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mijn geloofskijk op de actualiteit, met open Bijbel
1

In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Het boek Openbaring wordt vaak gezien als boodschap voor gelovigen in de
eindtijd. Dat is op zich juist, maar de eindtijd hoeft niet het einde zelf, of
de tijd vlak daarvoor te zijn. Het ‘einde’ begon met het optreden van Christus (1 Pet 1:20,21) en wordt definitief bij zijn wederkomst. Het boek toont
daarom de gelovigen in Christus wat er zal gebeuren tot zijn komst en de
vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Maar er is niet, zoals wat Israël betreft in Daniël, een duidelijke chronologische volgorde. Het lijkt eerder zo
te zijn dat steeds weer andere aspecten worden getoond.
De zes zegels in hoofdstuk 6 tonen de dood door oorlog, hongersnood, epidemieën en natuurrampen. Die zijn er altijd geweest en zullen er tot het
eind toe zijn. Steeds weer hebben mensen die ze in hun tijd meemaakten,
gemeend dat ‘het einde’ was gekomen. Maar Jezus wees er op dat ze op
zich niet het einde zijn. Er zou meer zijn, veel ergere dingen, zodat het
werkelijke einde erger zou zijn dan wat ooit was gebeurd. Iets waarvan je
flauw valt van vrees en angst, als je er alleen al aan denkt. Daarom wordt
dit als een vreselijke ervaring beschreven. Want de mensen “verborgen zich
in de holen en de rotsen van de bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot
de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem, die zit
op de troon, en voor de toorn van het Lam”. En mogelijk volgt daarop het
commentaar van Johannes: “Want de grote dag van hun toorn is gekomen
en wie kan bestaan?” (Op 6:15-17).
De zes bazuinen in de hoofdstukken 8 en 9 tonen eerst grote natuurrampen,
die flora en fauna voor een groot deel vernietigen en het drinkwater voor
velen ondrinkbaar maken, met veel slachtoffers als gevolg. Dan volgt weer
oorlog. Je zou zeggen dat dit tot nadenken zal stemmen, en dat mensen
hun leven veranderen. Maar dat zal niet zo zijn: in meerderheid zullen zij
zich er niets aan gelegen laten liggen, zoals de Farao in Egypte, die na elke
plaag dacht: ‘zo, dat is weer voorbij, erger kan het toch niet worden’. Het
oordeel zal daarom niet langer worden uitgesteld (10:6), en de oproep
klinkt: “vrees God en geef Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen” (14:7). Wie dat niet doet “zal drinken van de wijn van Gods gramschap ... in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur
en zwavel” (vs 10). Dit doet denken aan het oordeel over Sodom en Gomorra. De grote natuurrampen van de afgelopen tijd, de gevolgen van de aantasting van de ecosystemen door overbevissing, grootschalige ontbossing,
ongebreidelde winning van delfstoffen, en enorme productie van afval, zijn
zowel een waarschuwing voor als een oorzaak van wat nog komen gaat. Het
gaat dus maar om een voorproefje van rampen van ongekende omvang. En
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
dat blijkt in hoofdstuk 16, waar zeven schalen volgen, met plagen die doen
denken aan die in Egypte, maar ook aan de oordelen in de eerdere hoofdstukken. Er wordt gesproken over kwaadaardige gezwellen, het sterven van
alle levende wezens in de zee, het ondrinkbaar worden van het drinkwater,
ondraaglijke hitte van de zon. En deze dingen beginnen zich te ontwikkelen. Er komen steeds meer voorheen onbekende ernstige ziekten, die in korte tijd duizenden mensen op vreselijke wijze aantasten en doen sterven.
Tot nu weten ‘we’ ze nog te stoppen, maar ze zijn een voorbode voor ziektes die ‘we’ niet kunnen stoppen. Allerlei wetenschappers spreken de vrees
uit dat het niet lang meer duurt voordat de zeeën dood zullen zijn. Mensen,
vogels en zoogdieren zullen daar het slachtoffer van zijn, omdat ze geen
eten meer hebben. De temperaturen stijgen, en in veel gebieden beginnen
de zomertemperaturen steeds ondraaglijker te worden. Die temperaturen
zullen echter nog veel verder stijgen. Door de opwarming van de aarde
smelt het daarop opgeslagen ijs steeds sneller en stijgt het zeewater. Er
komen steeds meer en steeds zwaardere stormen voor. Is dat waarom er
staat, dat de mensen op het eind radeloos van angst zullen zijn om het bulderen van zee en branding (Luc 21:25)?
Maar weer wordt gezegd dat de mensen zich niet zullen bekeren: “zij lasterden de naam van God van de hemel, die de macht heeft over deze plagen ... zij kauwden op hun tongen van pijn, vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen, en zij bekeerden zich niet van hun werken” (zie vzn 9 en
11). Daarom komt het eindoordeel, zoals over de wereld in de tijd van
Noach en van Sodom en Gomorra. Dit wordt ingeluid door een oorlog, waaraan God de gehele wereld laat meedoen (vs 14 en 16). Een oorlog dus zoals
de wereld nog nooit gekend heeft, en als God niet zou ingrijpen, zou de
mensheid zichzelf vernietigen. Een gigantische aardbeving, met ongekende
verwoestingen als gevolg, gepaard met zeer zware hagelstenen, maken er
kennelijk een einde aan. Maar ook dat heeft geen bekering tot gevolg: “de
mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel” (zie vzn 17-21).
Deze laatste verzen bevatten echter iets dat verder gaat dan verwoesting
van gebouwen en ondraaglijke pijn door gezwellen, hitte en hagel: “Het
grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker
van de wijn van de gramschap van zijn toorn te geven” (vs 19). Babylon
staat al sinds Genesis voor een samenleving waarin de mens zichzelf als god
beschouwt. Zij staat dus als het Rijk van de mensen tegenover het Rijk van
God. Daarom kan zij niet blijven bestaan, en haar val wordt dan ook beschreven in hoofdstuk 17:1-19:5.
J.K.D.
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Overdenking
We zijn enorm bevoorrecht dat we onbelemmerd Bijbels
kunnen bezitten en lezen. In de middeleeuwen hadden mensen
maar liefst 1000 jaar lang (de helft van de tijd tussen de apostelen en

onszelf) die gelegenheid niet. En ik vraag me vaak af, of we ons de gelegenheid de Bijbel te lezen voldoende ten nutte maken. In onze tijd zijn er nog
altijd landen waar lezen van de Bijbel niet zo makkelijk is. Zelfs hier kan het
moeilijkheden opleveren. Ik heb een vrouw gekend die haar Bijbel onder haar
bed moest verstoppen, omdat haar man niet toestond dat ze die las. Ook zijn
er mannen die geen Bijbelstudie doen, omdat hun vrouwen dreigen met echtscheiding. Zou u het geloof kunnen behouden, wanneer u zonder eigen Bijbel
verder moest? Leest u het Boek alsof u dat morgen kwijt kon zijn, en dan alleen verder zou moeten?
Maar terug naar die middeleeuwen. Omdat de meeste mensen niet konden
lezen, en de kerk hen ook niet toestond zelf de Bijbel te lezen, waren zij
overgeleverd aan wat die kerk hen wilde laten weten en denken. Eeuwen
lang zijn ‘de leken’ zo gehersenspoeld, waardoor zij een bepaald beeld van
de Bijbel kregen, menend dat wat hen werd verteld daarin stond. De Reformatie heeft de Bijbel teruggeven aan het volk; maar dat was verleerd hoe
het die moest lezen. Het Boek weer kunnen lezen was één ding, maar het
kunnen lezen was iets anders. En dan komt de tijd van de Verlichting, met al
haar vooruitgang. Die heeft veel gebracht waar we blij mee kunnen, moeten
zijn. Maar elke ontwikkeling kan op een goede en een verkeerde manier gebruikt worden. Dat ligt niet aan die ontwikkeling, maar aan de gebruiker. Zo
ontstond er een merkwaardige discussie tussen voor- en tegenstanders van de
Bijbel, en zelfs over het bestaan van God als zodanig. Het is alsof je een verbitterde discussie hoort tussen mensen die beweren dat die lantaarnpaal van
gegalvaniseerd ijzer is, en anderen die hardnekkig volhouden dat hij van aluminium is. En dat terwijl het ding toch bedoeld is om te voorkomen dat er in
het pikkedonker mensen het kanaal in fietsen en verdrinken. Het materiaal
waarvan hij gemaakt is, is in die zin van belang dat hij niet doorroest en omvalt. Maar ook dit zorgt ervoor dat hij licht blijft geven. Dit kan als beeld dienen voor een strijd tussen ‘Bijbelfundamentalisten’, die alles wat ze beweren
uit de Schrift bewijzen. Maar het niet gaat om leerstellingen als zodanig,
maar om het doel dat zij hebben. Wil ik hiermee zeggen dat de Bijbel niet
altijd gelijk heeft? Natuurlijk heeft de Bijbel gelijk; maar dat betekent niet
automatisch dat wijzelf, in wat wij over de inhoud zeggen, altijd gelijk hebben. En dus ook niet dat wij anderen onze uitleg als wet kunnen opleggen.
God heeft een doel met Zijn Woord, de Bijbel; en voor dat doel moeten wij
hem dan ook gebruiken. Ik ging eens naar bekenden, die een Statenvertaling
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Een boodschap van heil
uit 1639 (twee jaar na de 1e druk, dus echt oud) bleken te hebben. Zij hadden die cadeau gekregen voor hun huwelijk, en vonden dat wel leuk, zo’n
oud boek met echte koperen sloten. Ze gebruikten hem als standaard voor
een grote potplant — ‘dat staat zo leuk in de huiskamer’. U bent het hopelijk
met mij eens dat dit geen goed gebruik van de Bijbel is. Maar wat dan wel?
Veel christenen gebruiken de Bijbel als strijdwapen. Er wordt voortdurend
gevochten over de vraag of de aarde 13,7 miljard jaar oud is, of 6000 jaar.
Want dat laatste staat in Genesis, toch? En de Bijbel heeft altijd gelijk, toch?
Het is misschien waar, misschien ook niet. Maar dit gaat alleen maar over
een bepaald wereldbeeld; het heeft echt niets te maken met het verspreiden
van licht. Want als dit echt het belangrijkste is wat er uit Genesis te halen is,
kunnen we de Bijbel eigenlijk toch net zo goed gebruiken als bloementafeltje. Wie zo Genesis leest, fietst nog steeds ’s nachts in het donker het kanaal
in en verdrinkt. Of nog erger: is er schuldig aan dat anderen dit overkomt.
Omdat wij het licht ervan verduisterd hebben, in onze ijver te bewijzen dat
hij echt van ijzer is en niet van aluminium. Het gaat er in feite niet om of de
Bijbel wel of niet gelijk heeft; het gaat erom wat hij ons te vertellen heeft.
Al maakt het in dat kader natuurlijk wel uit of wat hij ons vertelt waar is.
In Psalm 8 mediteert David over Genesis 1. Hij had weinig Schrift. De boeken
van Mozes — misschien Jozua. Dat zal het wel geweest zijn. Heel misschien
nog Richteren en Ruth. Maar de rest was nog niet gebeurd. En toch: “Hoe lief
heb ik uw wet, zij is mijn overdenking de ganse dag”. Wordt u (letterlijk)
lyrisch van Leviticus, of Deuteronomium? En wat te denken van Genesis? Hij
hoefde toch niet in discussie over de oerknal en de evolutie? Wat had hij dan
aan Genesis? En dan: “... mijn overdenking de ganse dag”. Hij had echt geen
zakbijbeltje. Hij moest het doen met wat hij uit zijn hoofd wist. En kennelijk
was dat veel. En zo beschrijft hij zichzelf als zittend onder de sterrenhemel,
mediterend over ... inderdaad Genesis 1: “Zie ik de hemel, het werk van uw
vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?” (Ps 8:4,5
NBV). Dat zijn heel andere gedachten over Genesis 1 dan ik gewoonlijk hoor.
Geen discussie over een leerstelling, laat staan van een wereldbeeld, op basis van “de Bijbel heeft toch gelijk” (en ik dus ook). Maar verwondering.
Geen discussie over de constructie van de lantaarnpaal, maar verwondering
dat het ding daar is geplaatst, alleen maar om mij licht te geven. Inderdaad:
wat is een mensenkind (zoals u en ik) dat God zich daarmee bezig houdt. Je
zou verwachten dat God wel wat beters te doen had, in elk geval veel belangrijkere dingen. En toch ...! Hoe vaak verwondert u zich daarover als u
Genesis leest? Het boek Genesis is het begin van die lantaarnpaal. Daar gaat
het er niet om hoe oud die lantaarnpaal is, maar om het feit dat hij ons licht
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geeft. Dat niet alleen: hij is daar niet om een andere reden, met alleen als
aangename bijkomstigheid dat wij er ook nog wat aan hebben. Nee, hij is
daar speciaal neergezet voor u en voor mij! Als we ons daar nooit over verwonderd hebben: waarom dan eigenlijk niet?
David had maar zo weinig Schrift, maar wat hij had betekende zo veel voor
hem. Wij hebben veel meer Schrift, maar betekent die dan ook zoveel meer
voor ons? Of juist minder? Hebben wij misschien juist teveel Schrift? Teveel
Bijbels? Het lijkt wel alsof het allemaal te vanzelfsprekend is geworden. En
dan gaan we bekvechten over de ouderdom van die lantaarnpaal, of over het
materiaal waar hij van gemaakt is. Maar Jezus zei: “Nog een korte tijd is het
licht onder u. Wandel, terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet
overvalt; en wie in de duisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat. Geloof in het licht zolang u het licht hebt, opdat u kinderen van het licht mag
zijn” (Joh 12:35, 36). Dat gold voor zijn discipelen, toen, maar geldt ook voor
ons, nu. Wie kan zeggen hoelang we deze lantaarnpaal nog kunnen gebruiken? Wie naar de lucht kijkt ziet die donker worden, er is storm op komst,
zware storm. En wanneer de tijd zou komen dat we het zonder licht moeten
doen, kunnen we ook dan nog verder? Of houdt het voor ons dan op? Weten
we dan echt nog wat het licht van Genesis 1 is, of van de bergrede? Of herinneren we ons dan alleen nog maar dat je eruit kon bewijzen dat de aarde
6000 jaar oud is? Als dat laatste het antwoord is, hadden we hem toch net zo
goed als bloementafeltje kunnen gebruiken.
Het Nieuwe Testament begint met het evangelie van Matteüs. Daarin vinden
we vrij aan het begin de ‘bergrede’; Jezus’ ‘manifest’ waarop zijn prediking
was gebaseerd. Wat was Jezus’ missie? Laten we het nu eens lezen met verwonderde ogen, als die van David. Want wij hebben maar liefst vier Evangeliën. Maar stel nu eens dat we alleen nog maar die bergrede uit ons hoofd kenden. Daar zouden we mee verder moeten kunnen, want in feite staat alles
daarin. We zien de volgende grondprincipes:
Het gaat vooral om gezindheid, niet om het strikt houden van regels.
Het gaat om het gericht zijn op de ander i.p.v. op de eigen behoudenis.
Het gaat om absoluut onbeperkt vertrouwen in God; gebrek daaraan is een
doodzonde! Dat vertrouwen moeten we tonen door God te dienen met inzet
van alles, van ons hele leven. Het moet ons alles waard zijn, en we moeten
er dus ook alles voor over hebben.
De bergrede begint met zaligsprekingen, die er een soort inhoudsopgave van
vormen. Dus als de bergrede een samenvatting is van Jezus’ evangelie, dan
zijn de zaligsprekingen op hun beurt een samenvatting van de bergrede. In de
rest van zijn bergrede werkt hij met voorbeelden uit wat Hij in de zaligsprekingen heeft verkondigd. Veel daarvan komen trouwens zo uit het Oude Testament, en dus zijn ze ook daarvoor van betekenis. Laten we ze nu kort bekijken aan de hand van de drie grondprincipes.
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Een boodschap van heil
De gezindheid van Christus:
Zalig de armen van geest, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.
‘Nederigen van hart’ (NBV) geeft het begrip beter weer. Het Hebreeuwse
woord is anav, vertaald met ‘ootmoedig’ (Jes 61:1), of (als werkwoord) ‘zich verootmoedigen/vernederen’. Het beschrijft de houding van wie bereid zijn zich te
vernederen voor God. Het tegenovergestelde is ‘hoogmoed’: verheffen tegen
God, menen aan Hem gelijk te zijn en het tegen Hem op te kunnen nemen, wat
zich uit in over de aarde te willen heersen, zelf te nemen wat God niet geeft.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
God had Adam de aarde beloofd, maar die greep zelf naar dat bezit, en er naast.
Maar eens zal de aarde worden gegeven aan wie God daarvoor heeft uitgekozen.
En dat zijn de zachtmoedigen (weer anav), zoals Mozes was (Num 12:3).
Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Dit gaat over treuren om het feit dat Gods wil niet gedaan wordt op aarde (vgl.
het ‘Onze Vader’).
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.
Zij zien het doen van Gods wil als hun eerste levensbehoefte.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Het gaat hier om ons denken, dat ons handelen en spreken bepaalt.
Gericht zijn op de ander:
Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.
Wetticisme en fundamentalisme zijn vormen van onbarmhartigheid.
Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Dit is streven naar Gods gerechtigheid: het zoeken van shalom, Gods vrede. Niet
voor onszelf, maar voor anderen.
Er alles voor over hebben (in onvoorwaardelijk vertrouwen op God):
Zalig de vervolgden omwille van de gerechtigheid, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel.
Zalig bent u, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van
u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de
hemelen; want op gelijke wijze hebben zij de profeten voor u vervolgd.
Vervolging is in alle tijden het lot geweest van de getrouwe minderheid. Wie dat
er niet voor over heeft is ‘Hem niet waardig’: “Wie zijn kruis niet opneemt en
achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar
wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden” (Mat 10:38). Lucas voegt
hier aan toe waar het om gaat: je moet voor dat geloof durven uitkomen, je er
niet voor schamen (9:26). En dat heeft weer te maken met vertrouwen op God.

Het zou goed zijn ten minste deze zaligsprekingen tot ‘onze overdenking’ te
maken, ‘de ganse dag’. Of ten minste elke dag. Dus niet alleen maar lezen
(en voor kennisgeving aannemen), maar dieper graven om te zien waar ze
eigenlijk over gaan. Alleen dan is dat Boek geen bloementafeltje; alleen dan
wordt het een wegwijzer ten leven.
R.C.R./J.K.D.
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Muziek

in de Bijbel

Net als nu waren lofliederen in Bijbeltijden een heel belangrijk onderdeel
van de samenkomst. Want hoe kun je God beter loven en prijzen, dan
door lofliederen? Tegenwoordig worden er veel nieuwe gemaakt en gezongen. De melodie en het ritme hiervan zijn helaas vaak belangrijker
dan de tekst. Het moet vooral lekker in het gehoor liggen. Dat was in Bijbeltijden heel anders: toen werd vooral aandacht aan de inhoud gegeven.
God danken en loven om Zijn grote daden stond voorop. We zagen dat in
de bekende lofliederen van Hanna, Maria en Zacharias. Maar er zijn nog
veel meer, voor ons vaak onbekende, liederen opgetekend.
Regelmatig lezen we de oproep: ‘zing een nieuw lied’. Wat wordt met
‘nieuw’ bedoeld? Toch een nieuw ritme of nieuwe melodie? Nee, die lagen vaak al vast. In de Bijbel zien we dat er altijd een aanleiding was om
een nieuw lied te zingen. Zodra God iets nieuws had gedaan, Zijn macht
had getoond — bijvoorbeeld door het volk te redden van vijanden — zong
iemand — alleen of met het volk — een nieuw lied om God te prijzen en te
danken voor Zijn grote daad. Zoals bijvoorbeeld na de doortocht door de
Rode Zee. Het lied dat zij toen leerden en samen zongen moest steeds
weer gezongen worden. Nooit mocht het volk deze grote daad vergeten.
God had hen bevrijd uit de macht van Egypte, waardoor er een hele nieuwe tijd was aangebroken: De geboorte van het volk Israël! Dankbaar werd
God daarom met het hele hart geloofd en geprezen om Zijn grote daad.
Door liederen werden Gods daden doorgegeven aan de volgende generaties. We komen daarom in de Bijbel vele liederen in verschillende situaties tegen. Niet alleen lofliederen, ook dankliederen en klaagliederen.
Wanneer u er op let zult u ze herkennen. Het eerste lied na het bekende
lied van Mozes zien we in Richteren 5. Het volk is afgedwaald van God en
zucht onder de onderdrukking door de koning van Kanaän. Doordat het
volk terugkeert tot God, wordt het uit zijn ellende verlost. Debora, een
profetes zingt dan een lied. Ze begint met God te loven: “Loof de HEER,
omdat Israël zijn haren dreigend loswierp, loof de HEER, omdat Israël zich
meldde voor de strijd” (vs 2). Het eind getuigt van haar zekerheid en vertrouwen op God: “Zo zullen omkomen al uw vijanden, o HERE! Maar die
Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht” (vs 31 NBG’51).
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12. Liederen (6) Loof de HEER
David heeft vele liederen gemaakt en gezongen. Veel Psalmen zijn van
zijn hand. Maar hij zingt meer: in 2 Samuel vinden we geen loflied maar
een ontroerend klaaglied (lied van de boog) van hem, als hij hoort dat
Saul en Jonathan gesneuveld zijn. Hij is diepbedroefd omdat de gezalfde
koning van de Heer zo was afgedwaald van de goede weg en omgekomen
tijdens de strijd met de Filistijnen. In het lied zingt hij over de goede daden van Saul. Hij geeft bevel dat iedereen dit lied van de boog moet leren. Ook de nieuwe generaties zouden de heldendaden van Saul en Jonathan nooit mogen vergeten. U kunt het lezen in de verzen 1: 17-27. David
heeft, nadat hij de ark met zang en muziek naar Jeruzalem had gebracht,
een prachtige lofzang geschreven: “Loof de HEER, roep luid zijn naam,
maak zijn daden bekend onder de volken” (1 Kron 16 7,8). In vers 34 NBG51) komen de woorden weer terug: “Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid”.
Salomo, die hem op mocht volgen, volgde het voorbeeld van zijn vader.
Bij de inwijding van de tempel liet hij de priesters met trompetten, cimbalen en andere instrumenten, samen met zangers, een lied spelen en
zingen ter ere van God: “Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen
en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De
HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de
HEER, zich met een wolk’” (2 Kron 5:13). ‘De HEER is goed, eeuwig duurt
zijn trouw’, deze woorden worden door de hele Bijbel heen gezongen.
In het NT is het niet anders. Zang neemt net zo’n grote plaats in als in het
OT. Wanneer Paulus vele praktische aanwijzingen aan de gelovigen geeft,
is één daarvan: “en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer” (Ef 5:19).
Hij gaf zelf het goede voorbeeld door in alle omstandigheden God te loven, zelfs toen hij gegeseld en gevangen gezet was: “Om middernacht
waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.
De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen” (Hand 16:25).
Nog altijd mogen we de prachtige woorden van Psalm 136 in de samenkomsten zingen: “Looft de Heer, want Hij is goed, trouw in alles wat Hij
doet. Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid.”
N.D.
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Verschijningen van Christus
9. Weer aan de apostelen in Jeruzalem
Bij één van Christus’ verschijningen aan de apostelen in Galilea, kregen
zij de instructie terug te keren naar Jeruzalem. Het doel van zijn verschijningen aan hen, op de oever van het meer en op een berg, was bereikt. Nu moesten de apostelen zich richten op de grote taak die hun gegeven was: getuigen van Christus’ opstanding, beginnende “te Jeruzalem
en in geheel Judea” (Hand 1:8).

Voor informatie over de laatste verschijningen van Christus zijn wij afhankelijk van Lucas. In zijn evangelie geeft hij echter een continu verslag, zonder
duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende gelegenheden:
1.
Christus’ verschijning op de eerste avond na zijn opstanding (Luc
24:36-43).
2.
Een verschijning nadat de apostelen naar Jeruzalem waren teruggekeerd (Luc 24:44-47).
3.
Een latere verschijning – blijkbaar met instructies over het verblijven
in Jeruzalem (Luc 24:48-49; Hand 1:4,5).
4.
Zijn afscheid en hemelvaart (Luc 24:50,51; Hand 1:6-11).

De eerste van deze verschijningen is al behandeld in artikel 4. Nu vraagt
de tweede onze aandacht. Paulus geeft de kern van het evangelie dat de
apostelen verkondigden weer, als hij terugkijkt op wat hij in Korinte had
gepredikt: “Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd hebt, dat u ook ontvangen hebt ... Want vóór alle dingen heb ik u
overgegeven, wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze
zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften” (1 Kor 15:1,3,4).

Om hun luisteraars te overtuigen van de waarheid van hun heilsboodschap, deden de apostelen gewoonlijk een beroep op het getuigenis van
de profetieën in het Oude Testament. In zijn toespraak op de Pinksterdag,
bijvoorbeeld, citeert Petrus de woorden van Psalm 16, die door Christus’
opstanding — voordat het ontbindingsproces was begonnen — in vervulling
gingen. Vervolgens citeert hij een andere psalm van David, om te laten
zien dat Christus naar de hemel is opgevaren en aan Gods rechterhand
plaatsgenomen heeft. In een latere toespraak zegt hij: “zo heeft God
in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden” (Hand 3:18). Tot Cornelius zegt hij: “Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam” (Hand 10:43).
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“En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende,
dat Hij van hen scheidde.”

Jezus had de basis voor deze verklaring van Oudtestamentische profetieën
en de toepassing daarvan op zijn sterven en opstanding al gelegd: “Zie,
wij gaan op naar Jeruzalem, en al wat door de profeten geschreven is,
zal aan de Mensenzoon volbracht worden. Want Hij zal overgeleverd worden
aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden, en zij zullen
Hem geselen en doden, en op de derde dag zal Hij opstaan” (Luc 18:3133). Maar zelfs zijn twaalf meest nabije discipelen “begrepen niets van
deze dingen en dit woord bleef hun duister en zij wisten niet, waarvan gesproken werd” (vs 34). Vóór zijn dood en opstanding waren zij niet in staat de
betekenis van de profetieën over Hem te begrijpen; en Jezus gebruikte
zijn tijd met de Emmaüsgangers, op de avond van zijn opstandingsdag, om hen op dit punt te onderwijzen.

Zo belangrijk was een goede kennis van de wijze waarop profetieën over
Hem in vervulling waren gegaan, dat Christus hierover ook met alle apostelen
sprak. De eerdere verschijningen lijken voor dit doel minder geschikt te
zijn geweest, zodat dit moest wachten tot zij — na hun terugkeer in Jeruzalem — weer bijeen waren gekomen. Mogelijk was dit de gelegenheid
waarover Lucas schrijft: “Hij zei tot hen: Dit zijn mijn woorden, toen Ik
nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes
en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun
verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tot hen: Aldus staat
er geschreven, dat de Christus moest lijden en op de derde dag opstaan
uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot
vergeving van zonden aan alle volken te beginnen bij Jeruzalem” (Luc
24:44-47). Zo'n uitleg van de Schrift, die voor hun effectieve optreden als
getuigen van Christus’ opstanding, verhoging en wederkomst onontbeerlijk was, zou meer dan genoeg stof voor één ontmoeting leveren.

Moeten wij dan denken aan een volgende verschijning waarover Lucas in de

inleiding tot zijn tweede boek (Handelingen) schrijft over Christus’ belofte
van de uitstorting van de Geest? “En terwijl Hij met hen aanzat, gebood
Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte
van de Vader, die u (zei Hij) van Mij gehoord hebt. Want Johannes
doopte met water, maar u zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet
vele dagen na deze” (Hand 1:4,5). In de overeenkomstige belofte in het
slot van Lucas’ evangelie staat: “En zie, Ik doe de belofte van mijn Vader
op u komen. Maar u moet in de stad blijven, totdat u bekleed wordt met
kracht uit de hoge” (Luc 24:49).
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Verschijningen van Christus
Bij de op één na laatste verschijning heeft Christus de apostelen misschien verteld dat Hij de aarde zou verlaten, en hen geboden bijeen te
komen in de vroege ochtend. Wellicht naar aanleiding van de belofte van de
uitstorting van de Geest vroegen de apostelen zich af of de komst van Gods
Koninkrijk op aarde, dat zij al zo lang verwachtten, nu aanstaande was. Hadden de profeten niet hierover gesproken in verband met het koningschap
van de Messias? Joël had gezegd: “Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn
Geest zal uitstorten op al wat leeft ... voordat de grote en geduchte dag
van de HERE komt" (Joël 2:28 e.v.). En Jesaja had uitgekeken naar de tijd
wanneer “een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen naar het recht”; en in verband met de verwachting hiervan had hij
gezegd: “totdat over ons uitgestort wordt de Geest uit de hoge” (Jes
32:1,15). Door Christus’ belofte aan de apostelen (Mat 19:28) wisten zij
dat zij, met anderen, de eer zouden hebben onder deze vorsten gerekend
te worden. Zouden zij, nu de Here in heerlijkheid was opgewekt, verwachten dat zij met Hem binnenkort over de aarde zouden regeren? Hun
vraag hierover was dus op zichzelf begrijpelijk en goed op de Schriften gefundeerd, en de negatieve kritiek hierop, die gewoonlijk door commentatoren wordt geuit, is misplaatst: “Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” (Hand 1:6). Dit herstel van de theocratie binnen
het kader van een wereldwijd Koninkrijk, maakt deel uit van de prediking
van de apostelen: “Hem [Christus] moest de hemel opnemen tot de
tijden van de wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken
heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand 3:21).

In zijn antwoord op de vraag is er daarom geen aanmerking op de ver-

wachting zelf, behalve dat de kwestie van “de tijden of gelegenheden” van
de uitvoering van Gods heilsplan geen zaak is voor de apostelen. Zij moeten zich concentreren op hun taak als getuigen van de Here in alle landen. Binnenkort zullen zij door de uitstorting van de Geest uitgerust
worden voor hun grote taak: “en u zult mijn getuigen zijn in Jeruzalem en
in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde" (Hand 1:8).

Heeft dit gesprek plaats gehad op de dag van Jezus’ hemelvaart? Lucas
schrijft: “En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij
het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” Hij zegt verder dat dit
gebeurd is op de Olijfberg, “een sabbatsreis daarvandaan” — wat mogelijk een aanduiding is dat Jezus’ hemelvaart op de sabbat plaatsvond. Zijn
evangelie vertelt ons dat de plek van zijn hemelvaart niet ver verwijderd was van het dorp Bethanië: “En Hij leidde hen naar buiten tot bij Be12

9. Weer aan de apostelen in Jeruzalem
thanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde” (Luc 24:50-51). In
de nabijheid van een grote stad als Jeruzalem lijkt het waarschijnlijk dat
dit gebeurde in de vroege ochtend. De bekende voorstelling van de
steeds kleiner wordende gestalte van Jezus, als Hij langzaam opstijgt, is
waarschijnlijk onjuist; want dan zou Hij door mensen in de omgeving gezien zijn. We kunnen beter denken aan een laaghangende wolk die over
de berg trekt, waarin Christus is verdwenen.

Drie van de aanwezige apostelen hadden reden te denken aan die keer

dat zij met Jezus op een andere berg waren: “en er kwam een wolk, die
hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn
Zoon, de geliefde” (Mar 9:7). Alle apostelen hadden reden herinnerd te
worden aan Jezus’ woorden op deze Olijfberg vlak voor zijn dood: “Dan
zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken, met grote macht en
heerlijkheid” (Mar 13:26). Bij zijn verhoor had Jezus ook gezegd: “U zult
de Mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de Macht en komende met de wolken van de hemel” (Mar 14: 62). In het boek dat de
apostel Johannes later schreef, zegt hij: “Zie, Hij komt met de wolken en
elk oog zal Hem zien” (Op 1:7). Christus’ verheerlijking op de berg, zijn hemelvaart en zijn wederkomst, zijn drie manifestaties van zijn heerlijkheid.
Dit zijn dus geen gewone atmosferische wolken, maar zijn te vergelijken
met de wolk die de tabernakel overschaduwde, waardoor de heerlijkheid
van de Here het heiligdom vervulde (Ex 40:34). De wolk waarin Christus de
aarde verliet, en waarin Hij terug zal komen, geeft zijn goddelijkheid aan.

In de de periode van veertig dagen na zijn opstanding leefden de apostelen in het besef dat de Here ieder moment weer zou kunnen verschijnen, of
aan een van hen persoonlijk, of aan hen allen. Dankzij dit openlijke afscheid,
waarbij de Here opgenomen wordt in de hemel, weten zij dat dit niet
meer te verwachten is. Het lijkt waarschijnlijk dat Christus, in zijn uitleg van het getuigenis van Oudtestamentische profetie, hun de woorden van David in Psalm 110 in herinnering bracht. Enkele dagen voor zijn
dood had Hij in een gesprek met de Farizeeën het initiatief genomen
door hen te vragen: “Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is Hij? (Mat
22:41-45). Naar aanleiding van hun antwoord “Davids zoon”, citeerde Jezus toen de woorden van een psalm van David: “De Here heeft gezegd
tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder
uw voeten gelegd heb.” Waarop Hij de vraag stelde: “Indien David Hem
dus Here noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?”
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Verschijningen van Christus
9. Weer aan de apostelen in Jeruzalem
Aan de hand van deze psalm laat Petrus op de Pinksterdag zien waarom
Jezus van Nazaret niet meer zichtbaar aanwezig is op aarde: “Nu Hij dan
door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de heilige
Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat u en ziet
en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt
zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand ... Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem
én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die u gekruisigd
hebt” (Hand 2:33-36).

Alle aandacht van de apostelen op de Olijfberg is gericht op de wolk die
steeds kleiner wordt. Als zij daar staan te turen in de lucht worden zij
ineens verrast door stemmen van dichtbij: “Galileese mannen, wat staat u
daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar
de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als u Hem naar de hemel
hebt zien varen” (Hand 1:11). De Here is lichamelijk en in heerlijkheid
vertrokken, en op deze wijze zal Hij in de eindtijd terugkeren. Deze belofte van Gods engelen is dus niet te verwarren met de belofte van de
komst van Christus naar zijn gemeente en zijn trouwe volgelingen in de
Geest, in de tijd tot zijn wederkomst. Daarover had Hij gezegd in de bovenzaal: “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en
mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem
wonen” (Joh 14:23). En na zijn opstanding zei Hij: “En zie, Ik ben met u al
de dagen tot aan de voleinding van de wereld” (Mat 28:20). En in de laatste van de zeven brieven aan zijn gemeente nodigt Hij allen de deur van
hun leven open te doen, zodat Hij met iedere volgeling maaltijd zou kunnen houden (Op 3:20).

Verre van de verslagen en verbijsterde mensen van veertig dagen eerder
te zijn, zijn de apostelen nieuwe mensen. Zij hebben een grote taak
voor de Here te verrichten, en hebben de belofte van bovennatuurlijke
kracht ontvangen, die hen zal helpen die taak uit te voeren. Vroeg of
laat — de Here had nadrukkelijk gezegd dat niemand de dag of het uur
wanneer het zou gebeuren zou weten — zou Hij weer met de wolken van
de hemel verschijnen. Dan zal Hij zijn volk eeuwig leven schenken en zijn
wereldwijde Rijk van gerechtigheid en vrede op aarde vestigen.
A.H.
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begrijpend

Psalm 36

zingen

Bij U is de bron des levens
Het is toch een grote eer om “knecht des HEREN” genoemd te worden. In de
aanhef van Psalm 36 (en Psalm 18) wordt David zo beschreven. Naast Abraham, Mozes, Jozua en andere dienaren van God, staat David als een bijzondere knecht, wiens nakomeling de Knecht (de Messias) zou zijn. Psalm 89
vertelt het volgende, dat op zowel David als Jezus wijst: “Met mijn uitverkorene heb Ik een verbond gesloten, aan mijn knecht David heb Ik gezworen ... [Ik zal] uw troon bouwen van geslacht tot geslacht” (89:4,5).
Intussen blijft David echter tobben — zoals u dat mogelijk ook wel eens doet
— over de boze wereld en wat de goddeloze mensen om hem heen zeggen
en doen. Het is alsof de mens bezield wordt door het kwaad. In vers 1 wordt
de zonde voorgesteld als een persoon die “spreekt tot de goddeloze diep in
zijn hart — geen vrees voor God staat hem voor ogen — want zij vleit hem in
zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat” (vzn 2 en
3). In de NBV leest vers 3 wat duidelijker: “De zonde sust zijn geweten in
slaap — geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad”. Het is net als
vóór de zondvloed, toen “de boosheid des mensen groot was op de aarde en
al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts
boos was” (Gen 6:5). Overigens, ondanks de verpersoonlijking van zonde in
Psalm 36, is er hier geen sprake van een bovennatuurlijke duivel. Het kwaad
geschiedt niet buiten de mens om, want het komt uit zijn eigen hart:
“Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het” (Jer 17:9).
Wat een opluchting is het dan, als David in vers 6 overgaat tot de eigenschappen van God: “HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw
reikt tot de wolken; uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is
een geweldige watervloed ... daarom schuilen de mensenkinderen in de
schaduw uwer vleugelen" (vzn 6-8). (Als u het idee van ‘vleugelen’ verder in
de Bijbel wilt nagaan, kijk dan naar Deuteronomium 32:11; Ruth 2:12; Psalm
17:8; 91:4; Matteüs 23:37.)
Psalm 36 eindigt met een aanmoedigende vermaning, dat we ons niet bezorgd moeten maken over de goddelozen, maar het licht en het leven zoeken bij God: “Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het
licht” (vs 10; vgl. Johannes 1:4).
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
9. De hoop op de opstanding
Herleven zullen uw doden — ook
mijn lijk — opstaan zullen zij. Ontwaak en jubel, u, die woont in het
stof! Want uw dauw is een dauw
van licht; en de aarde zal aan de
schimmen het leven hergeven.
(Jes 26:19)
Volgens hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief hadden geloofsgetuigen vóór Christus’ komst een stellige hoop op eeuwig leven. De aartsvaders van Israël waren hun leven
lang vreemdelingen en bijwoners in
een land bewoond door heidenen,
in de verwachting van een “hemels
vaderland”. “In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts
uit de verte hebben zij die gezien
en begroet” (vs 13). Mozes gaf zijn
hoge positie in het koninklijk paleis
van Egypte op, om zich te vereenzelvigen met het lot van zijn onderdrukte volksgenoten: “hij heeft de
smaad van Christus groter rijkdom
geacht dan de schatten van Egypte,
want hij hield de blik gericht op de
vergelding” (vs 26). De aard van de
Oudtestamentische heilsverwachting wordt uitgewerkt in de verklaring waarom gelovigen zelfs bereid
waren marteling te ondergaan:
“opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben” (vs 35);
d.w.z. niet slechts een tijdelijke
terugkeer tot dit aardse leven, zoals een enkele keer in de heilsge16

schiedenis is gebeurd, maar de opstanding tot eeuwig leven in de
eindtijd. Martha, de zus van Lazarus, sprak namens vele gelovigen
uit de tijd voordat Christus als eersteling uit de doden werd opgewekt: “Ik weet, dat hij zal opstaan
bij de opstanding op de jongste
dag” (Joh 11:24).
De morgenstond
Hun afkeer van de dood toont duidelijk aan dat gelovigen niet dachten direct bij het sterven over te
gaan tot een nieuw en beter leven.
Zij spraken integendeel de sombere
verwachting uit dat zij de nacht van
de doodsslaap zouden ingaan, alsof
die lange tijd zou duren. Zij waren
vertrouwd met wat de profeten
vaak “de dag van de Here” noemden, het aanbreken van een nieuw
en door God gezegend tijdperk. In
verband met de verwachting van
deze heilstijd krijgt hun hoop op
“de morgenstond” veel betekenis.
Psalm 90 overdenkt de psalmist hoe
de opeenvolgende generaties van
mensen worden weggespoeld naar
de vergetelheid. Hij besluit echter
met dit positieve vooruitzicht op de
toekomst: “Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid ... Verheug ons naar de dagen
waarin U ons hebt verdrukt” (Ps
90:14,15). De schrijver van Psalm
49 vertelt dat mensen zonder inzicht vergaan, maar stelt daar te-

genover: “de oprechten heersen
over hen in de morgenstond”, en
“God zal mijn leven verlossen uit de
macht van het dodenrijk, want Hij
zal mij opnemen” (vzn 15,16). David spreekt in Psalm 17 over Gods
oordeel over zondaars, en eindigt
met hoop op nieuw leven na de
dood: “Maar ik zal in gerechtigheid
uw aangezicht aanschouwen, en bij
het ontwaken mij verzadigen met
uw beeld” (Ps 17:15).
Verlost uit het dodenrijk
Psalm 16 geeft uiting aan een innerlijke, rustige blijdschap vanwege de
gezegende relatie met God, die de
schrijver — David — ervaart. Hij
kent de Here in de diepgaande zin,
die deze kennis dikwijls in het Oude
Testament heeft: de ervaringskennis
van vrede en vriendschap met God.
De Here is zijn erfdeel en beker, en
deze relatie is het die het menselijk
leven zoveel waarde geeft. Omringd
door Gods beschermende zorg, kan
David zelfs aan zijn sterven denken
met hoop en verwachting:

heid van het aardse leven. Hij wist
dat hij (te vroeg) afscheid zou moeten nemen van de wereld. Zulke
uitdrukkingen als “U maakt mij het
levenspad bekend” en “liefelijkheid
voor eeuwig”, doen eerder denken
aan eeuwig leven in de toekomst.
De apostel Petrus legde op de Pinksterdag deze psalm echter uit aan
de hand van de Griekse vertaling
daarvan, die toen algemeen in gebruik was — de Septuaginta. De
overledene zou niet in het graf blijven, en zelfs zijn lichaam zou niet
door ontbinding worden aangetast.

Daarom verheugt zich mijn hart en
juicht mijn ziel,
zelfs mijn vlees zal in veiligheid
wonen;
want U geeft mijn ziel niet prijs
aan het dodenrijk,
noch laat U uw gunstgenoot de
groeve zien.
(Ps 16:9,10)

Petrus ziet de letterlijke vervulling
hiervan in Jezus’ opstanding op de
derde dag. Opvallend is de heldere
visie hierop die Petrus David toekent: “Daar hij nu een profeet was
en wist, dat God hem onder ede
gezworen had een uit de vrucht van
zijn lendenen op zijn troon te doen
zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet
aan het dodenrijk is overgelaten,
noch zijn vlees ontbinding heeft
gezien” (Hand 2:30,31). Deze bijzondere vervulling in Christus’ opstanding sluit echter een meer algemene verwachting niet uit. Als de
Messias zelf uit de doden opgewekt
zou worden, mochten de gelovigen
op hetzelfde hopen om zijn Koninkrijk binnen te gaan — al zou dit in
hun geval veel later gebeuren.

Deze woorden worden vaak opgevat
als uiting van Davids vertrouwen,
dat God hem zal beschermen voor
vijanden die hem dodelijk bedreigen. Maar in veel psalmen uit hij
juist zijn besef van de kortstondig-

In deze psalm dringen wij door tot
de kern van de heilsverwachting in
Israël. Iedereen moet sterven en
het dodenrijk ingaan, waar hij niets
meer zal weten. David spreekt daarover als de tijd “dat ik heen ga en
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niet meer ben” (Ps 39:14). Maar gelovigen die tijdens hun aardse bestaan en een levengevende relatie
met God hebben gekend, zullen
daaruit bevrijd worden. “Ik dood en
doe herleven” heeft God gezegd
(Deut 32:39). In vertrouwen daarop
kunnen zij het duister van de doodsnacht ingaan, wetende dat de poorten van de gevangenis — die het
dodenrijk is — uiteindelijk open zullen gaan om Gods volk vrij te laten.
De doden herleven
In hoofdstuk 26 van zijn boek verkondigt de profeet Jesaja dat God
zal komen om Israël te bevrijden
van hun vijanden. Over wereldse
machthebbers die het volk in het
verleden overheersten, zegt hij:
“Doden herleven niet, schimmen
staan niet op; daarom hebt U hen
bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid” (Jes
26:14). Hun dood is definitief. Jesaja is even duidelijk als de schrijver
van Psalm 49 over hen die “nooit
meer het licht zullen zien” (vs 20).
Hier tegenover stelt Jesaja vervolgens de bestemming van Gods volk:
“Herleven zullen uw doden — ook
mijn lijk — , opstaan zullen zij. Ontwaak en jubel, u, die woont in het
stof! Want uw dauw is een dauw van
licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven” (vs 19).
De uitdrukking “uw doden” staat
tegenover de “doden” van vers 14,
die niet herleven. Dat de profeet
denkt aan de opstanding van het
lichaam, blijkt uit de woorden “ook
mijn lijk”. Even ontelbaar als de
dauwdruppels die in de vroege ochtend in de weide glinsteren, zullen
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Gods kinderen zijn wanneer zij in
de morgenstond van de grote dag
van de Here in heerlijkheid verschijnen. David had ditzelfde beeld al
gebruikt, toen hij sprak over de vereniging van Christus met zijn volk,
nadat Hij uit de hemel naar de aarde zal zijn teruggekeerd: “Uw volk
is een en al gewilligheid ten dage
van uw heerban; in heilige feestdos
rijst uit de schoot van de dageraad
de dauw van uw jonge mannen voor
u op” (Ps 110:3).
Opstanding in de eindtijd
Aan het eind van zijn lange leven
als balling in Babel, zag Daniël in
een gezicht de toekomst van zijn
volk Israël. Het laatste gedeelte
heeft betrekking op de eindtijd.
Gods engelen vertelden hem dat
Israël een tijd van grote benauwdheid zou meemaken. Zij voegden
hieraan toe: “Maar in die tijd zal uw
volk ontkomen: al wie in het boek
geschreven wordt bevonden. Velen
van hen die slapen in het stof van
de aarde zullen ontwaken, dezen
tot eeuwig leven, en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En
de verstandigen zullen stralen als
de glans van het uitspansel, en die
velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig
en altijd” (Dan 12:1-3). Het woord
‘velen’ is geen aanduiding van de
verhouding van dit aantal tegenover
alle Israëlieten. Duidelijk is dat
slechts een deel van de mensen
wordt opgewekt; en alleen sommigen van hen zullen Gods gave van
eeuwig leven ontvangen. De versmading en het ‘afgrijzen’ van de
verworpenen is definitief. Het Nieu-

we Testament spreekt over ‘de
vuurpoel’ als beeld van vernietiging. Een stralende ster is een bekend beeld voor de Messias: “een
ster gaat op uit Jakob, een scepter
rijst op uit Israël” (Num 24:17). De
belofte aan Daniël verwijst naar de
verheerlijkte vorsten, die met Israëls Koning zullen regeren: “Zie, een
koning zal regeren in gerechtigheid
en vorsten zullen heersen naar het
recht” (Jes 32:1). Het gezicht en
zijn uitleg maakten Daniël duidelijk
dat de opstandingsdag in de verre
toekomst lag. Intussen zou hij rusten in de doodsslaap: “Maar u, ga
het einde tegen, en u zult rusten en
opstaan tot uw bestemming aan het
eind van de dagen” (Dan 12:13).
Dood of leven
De dood krijgt in de Bijbel bijzondere aandacht. Niet zozeer als een
natuurlijk verschijnsel, maar als
een vonnis dat God heeft opgelegd
vanwege de ongehoorzaamheid van
de mens. Juist vanwege het potentieel van de mens, die naar Gods
beeld werd geschapen, is de kortstondigheid van zijn leven zo treurig; en dit wordt met gebruik van
verschillende beelden aangegeven.
Desondanks stelt God in dit Boek
mensen de keus uit twee mogelijkheden: dood of leven. In zijn laatste boodschap aan Israël zegt Mozes: “het leven en de dood stel ik u
voor, de zegen en de vloek; kies
dan het leven, opdat u leeft, u en
uw nageslacht, door de HERE, uw
God, lief te hebben” (Deut 30:19).
Nog uitvoeriger is Gods beroep op
Zijn volk door de profeet Ezechiël,
dat eindigt met de woorden:

“Waarom toch zou u sterven, huis
van Israël? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven
moet, luidt het woord van de Here
HERE; daarom bekeer u, opdat u
leeft” (Ezech 18:31,32). Het is onmogelijk dat met deze woorden Israël als volk met de dood werd bedreigd; want door een profeet uit
diezelfde tijd had de Here de verzekering gegeven dat Hij nooit
voorgoed met Israël zou afrekenen
(Jer 30:11). De dood waarover gesproken wordt kan ook niet een
vroegtijdig
sterven
betekenen,
want het zijn vaak de goddelozen
die voorspoed en een lang leven
hebben. Als God van een gelovig en
gehoorzaam mens zegt: “zo iemand
is rechtvaardig; hij zal voorzeker
leven, luidt het woord van de Here
HERE” (Ezech 18:9), geeft Hij daarmee aan dat die mens er van verzekerd mag zijn dat hij eeuwig leven
zal ontvangen. “Neig uw oor en kom
tot Mij; hoor, opdat uw ziel
leeft” (Jes 55:3) moet uiteraard
meer betekenen dan: ‘u zult nu een
lang leven hebben’. Evenzo ziet het
gebed van de psalmist: “maak mij
levend naar uw woord”, verder dan
de horizon van het aardse bestaan.
Toen God de aartsvaders van Israël
de belofte gaf dat Abraham zelf en
zijn nageslacht de aarde zouden
beërven als “een altijddurende bezitting” (Gen 13:15; 17:8), hield dat
ook de belofte van eeuwig leven in.
In dat geloof zijn zij gestorven; en
op de dag van de opstanding zullen
zij ervaren wat zij toen slechts vanuit de verte hebben kunnen zien en
begroeten (Heb 11:13).
A.H.
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Ontmoeting

met:

Onder Jezus’ volgelingen heerst een sombere stemming. De verwachtingen waren hoog geweest. Vol verlangen hadden zij uitgekeken naar Jezus’ koningschap. Eindelijk zouden de oude profetieën
over het herstel van Israël in vervulling gaan. Maar nu was alle hoop
in één klap vervlogen. Hoe hadden ze zich zo kunnen vergissen!
Twee van hen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs.
Somber praten ze over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.
Ze waren er waarschijnlijk bij toen Jezus na zijn arrestatie en verhoor in het paleis van de hogepriester naar Pilatus, de Romeinse
gouverneur, werd gebracht. Ze waren ongetwijfeld getuige geweest
van het tumult rond de rechtszitting op het plein voor het paleis
van Pilatus — en dus ook van zijn geseling en veroordeling tot de
kruisdood. Tot kort na zijn arrestatie hadden ze nog gehoopt dat
Jezus op een of andere manier, desnoods door een wonder, bevrijd
zou worden. Maar toen er niets gebeurde, hadden ze de hoop opgegeven. Maar met eigen ogen hadden ze gezien hoe Jezus was gestorven en in het graf van Jozef van Arimathea was gelegd. Ze hadden de steen gezien die voorgoed het graf afsloot, en dat was het
einde van al hun hoop. Want bewees dit niet dat Jezus inderdaad
niet de door God gezonden Messias — die eeuwig zal regeren — was?
Maar sinds die ochtend hadden ze merkwaardige dingen gehoord.
Volgens sommige vrouwen is Jezus opgestaan. Waarom zou God een
vervloekte opwekken? Dan haalt een vreemdeling hen in: “Hij vroeg
hen: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop blijven ze somber
gestemd staan. Eén van hen, Kleopas (over wie in de Bijbel verder
niets wordt verteld), antwoordt: ‘Bent u dan de enige vreemdeling
in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’” (Luc
24:18,19). De Naardense Vert. geeft voor somber “treurigogend”,
wat een mooie poëtische vertaling is van het Griekse skuthroopoi.
Dit past beter bij de sfeer dan somber. Je proeft de verbazing van
Kleopas. Hoe kan iemand dat nu niet weten, iedereen praat er toch
over? Dan vertellen hij en zijn vriend de vreemdeling de reden van
hun somberheid en teleurstelling. Dat zij geloofd hadden dat Jezus
de Messias was. Maar dat alles op niets is uitgelopen. Want de Joodse leiders lieten Hem veroordelen tot de dood door kruisiging. Een
gekruisigde was volgens de wet een vervloekte. Hoe kon Hij de Mes-
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de Emmaüsgangers
sias dan zijn? Bovendien ligt Hij nu al drie dagen in het graf en is
dus definitief dood. En nu beweren enkele vrouwen dat ze Hem
weer hebben gezien, dat Hij uit zijn graf is opgestaan. Er zouden
zelfs engelen geweest zijn, die gezegd hebben dat Hij leeft. “Een
paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan
zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet” (Luc
24:24). Jezus — Hij is die vreemdeling — laat hen uitpraten en
maakt zich bewust niet bekend. Het doel van de ontmoeting is ook
niet om hen op te beuren maar om te leren inzien wat er werkelijk
in de Schriften staat, en tegelijkertijd dat waar is gebleken wat Hij
hen zelf steeds heeft verteld: dat Hij moest lijden, sterven en opgewekt worden uit de dood. Zij moeten zelf gaan inzien dat ze de
Schriften totaal verkeerd begrijpen en echt gaan geloven wat Jezus
zegt. Zij verwachten begrip, maar krijgen een ernstig verwijt te
horen. “Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en
bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?’” (vs 25). Het staat er hier heel mild, maar in
het Grieks is het heel wat sterker: bent u zo dwaas, of zelfs bent u
zo stom. Dat is een schok voor hen. Maar voordat ze boos kunnen
worden gaat de vreemdeling verder. Geboeid luisteren ze naar
Hem: “Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie
binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten” (vs 26,27). Die uitleg vanuit de Schriften gaven de apostelen
later door bij de prediking. Zoals Paulus zegt in 1 Kor 15:3,4: “Het
belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook
weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals
in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat. Als zij bij het dorp komen wil
de Heer verder gaan. Maar op hun aandringen gaat Hij mee naar
hun huis. Bij de maaltijd breekt Hij het brood, en op dat moment
worden hun ogen geopend en verdwijnt Jezus. Maar nu zijn ze
overtuigd. Blij gaan ze op weg om dit goede nieuws aan Jezus’ andere volgelingen te vertellen. En samen hebben zij het evangelie
van de dood en opstanding van Jezus doorverteld, en heeft het ten
laatste ook ons bereikt.
N.D.
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De Persoon van Christus
4.
Bij het woord profeet denken velen vaak meteen aan iemand die de toekomst voorspelt. Toch is deze definitie te beperkt. Een profeet is iemand
die namens God spreekt. Hoewel hij niet de eerste is die als profeet wordt
beschreven, zien we in Mozes iemand die tot het volk spreekt namens God.
Als het volk, na het spannend vertrek uit Egypte, aan de voet van de Sinaï
staat, en God met hen een verbond sluit, zien zij iets van Gods majesteit.
Zij zijn door angst bevangen als zij het vuur, de rook, de bliksemflitsen en
donderslagen meemaken, en blijven op grote afstand staan. Boven alles uit
horen ze de stem van de engel, die namens God de samenvatting van de
wet — die wij de tien geboden noemen — voordraagt. Dit is het punt waarop
het volk doodsbang aan Mozes vraagt of hij Gods woorden aan hen wil overbrengen, in plaats dat God rechtstreeks tot hen spreekt. Zij vragen dus om
een middelaar, tussenpersoon. Hoewel Mozes tot het volk zegt: “Wees niet
bang, God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem
te vervullen, zodat u niet meer zondigt” (Ex 20:20), is het wel hij die naar
de donkere wolk loopt terwijl het volk op een grote afstand blijft staan.
Als Mozes aan het eind van zijn leven hieraan herinnert, zegt hij ook dat
God hiermee akkoord ging: “Toen de Heer hoorde wat u me vroeg, zei Hij
tegen mij: Ik heb gehoord wat het volk tegen je zei; ze hebben goed gesproken. Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en Mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. En Hij
vervolgde: Stuur hen nu maar terug naar hun tenten. Maar jij moet hier blijven, bij Mij, dan zal ik jou alle geboden, wetten en regels bekendmaken die
je hun moet leren en die zij moeten naleven in het land dat Ik hun in bezit
zal geven” (Deut 5:28-31). Maar, zoals gezegd, Mozes vertelde dit aan het
eind van zijn leven. Veertig jaar lang had hij namens God tot hen gesproken, en ook voor het volk gepleit als het mis was gegaan, maar daaraan
kwam nu een eind. Hoe nu verder? God gaf hem ook daarop een antwoord.
Er zouden na Mozes nieuwe profeten opstaan die weer namens God zouden
spreken. Maar bij die belofte was ook één bijzondere Profeet inbegrepen.
Ook dit gaf Mozes door aan zijn volksgenoten: “Hij zal in uw midden profeten laten opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de
Heer daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei:
Wij kunnen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit
enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet. De Heer heeft
toen tegen mij gezegd: Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden
profeten laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij
zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag” (Deut 18:15-18). Nu
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het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
De Profeet gelijk Mozes
geeft de NBV vertaling dit weer in het meervoud, profeten, maar het Hebreeuws staat in enkelvoud: “een profeet”; en velen van het volk hebben,
terecht, dit ook opgevat als een persoon en uitgezien naar deze bijzondere
profeet, naast alle andere profeten die God hen zond. Dit is één van meerdere beloften die een dubbele vervulling kregen: de velen, maar ook één in
het bijzonder. Hetzelfde zien we ook met de nakomeling van Abraham en de
belofte aan David over de zoon die na hem regeren zou.
Christus — de Profeet
Het volk in de tijd van het Nieuwe Testament kende uiteraard de beloften,
en verwachtte ook “de Profeet”, één in het bijzonder. Maar vaak was het
voor hen niet helder wat het verband was tussen de verschillende beloften
over bijzondere mensen en de verhouding van deze mensen ten opzichte
van elkaar. Er was de belofte van Elia, van de Messias, van de Profeet, van
de Knecht; en er was discussie over hoe deze met elkaar te rijmen waren. In
Johannes zien we hoe mensen zich openlijk afvroegen of Jezus die profeet
was: “Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden
ze: Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen” (Joh 6:14).
Als Johannes de Doper zegt dat hij de Messias niet is, krijgt hij de vervolgvraag: “Wie dan? Bent u Elia? Bent u de profeet?” (Joh 1:21). En wat later in
het evangelie: “Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit
moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden: ‘Het is de Messias’, maar er
werd ook gezegd: ‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt
toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem,
waar David woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte” (Joh 7:4043). Als Jezus zegt “Mozes heeft immers over mij geschreven” (Joh 5:46)
doelt hij waarschijnlijk op deze belofte. Later hebben de apostelen bevestigd dat Jezus de Messias was, maar tevens de Profeet zoals Mozes.
Mozes riep het volk op naar de profeten te luisteren; en toch lezen we een
refrein in Jeremia, rond de tijd dat het volk in ballingschap weggevoerd zou
worden: “Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie met
de oproep: Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven...”, telkens
weer traden er profeten op namens God. En toch is er blijkbaar het verschil
met “de Profeet”. Waarin is Jezus dan zo bijzonder in dit verband? Zijn profetieën over bijvoorbeeld waakzaamheid wijken niet zo veel af van die van
andere profeten. Het grote verschil zien we bij een vergelijking met het
moment waarop God beloofde profeten te zullen sturen. Dat was op het moment van de verbondssluiting te Sinaï. Daar vroeg het volk aan Mozes of hij
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De Persoon van Christus
wilde bemiddelen. Daarom wordt later ook gezegd: “De wet is door Mozes
gegeven” (Joh 1:13). En daarin zit het kenmerkende verschil met de andere
profeten. Juist Jezus is ook de middelaar1 bij een nieuw verbond. “U hebt
niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan
ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun
werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt,
moet gestenigd worden!’ Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van
de levende God ... voor God, de rechter van allen ... voor de bemiddelaar
van een nieuw verbond, Jezus.” (Heb 12:18-24).
Zoals Mozes tijdens de woestijnreis een middelaar was tussen God en Zijn
volk Israël, zo is Jezus nu aangesteld als middelaar tussen God en de gelovigen nu: “Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus ...” (1 Tim 2:5). Maar waar Mozes die rol
aan het eind van zijn leven moest beëindigen, blijft Jezus, aan de rechterhand van de Vader, die doorlopend vervullen.
God spreekt met Mozes
We zien dus hoe God profeten beloofde die na Mozes op zouden treden, en
één in het bijzonder. Maar middelaar bij het verbond is niet het enige dat
Mozes scheidde van de vele profeten die volgden. We lezen: “Als er bij jullie een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en
spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte” (Num 12:6-8), en
al eerder: “De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een
ander mens spreekt” (Ex 33:11). Ook dit wordt aan het eind van zijn leven
herhaald: “Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie
de Heer zo vertrouwelijk omging” (Deut 34:10). De woorden ‘persoonlijk’ en
‘vertrouwelijk’ zijn in het Hebreeuws “van aangezicht tot aangezicht”, al
weten we niet precies wat dat betekent. De stelling “niemand heeft ooit
God gezien” blijft wel van kracht.
1

Het woord bemiddelen zou de indruk kunnen wekken dat er een compromis gevonden
moest worden. Dat is zeker niet de bedoeling zoals ook blijkt uit het gebruik. Ook
‘verbond’ kent hetzelfde probleem. Daarom hebben degenen die de Hebreeuwse schriften in het Grieks vertaalden het woord testament gekozen. Een testament is niet uitonderhandeld. Je kunt het accepteren of verwerpen. Alleen moet voorkomen worden dat
er een koppeling wordt gemaakt met het overlijden van de ene partij. Bemiddelen moet
ook gelezen worden als “door middel van”, en niet als een bereikte compromis.
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4. De Profeet gelijk Mozes
We zien in de rest van de Schrift hoe God zich “in visioen bekend maakt
aan, en spreekt in dromen tot” de profeten van Israël. Maar met Mozes
sprak God duidelijk anders. Een oude Joodse verklaring stelt dat Mozes altijd tot God kon naderen met vragen en niet hoefde te wachten op droom of
visioen. We weten niet precies hoe dat in zijn werk ging, maar zien wel de
nauwe band tussen God en Mozes. En ook daarin is de Profeet anders dan de
andere profeten. Ook in het geval van Jezus lezen we niet precies hoe de
communicatie met God werkte, maar we zien deze speciale relatie op
meerdere plaatsen beschreven: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan
niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en
wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de
Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet” (Joh 5:19,20). Jesaja
sprak er al van dat de Knecht als Gods leerling zou leren spreken: “Elke ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen” (Jes
50:4). Nachten lang is Jezus met zijn Vader in gebed.
Hoort naar Hem
Als Mozes op gezag van God aankondigt dat er na hem een andere profeet
op zal staan geeft hij als waarschuwing mee: “Naar hen moet u luisteren ...
wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik
ter verantwoording roepen” (Deut 18:15,19). Hier in het meervoud, naar
‘hen’ luisteren, maar in feite in het enkelvoud, naar Hem luisteren. Jezus
bevestigt dat: “Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een
rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik
heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft,
heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken ... Alles
wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft” (Joh 12:48-50).
Daarom de waarschuwing voor ons: “Jezus antwoordde: Wanneer iemand
mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg [lett. mijn woorden], mijn
Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij
hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg
[mijn woorden], en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden,
maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben” (Joh 14:23-24).
Daarom ook de strenge waarschuwing aan ‘de Hebreeën’, een groep Christenen die onder bedreiging van vervolgingen overwoog om terug te keren tot
het Jodendom. Ook hier wordt de vergelijking met Mozes gemaakt en de
wet die hij van Gods engel ontving: “Want als het door engelen gesproken
woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf
ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?” (Heb 2:2-3)
A.H./M.H.
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Als we de Bijbel openslaan en beginnen te lezen, komen we op een gegeven moment een geslachtsregister tegen. Vaak zijn dit rijtjes moeilijke
namen die niet direct aanmoedigen om te lezen. Met name in het Oude
Testament is dit het geval. Wellicht denken we daarbij aan twee verschillende verzen. Aan de ene kant zien we dat: “Elke schrifttekst is door
God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven” (2 Tim
3:16), maar anderzijds worden we ook gewaarschuwd: “Maar houd je verre van dwaze speculaties en geslachtsregisters en dat geruzie en geredetwist over de wet, want dat is allemaal nutteloos en dwaas” (Tit 3:9).
Dus wat moeten we met al deze geslachtsregisters in de Schrift, en in
het bijzonder de twee van Jezus?

Geslachtsregister van Jezus
In de NBV komen we verschillende woorden tegen voor dit begrip, naast geslachtsregisters. We zien onder meer stamboom, afstamming, lijst van nakomelingen en families. Er zijn veel mensen die proberen hun eigen familiestamboom op te zetten. Zij proberen die zo compleet mogelijk te maken en
kijken hoeveel generaties ze terug kunnen gaan. En vaak zijn we geneigd Bijbelse stambomen te lezen alsof ze dezelfde doelstellingen hebben, maar dat
blijkt een vergissing. Laten we daarom eerst algemeen naar stambomen in de
Schrift kijken voordat we ons concentreren op die van Jezus.
Wat het eerst opvalt is het aantal namen. Vaak 7 of 10 (of veelvouden daarvan), getallen die beide iets over compleetheid zeggen, maar met verschillende nuances. Het geslachtsregister in Genesis 5 (Adam tot Noach) beslaat
10 generaties, evenals dat in Genesis 11 (Sem tot Abram), en van David in het
boek Ruth. De volkenlijst in Genesis 10 bevat 70 namen, die van Jezus in Matteüs 3 groepen van 14 (tweemaal 7) en die in Lucas 77. Als we Genesis 5 en
11 vergelijken zien we overeenkomsten: beide 10 generaties en beide eindigend met een man die 3 zonen kreeg (bij de andere namen wordt alleen de
eerste zoon vermeld). In de opsomming van Lucas zien we een extra naam
ingevoegd die niet in Genesis 11 is opgenomen. Er is blijkbaar wat weggelaten om 10 namen te hebben. Als we kijken naar de 3 groepen van 14 in Matteüs, dan zien we dat meerdere namen zijn overgeslagen om het passend te
maken. Wij zouden dan verwachten dat er 3 maal 14 = 42 namen zouden
staan. Het zijn er echter maar 41. David wordt 2 maal vermeld, als afsluiting
van de 1e reeks, en als begin van de 2e. Kortom, het sluit niet aan bij onze
denkbeelden over nauwkeurigheid. Het mag echter wel duidelijk zijn dat wie
deze lijsten vervolgens gebruiken om uit te rekenen hoe lang geleden Adam
werkelijk geschapen werd, zich op zeer glad ijs begeven. Dat wil uiteraard
niet zeggen dat de getallen geen symbolische betekenis kunnen hebben.
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Deze lijsten worden op twee manieren weergegeven, van oud naar jong, en
dan lezen we vaak ‘A verwekte B’ (zoals in Matteüs), en van jong naar oud,
en dan staat er ‘A de zoon van B’ (zoals in Lucas). Maar ook deze beide begrippen zijn niet eenduidig. Als je enkel naar ‘vader’ en ‘zoon’ kijkt.
• Isaak had Abraham tot vader
• God spreekt tegen Jakob over uw vader Abraham (hij was zijn grootvader) Gen 26:24; 28:13.
• De Joden zeggen: Onze vader is Abraham (en bedoelen aartsvader)
• Daniël spreekt tegen Belsassar over zijn vader Nebukadnessar, hoewel
er geen biologische band was (Dan 5). Hij was een troonopvolger.
• Jezus wordt beschreven als “zoon van David”, terwijl er vele generaties tussen zaten.
Soms worden dus generaties overgeslagen, en iemand toch ‘de zoon van’ genoemd. We komen ook het verschil tegen dat een persoon volgens één register van iemand afstamt, terwijl een ander register de indruk wekt dat het
zijn broer was. Blijkbaar is volledigheid minder belangrijk, dat is overigens
ook typerend voor geslachtsregisters van omringende volken uit die tijd. Maar
waar we wel naar op zoek moeten is het doel, waarom het is opgetekend.
Het blijkt dat met name een bewijs van afstamming belangrijk was, of je tot
een bepaalde familie behoorde. Hoeveel generaties dat geleden was deed er
vaak niet toe. In de woestijn lezen we hoe de Israëlieten “zich naar hun afkomst lieten inschrijven” (Num 1:18 HSV). Maar genoeg over de algemene
achtergronden.
Het geslachtsregister in Lucas
Laten we nu met een frisse blik naar de geslachtsregisters van Jezus kijken,
en zien wat die ons wèl vertellen. Het zijn er twee, en beide zijn niet gelijk.
Beide zeggen van Jozef te zijn, want over de afstamming van Maria lezen we
nagenoeg niets. Daar zijn theorieën over, sommige zeggen dat het ene register van Jozef is en het andere van Maria; maar we laten die theorieën rusten
en kijken naar de lessen. Nogmaals, het belangrijkste is om vast te stellen
wat het doel is van de schrijver. Eerst kijken we naar het Lucas evangelie, en
daar is de plaatsing opvallend. Het staat direct na de doop van Jezus, en vóór
de verzoeking in de woestijn. In Marcus vinden we deze gebeurtenissen, de
ontvangst van de Heilige Geest, en de beproeving, direct achter elkaar. Maar
in Lucas is er ineens deze lijst tussen gezet. De doop van Jezus wordt afgesloten met de stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik
vreugde”, terwijl we bij de beproeving lezen hoe de duivel tot tweemaal toe
zegt: “Als u de Zoon van God bent ...”. De nadruk in beide gebeurtenissen is
dat dit Gods Zoon is. En daartussen vinden we een lange lijst waar Lucas veel
tijd in gestoken zal hebben om te tonen dat Jezus de Mensenzoon was. We
zien dus aan de ene kant de erkenning “Gods geliefde Zoon” (Luc 3:22), en
aan de andere kant, in het volgende vers “Hij was, zoals algemeen werd aangenomen, de zoon van Jozef”. De mensen, in het algemeen, hebben aange27

nomen dat hij een gewoon mens was, met een normale stamboom — één van
de vele gewone nakomelingen van Adam. Aan het eind van de lijst lezen we
dat Adam de zoon van God is, maar dat betekent niet dat Jezus door die afstamming Gods Zoon is. Lucas beschrijft de aankondiging aan Maria, die zegt
dat Jezus verwekt wordt doordat “de Heilige Geest over haar komt”, terwijl
de mensen aannemen dat hij een zoon van Jozef is, en bovendien vóór hun
huwelijk verwekt, “uit ontucht” zoals de Joodse leiders later zullen zeggen.
Maar tegelijk schept Lucas hier ook een ander beeld dat door Paulus in zijn
prediking gebruikt wordt (zie 1 Kor 15:45-49). Hij stelt hier de eerste zoon
van God (Adam = mens) tegenover de tweede zoon, ook mens. De eerste
Adam luisterde door Eva naar de slang en is bezweken voor de beproeving,
terwijl de laatste Adam de beproevingen weerstaat door te luisteren naar
zijn Vader. Adam wilde aan God gelijk zijn, Jezus onderwierp zich aan de wil
van zijn Vader. Dus was Jezus niet, zoals men aannam, weer gewoon een
zoon van Adam, maar de ware Zoon van God, zoals bij zijn doop gezegd was.
Met deze achtergrond is wellicht de precieze lijst van namen tussen Jozef en
Adam minder belangrijk. Er valt voor speurders nog veel uit de gegeven namen te halen, maar dat blijft buiten het bestek van dit artikel.
Het geslachtsregister in Matteüs
Het valt meteen op dat Matteüs’ doelstelling anders is. Zijn lijst vormt het
begin van zijn evangelie: “Overzicht van de afstamming van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham” (Mat 1:1). Dan volgt de rij met namen.
We zien hoe er direct een verband gelegd wordt met David en Abraham. Dit
zijn niet zo maar twee mensen uit de geschiedenis, maar juist mensen aan
wie God een machtig nakomeling beloofd had. En Matteüs heeft duidelijk tot
doel om te laten zien dat deze beloften in vervulling gaan met de komst van
Jezus. Aan Abraham was een groot volk als nakomelingen beloofd, maar ook
één machtige nakomeling in het bijzonder. Aan David was een nakomeling
beloofd die op de troon zou zitten, in eerste plaats Salomo, maar de belofte
is uiteindelijk van een Koning die in eeuwigheid zal regeren. Deze machtige
nakomeling, door de Joden in de voorgaande paar honderd jaar aangeduid als
‘de Messias’, is nu gekomen. Matteüs sluit zijn lijst af met de woorden:
Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van David
tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties.
Ja, er zijn namen weggelaten om aan de series van 14 te komen, en we zullen enkele hiervan bekijken, nadat we hebben gekeken naar de structuur die
Matteüs benadrukt. Hij begint met Abraham, die als vreemdeling met zijn
vrouw en neef naar het land trekt dat God hem wijzen zal. Maar 14 generaties later is het land volledig in bezit van zijn nakomelingen, is er — als hoogtepunt van het rijk — een koning naar Gods hart die op Gods troon in Jeruzalem regeert. Weer 14 generaties later echter heeft het land zijn dieptepunt
bereikt. Het volk is zo ver van God afgedwaald dat de tempel is verwoest, de
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laatste koning gedood, en het land ontvolkt omdat de bewoners in ballingschap zijn gevoerd. God heeft Zijn beloften gegeven en is die nagekomen,
maar het volk kon zijn kant van het verbond niet waarmaken. In Jesaja1
toont de profeet dit aan, en laat vervolgens zien hoe God toewerkt naar een
echte verlossing, die Hij uitwerkt door zijn ware Dienaar. Juist daarom laat
Matteüs zien dat met nog 14 generaties ook deze belofte in vervulling gaat
met de komst van Christus.
Binnen dit algemene patroon zien we een aantal opvallende zaken. Daar
hoort overigens wel de kanttekening bij dat we niet altijd weten wat de beweegredenen van Matteüs zijn bij bepaalde keuzes. Een aantal koningen tussen David en de ballingschap ontbreken, en met name drie achtereenvolgende koningen. In Matteüs lezen we: “Josafat verwekte Joram, Joram verwekte
Uzzia”, maar in werkelijkheid verwekte Joram Achazja, daarna kwamen
Joas, Amasja, en daarna pas Uzzia. Josafat had omgang met Achab, koning
van het noordelijke rijk Israël, die de ergste koning was die ze gehad hebben
(1 Kon 16:30) en God zegt dat alle mannelijke nakomelingen omgebracht zullen worden. Maar Josafat maakte een grote fout door zijn oudste zoon Joram
te laten trouwen met een dochter van Achab. Zij had ook invloed op zowel
haar man als haar zoon. Mogelijk zien we een vervulling van de woorden dat
God “Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het
derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten” (o.a. Ex 20:5; 34:7). De
zonen tot in het vierde geslacht van Achab zijn niet opgenomen in het geslachtsregister. Daartegenover zien we hoe vier vrouwen genoemd worden
(vijf als we Maria meetellen), en op zich is dat al bijzonder. Drie van de vier
zijn buitenlanders en de vierde wordt niet bij name genoemd, maar “de
vrouw van Uria” (vs 6) die een Hethiet was. De anderen zijn Tamar (vs 3) en
Rachab (vs 5) als Kanaänitischen, en Ruth (vs 5) een Moabitische. Sommigen
zien dit als een verwijzing naar het heil ook voor niet-joden. We zien het geloof dat zij toonden in de God van Israël. Maar we zien ook aan allen een
smetje. Tamar verkleedde zich als hoer om zwanger te raken, ook Rachel
was een hoer. Op het gedrag van Ruth viel niets aan te merken, maar zij was
Moabitische, daarvan zou zelfs het 10e geslacht niet in Gods huis mogen komen (Deut 23:3). Salomo (binnen die 10) heeft nota bene Gods huis gebouwd.
Dan is er Batseba, die overspel pleegde. Zoals opgemerkt werden ook opmerkingen gemaakt over Maria, omdat ze niet getrouwd zwanger bleek te zijn.
Onze conclusie moet dus zijn dat geslachtsregisters niet bedoeld zijn als droge opsomming van historische feiten. Twee registers van dezelfde persoon
kunnen totaal andere bedoelingen hebben. Dat ze daarmee van elkaar afwijken is minder relevant.
M.H.
1

Voor wie minder bekend is met de boodschap van Jesaja is een boek over deze profeet
in de reeks Boeken van de Bijbel verkrijgbaar.

In verband met familie omstandigheden neemt dit artikel de plaats in van het
volgende in de reeks Fundamentele begrippen van het kwaad.
J.K.D.
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Geloven in de Schepper
In het tweede artikel in deze serie zagen we dat Jezus altijd uitging van de
betrouwbaarheid van de Schriften. Als het om een uitspraak in een bepaalde
kwestie ging, waren die voor Hem bepalend, niet de uitwerking (‘overleveringen’) daarvan door mensen. Op een dag kwamen Farizeeën bij Hem met
de vraag of je je vrouw “om allerlei redenen” mocht wegsturen. Opmerkelijk
is dat Jezus het antwoord niet gaf uit de wet, maar uit “In het begin” (ons
boek Genesis). De reden was kennelijk dat Hij hun tegenreactie voor wilde
zijn. Want Mozes had bevolen, dat als een man van zijn vrouw wilde scheiden, hij haar een scheidingsbrief moest geven (Deuteronomium 24:1-4). Met
andere woorden: scheiden was toen al praktijk. En inderdaad voerden zij dat
argument aan op Jezus’ aanvankelijke antwoord. Hierop antwoordde Hij: “in
het begin is het zo niet geweest”. Hoe was het dan volgens Hem in het begin?
“Hebt u niet gelezen, dat de Schepper hen in het begin als man en vrouw
heeft gemaakt? Daarom zal … Hetgeen dan God samengevoegd heeft, mag de
mens niet scheiden” (zie Matteüs 19:1-8). Jezus’ uitgangspunt is dat er een
Schepper is, die dingen verordent. Let ook op de volgorde in zijn antwoord:
de onweersprekelijkheid van de Schrift, de autoriteit van de Schepper — wat
Hij deed, wat Zijn verordening was — en de onweerlegbare conclusie daaruit.
Nu zijn er tegenwoordig ook in het christendom velen die niet meer geloven
in de historische Jezus. Wie dit idee aanhangt, zou consequent moeten zijn,
door ook afstand te nemen van de naam christen. Want hoe kun/waarom wil
je de naam dragen van Degene waarin je niet gelooft? Ik ga er echter vanuit
dat u, als lezer(es) van een Tijdschrift voor Bijbellezen en Bijbelstudie, wèl
gelooft in ‘de historische Jezus’. Toch zijn er veel opvattingen over Hem.
Daarnaast zijn er vele ideeën over ‘de schepping’ en dus een Schepper — van
geloof, via twijfel, tot ongeloof. Maar wie zegt te geloven dat Jezus heeft
geleefd, en daarbij voegt dat hij of zij beschouwd wil worden als christen,
zal de consequentie moeten aanvaarden, ook te geloven wat Hij heeft gezegd. Daarbij is er geen keuze tussen dit wel en dat niet. Want wie bepaalt
dan wat waar of niet waar is, wat wel of niet voor ons geldt, hoe we zijn
woorden moeten opvatten? Ook voor christenen geldt de vraag van zijn of
haar Heer: “Hebt u niet gelezen”. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft
een ernstige waarschuwing: “... hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij
geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here [Jezus], en door hen, die het gehoord hebben [de apostelen], op betrouwbare wijze is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door
tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te
delen naar zijn wil” (zie hoofdstuk 2:1-4). God bevestigde dus de betrouwbaarheid van hun woord, door wonderen en de gave van de heilige Geest.
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Door het geloof verstaan wij,dat de wereld door het w

4. Consequenties van geloof in Jezus
Hoe weten wij dan dat die ‘overlevering’ daadwerkelijk in ons Nieuwe Testament is terechtgekomen? Omdat de apostelen zelf zeggen er alles aan te
hebben gedaan, te bewaren wat zij hebben gezien en gehoord. Zo schrijft
Petrus: “ik zal mij beijveren, dat u ook na mijn heengaan telkens weer aan
deze dingen kunt denken” (2 Petrus 1:15). Hij geeft zelfs aan dat wat Paulus
schreef betrouwbaar is (2 Petrus 3:14-16).
Eén van de opvattingen over de evangeliën is, dat ze een projectie zijn van
het ideaalbeeld dat Jezus’ discipelen hadden. Maar laten we even terugkeren
tot het voorbeeld van de scheiding. Stel dat dit werd geschreven vanuit het
ideaalbeeld van sommigen, die hun afkeur over scheiding wilden aangeven,
waarom stelden zij zich dan zelf voor als sceptici van Jezus’ woorden? Want
hun reactie is niet instemmend, maar afwijzend: “Indien voor een man de
zaak met zijn vrouw zó staat, is het niet raadzaam te trouwen” (Mat 19:10).
Hieruit blijkt dat ook voor hen de menselijke opvattingen aantrekkelijker waren dan de instellingen van de Schepper. Dat zij iets dat tegen hun gedachten
over het onderwerp inging optekenden, is een sterk bewijs dat zij Jezus’
woorden uiteindelijk boven hun eigen ideeën stelden.
In het christendom zijn zij die nog wel geloven in de ‘historische Jezus’ verdeeld over zijn aard. Zonder in te gaan op de juistheid van de opvattingen
over Hem, heeft elk een consequentie voor de aanhangers ervan.
1. Jezus is er in de een of andere vorm altijd geweest, of was er tenminste
eerder dan de mensen. De consequentie is dat we Hem moeten beschouwen
als getuige van de gebeurtenissen tijdens wat Hij ‘in het begin’ noemt. Als
Jezus spreekt over “dat de Schepper hen in het begin als man en vrouw heeft
gemaakt”, dan kunnen wij niet anders dan zijn getuigenverklaring geloven.
2. Jezus is God, zelfs de Schepper, en op de een of andere wijze als Mens op
aarde gekomen. De consequentie is dat Hij dan bevestigt wat Hij Mozes heeft
laten optekenen in het boek “In het begin” over onze oorsprong.
Deze opvattingen kunnen worden samengebracht onder de noemer ‘Jezus’
goddelijkheid en (eeuwig) voorbestaan’. Waarschijnlijk hangt meer dan 95%
deze in de een of andere vorm aan. Op grond van het bovenstaande zouden
zij voor 100% overtuigd moeten zijn van het bestaan van de Schepper.
Is er dan een uitweg voor die paar procent van de christenen die Jezus zien
als Mens, die op een bepaald moment in de tijd werd verwekt? Zeker niet!
Want alles wat zij weten over Hem, weten zij alleen uit de Schriften. Het
zou daarom zeer inconsequent zijn Hem op grond daarvan wel te beschouwen
als historische Figuur, en het geloofsleven te baseren op zijn uitspreken,
maar niet te geloven wat Hij heeft gezegd over de Schepper.
J.K.D.

oord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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Vervolging van de christenen
Kort na de succesvolle eerste prediking door de apostelen, op de Pinksterdag in Jeruzalem, begint de vervolging van christenen door de Joden.
Petrus en Johannes worden door de Joodse leiders gevangengenomen. Als
zij na een verhoor en bedreigingen “in het geheel niet meer te spreken of
te leren op gezag van naam van Jezus” (Hand 4:18 en 21) zijn vrijgelaten, zien zij en hun geloofsgenoten wat deze ontwikkeling betekent:
Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die U gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou (vs 27).
Op de avond voor zijn kruisdood had Jezus met zijn apostelen gesproken
over de haat van de wereld voor mensen die ‘niet van de wereld zijn’:
Gedenk het woord dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven
zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen ...
het uur komt dat een ieder, die u doodt, zal menen God een heilige
dienst te bewijzen (zie Joh 15:18-16:4).
Hun ‘inderdaad’ toont dat zij zich dit herinneren.
Kort daarna wordt Stefanus gestenigd om het getuigenis van zijn geloof,
en begint de vervolging van de Joodse christenen door Saulus. Hij wordt
daarmee de verpersoonlijking van hen die menen daarmee “God een heilige dienst te bewijzen”. Lucas vertelt echter dat “de gemeente door geheel Judea, Galilea en Samaria vrede had; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze voor de Here, en zij nam in aantal toe door de bijstand
van de heilige Geest” (Hand 9:31), nadat Saulus tot bekering is gekomen.
Maar dit blijft niet zo. De Joden gaan zich overal in de Grieks-Romeinse
wereld verzetten tegen het toenemend aantal christenen. Zij creëren
rellen en opstanden, en deinzen er zelfs niet voor terug hen bij de door
hen zo gehate Romeinse overheden aan te geven, als mensen die een andere koning dan de keizer aanbidden.
Als in 41 een Joodse opstand dreigt uit te breken, lopen ook de christenen gevaar; want de Romeinen beschouwen hen als een Joodse sekte. De
gemoederen bedaren echter op tijd. In het jaar 44 onthoofdt koning
Herodes de apostel Jacobus, de broer van Johannes. Omdat de Joodse
leiders deze daad instemmend begroeten, wil Herodes zijn positie verder
versterken door ook de andere apostelen te doden (Hand 12:1-3). Petrus
wordt gevangengenomen om het volgende slachtoffer te zijn, maar hij
wordt bevrijd door een engel en ontsnapt uit zijn handen. De dood van
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het Koninkrijk in Openbaring (2)
Herodes doet het gevaar weer voor een tijdje wijken. Het blijken echter
signalen, waarschuwingen, te zijn voor iets veel erger, dat de achtergrond vormt voor het boek Openbaring.
In 62 wordt Jakobus, de halfbroer van Jezus en leider van de gemeente in
Jeruzalem, op last van de hogepriester gestenigd. Hij wordt beschouwd
als een stabiliserende factor in Jeruzalem, en zijn dood luidt dan ook het
begin van nieuwe onrust in, die zal leiden tot de Joodse opstand en de
verwoesting van Jeruzalem. Het is heel goed mogelijk dat Paulus hier als
profeet op wijst in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen hoofdstuk
22:1-12. In 64 ontstaat een grote brand in Rome, die bijna de helft van
de stad verwoest. Keizer Nero beschuldigt de christenen hiervan, en begint een wrede vervolging. Ook Petrus wordt daar het slachtoffer van. Hij
schrijft zijn eerste brief vanuit ‘Babylon’ (5:13), wat vrijwel zeker een
aanduiding voor de stad Rome is. Mogelijk doet hij dat na de brand en
het begin van de vervolging door Nero. Zijn woorden in 4:12 en 13 zouden
daar een verwijzing naar kunnen zijn:
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds zou overkomen. Integendeel, verblijdt u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook met
vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid.
Dit is ook de kern van de boodschap van het boek Openbaring.
In datzelfde jaar 64 wordt Petrus gedood. Twee jaar later breekt de
Joodse Opstand uit. Keizer Nero geeft Vespasianus opdracht deze neer te
slaan. In 67 brengt Nero Paulus in Rome ter dood. Als Nero zich tijdens
een opstand in Rome in 68 zelf laat doden, volgt Vespasianus hem op. Die
laat zijn zoon Titus ‘de klus’ in Palestina afmaken. In het jaar 70 slaagt
hij erin Jeruzalem in te nemen en verwoest hij de tempel.
Vrees en verwachting onder de gelovigen
Al deze dingen doen de christelijke gemeenten schudden op hun grondvesten; en wel om twee redenen. Aan de ene kant zal er bezorgdheid en
angst zijn geweest over wat er nog meer zal gebeuren. Dat is begrijpelijk
gezien het lijden dat zij op dat moment al doormaken. Maar aan de andere kant wordt hun verwachting van de komst van Christus en zijn Koninkrijk steeds sterker. Jezus had zelf de verwoesting van de tempel tot het
teken gemaakt van zijn komst (zie Matteüs 24 en Lucas 21). Bovendien is
er in verband met de wederkomst van Christus een gerucht over de dood
van Petrus en het in leven blijven van Johannes (zie Johannes 21:20-23).
Petrus en andere apostelen zijn al dood, dus...

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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De Openbaring aan Johannes
Tegen deze achtergrond krijgt Johannes van Christus de openbaringen.
Velen menen weliswaar dat het boek werd geschreven rond het jaar 90,
naar aanleiding van ongekende vervolging van de christenen, vanaf 88
onder Domitianus. Maar anderen menen dat het boek gedateerd moet
worden kort na de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Een aanwijzing daarvoor kan zijn, dat er van het nieuwe Jeruzalem wordt gezegd
dat er geen tempel in haar zal zijn (21:22). Persoonlijk vind ik het laatste
aannemelijker, omdat het past bij de gehele situatie van die tijd. Vooral
bij de verwachting dat aan alle voorwaarden is voldaan voor de komst
van het Koninkrijk. Waarom zouden gelovigen, die zo’n behoefte hebben
aan een antwoord op al hun vragen, meer dan 20 jaar moeten wachten?
De komst van Christus en het Koninkrijk krachtig verzekerd
In geen ander boek wordt de belofte van het Koninkrijk zo sterk benadrukt, en daarmee de hoop en verwachting levend gehouden. Alles past
binnen het kader van het komende Godsrijk op aarde. Of het nu de verdrukking van de gelovigen, het menselijk handelen, of Gods ingrijpen
daarin betreft. In hoofdstuk 1:9 zegt Johannes dat hij de “broeder en
deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus” van de lezers en luisteraars is. Hij moet hen “tonen wat weldra
moet gebeuren” (1:1). Samen met de woorden “Zie, Hij komt met de
wolken” (vs 7) voedt dit hun verwachting dat het Koninkrijk nu spoedig
zal komen, en zal hen gespannen verder hebben doen lezen of luisteren.
Na de brieven aan de zeven gemeenten volgen de hoofdstukken 4 en 5,
die triomfantelijk Gods Koningschap en de verhoging van Jezus tot de
Wereldkoning beschrijven en bevestigen. Daarin wordt ook gezegd dat zij
die door zijn offerbloed zijn ‘gekocht’, deel uit zullen maken van Gods
Koninkrijk op aarde; want zij zijn “gemaakt tot een koninkrijk en tot
priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde” (5:10). De vraag in
6:10 is echter hoe lang dat nog zal duren, omdat de vervolging zwaar is
en maar voortduurt. Het antwoord is geduld te hebben en het geloof vast
te houden dat het Koninkrijk werkelijk zal komen. Want God wil alle
mensen in de wereld de kans geven behouden te worden. Het evangelie is
nog niet in de gehele wereld bekendgemaakt. In hoofdstuk 7 zien we dat
in de loop van de heilsgeschiedenis een ‘grote schare’ uit Israël en de
andere volken tot geloof is gekomen en zal komen, die met Christus in
zijn Koninkrijk zal zijn (zie ook 14:1-5). Na de aankondigingen van oordelen eindigt hoofdstuk 11 met de triomfantelijke uitroep: “Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en
Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden” (vs 15; zie ook 12:10),
en de dankbaarheid van de gelovigen daarvoor (vs 17). In hoofdstuk 15
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zien we dat het mogelijk is — zoals Jezus in zijn zeven brieven in de
hoofdstukken 2 en 3 vraagt — de verleiding om het in de beproeving op te
geven, door geloof te overwinnen. Er wordt hier een vooruitblik gegeven
op het moment dat de overwinning definitief behaald zal zijn. De rechtvaardigen zingen: “Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, U, Koning van de
volken” (zie vzn 2-4). En het is hard nodig Gods kinderen een hart onder
de riem te steken. Want in hoofdstuk 17 ziet Johannes in een visioen iets
dat hem verbijstert: ‘de kerk’ (uitgebeeld als een hoer), vervolgt, samen
met de wereldse macht, de rechtvaardigen: “En ik zag de vrouw dronken
van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus” (vs 6).
De hoofdstukken 16-18 beschrijven de ondergang van de menselijke samenleving en de wereldse kerk, die in hoofdstuk 19 leidt tot een krachtig
“Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard” (vs 6). De Koning, de Gezalfde van God, zal nu spoedig
komen, en de rechtvaardigen moeten klaar staan om met Hem verenigd
te worden: “Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich
gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van
de heiligen” (vzn 7 en 8). En dan verschijnt Hij in stralende heerlijkheid,
met alle engelen uit de hemel: de “Koning van de koningen en de Heer
van de heren” (vs 16). De gestorven rechtvaardigen, of zij nu lang of kort
tot hun bestemming hebben gerust in het stof van de aarde, zullen opstaan uit de doden en samen met de rechtvaardigen die leven bij zijn
komst voor hun Heer en Koning worden gebracht. Daar zullen zij eeuwig
leven ontvangen en uitgenodigd worden het Koninkrijk van God binnen te
gaan. Niet tot een leven van ‘zalig nietsdoen’, maar om de aarde met de
sterfelijke mensen daarop te besturen en te leren in Gods wegen te wandelen. Dit is het zogenoemde ‘duizendjarige rijk’, waarin zij “priesters
van God en van Christus” zullen zijn, en “heersen als koningen met Christus, duizend jaren lang” (20:4 en 6). Johannes ziet dan degenen die eerst
“onder het altaar” riepen “Hoelang nog?” (zie 6:9-11 en 20:4).
Het nieuwe Jeruzalem
En na het ‘duizendjarig rijk’? Dat geven de laatste twee hoofdstukken
weer in de vorm van een nieuwe stad Jeruzalem. Een beeld van een nieuwe rechtvaardige samenleving. Een aarde waarop het natuurlijke, menselijke, zondige en tijdelijke plaats heeft gemaakt voor het geestelijke,
goddelijke, volmaakte en eeuwige. Dat is het eeuwige Koninkrijk van God
op aarde, waaraan nooit een einde zal komen.
J.K.D.
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Boekbespreking
Adam & Christus
Wat is onze oorsprong? Zijn wij hier toevallig, of heeft ons bestaan een
doel? Vragen waarop de mens rusteloos een antwoord zoekt: in de wetenschap, in de filosofie, of bij een Schepper. De wetenschap zoekt harde bewijzen voor onze oorsprong; de filosofie redeneert over het doel van ons
bestaan; de Bijbel geeft antwoord op alle vragen.
Adam & Christus levert geen wetenschappelijk bewijs, en gaat voorbij aan
menselijke redenering: het volgt de Bijbel. Dit vraagt van de lezer geloof
in de God die de mens schiep, en dat Hij dit deed met een duidelijk doel
voor ogen. God vraagt ons te vertrouwen dat het goed is wat Hij maakte,
en dat Zijn plan niet door de zonde van de eerste mens is mislukt. Zijn bewijs is Jezus Christus, de volmaakte Mens.
Het woord, dat God in den beginne sprak, heeft dus niet afgedaan, nadat
de schepping erdoor tot stand kwam, of nadat de mens zondigde. Het
werkt tot nu toe, en het zal werken tot de tijd dat alles wat God in Zijn
woord legde werkelijkheid is geworden. De reden dat de apostel Johannes
getuigde dat het woord van God voor hem waarneembare werkelijkheid
was geworden, is wat hij zag en ervoer van Jezus Christus. In Hem zag Johannes de Mens zoals God hem voor ogen had, toen Hij hem schiep: naar
Zijn beeld en als Zijn gelijkenis. Hij noemde zich ‘de weg’: de enige weg
tot God; de weg waarlangs God de mens, die Hij schiep, tot volmaaktheid
brengt.
Adam & Christus volgt de weg van de schepping van Adam tot de verheerlijking van Jezus Christus, en van allen die met Hem zijn verbonden.
Auteur: Jan Koert Davids
Pagina’s: 243 pagina’s 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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