijken van deze wereld plaats zullen maken voor Gods Koninkrijk op
aarde, onder de ene heerschappij van Christus Jezus.

Maar is de Bijbel waar en zijn boodschap betrouwbaar? Horen we inderdaad de gezaghebbende stem van de Schepper van alle dingen, wanneer
we lezen: Zo zegt de Here Here?

In Het betrouwbare woord zetten de schrijvers uiteen waarom we volledig op de Bijbel mogen vertrouwen. Ze vertellen wat de schrijvers van de
Bijbelboeken zelf over de oorsprong van hun geschriften zeiden. Daarnaast geven zij enkele toetsen van buitenaf, die het bewijs kunnen leveren van de waarheid van hun aanspraken Gods woordvoerders te zijn.

Dit

boek is een ware ontdekkingstocht door de gehele Bijbel. De schrijvers laten duidelijk hun liefde voor God en zijn woord blijken. Zij vertellen vanuit die liefde enthousiast en op boeiende wijze over de schatten
die in de Bijbel te vinden zijn, en waaraan zij een onwrikbaar geloof
hechten. Zij brengen ons daarmee diep onder de indruk van de vele bewijzen en aanwijzingen, dat wij er volledig op kunnen vertrouwen dat de
Bijbel het woord van God is. Voor toen, voor nu en voor de toekomst.
Auteurs: Arthur Hale en Harry Tennant
Pagina’s: 180 in A5 formaat
Dit is geen nieuw boek, maar een bestaande uitgave die wij opnieuw
onder uw aandacht brengen.
Vraag een gratis exemplaar aan via:
E-mail: info@metopenbijbel.nl
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