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In het
belangrijke en interessante nieuwsfeiten
Het tragische kenmerk van de menselijke samenleving sinds de zonde van
de eerste mensen, is verleiding, het aanspreken van verkeerde verlangens
en begeerten. Ook voor christenen ligt hier een grote bedreiging. Paulus
schrijft: “ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd
voor Christus te stellen”. Maar hij spreekt de vrees uit “dat misschien ...
uw gedachten van de eenvoudige toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor 11:2 en 3). De oorzaak zit in de menselijke natuur.
Omdat alles mogelijk, beschikbaar en bereikbaar is, dreigen karaktertrekken de overhand te krijgen die niet passen bij iemand die met Christus,
en dus als Hij, zou moeten leven. “Weet wel, dat er in de laatste dagen
zware tijden zullen komen; want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen,” (2
Tim 3:1-4a); en: “Slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid” (vs 13), waarschuwt Paulus.
Veel christenen zullen nu instemmend knikken, omdat zij vinden dat dit
heel goed past bij ‘de ongelovigen’. Het is inderdaad een kenmerk van
een samenleving zonder God. Maar tot wie behoren ‘wij’ eigenlijk: de
‘gelovigen’, of de ‘ongelovigen’? Het is belangrijk te bedenken dat Paulus
dit niet schreef aan of over ‘de wereld’, maar aan wie zeggen Christus te
volgen. Dat is duidelijk in de verzen 4b en 5, waar zij worden voorgesteld
als mensen: “met meer liefde voor genot dan voor God, die met een
schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.” Zij geloven niet echt in wat God heeft gezegd, en laten zich dan verleiden door
de ‘zuiging en verlokking van hun begeerten, die zonde en de dood voortbrengt’ (zie Jacobus 1:14,15). En is dit nu niet precies wat het christelijk
geloof het meest heeft aangetast en steeds verder uitholt?
Christus stelt het in Openbaring 14 zo voor, dat wie Hem echt geloven en
dienen, “losgekochten van de aarde” zijn, met zijn eigen bloed “gekocht
uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam” (vzn 3 en 4). Zij zijn
‘maagdelijk’ en zijn geschikt om met Hem te ‘huwen’. Wie echter het
aardse tot zijn of haar doel in het leven maakt, in plaats van in verbondenheid met Christus te leven, verbindt zich aan een ‘hoer’. En wie zich
daaraan verbindt is één met de wereld geworden, niet meer
‘maagdelijk’, en dus niet met Christus verbonden. De wijze waarop wij
nu leven is dus bepalend voor waar wij straks toe behoren: tot hen die
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Nieuws
in het licht van de Bijbel
voor eeuwig met Christus zullen zijn, of tot hen die voor eeuwig vernietigd worden in de oordelen van God. En alles wijst erop dat die niet lang
meer uitblijven. In feite zijn ze al begonnen.
In Openbaring wordt ‘Babylon’ voorgesteld als een stad die tegenover
Gods Koninkrijk staat. In hoofdstuk 17 ziet Johannes eerst een vrouw. In
hoofdstuk 12 had hij ook een vrouw gezien. Zij was heilig, en uit haar
werd de Messias geboren. Zij zonderde zich af ‘in de woestijn’ (een beeld
van ‘uit de wereld gaan’). Deze vrouw vertegenwoordigt de uitverkoren
gelovigen, eerst uit Israël en vervolgens allen die ‘in Christus’ zijn. Hij
verwachtte die vrouw weer te zien, maar in plaats daarvan ziet hij een
andere vrouw uit de woestijn komen. Zij heeft zich niet afgezonderd van
de wereld, maar gegeven aan wat de wereld verlangt: “de grote hoer, die
zit aan vele wateren (landen en volken), met wie de koningen van de aarde gehoereerd hebben” (vzn 1 en 15). Zij vertegenwoordigt hen die het
ware geloof verloochend hebben, uit verlangen naar wat de wereld biedt.
Zij vormen ‘de kerk’, ‘het christendom’, dat zich niet apart heeft gehouden van de wereld, en dus niet heilig is. Integendeel! Zij steunen de wereldse macht en politiek, en beïnvloeden die ook. Zij nemen er zelfs aan
deel door te regeren, en mensen te kiezen die hun wereldse belangen
veilig kunnen stellen. En dat terwijl hun Heer zei dat zijn Koninkrijk niet
van deze wereld is, en daarvoor werd gekruisigd... Maar het gaat nog verder. Zij manen de gelovigen niet tot heiligheid, tot afzondering van de
wereldse geneugten, maar verleiden hen mee te doen aan wat de wereld
is en doet: “en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de
wijn van haar hoererij” (vs 2). Door te spreken naar hun hart, leren zij
hen afval van het ware evangelie. Zij is zelfs tot een vervolgende macht
geworden van de ware gelovigen, die haar wijzen op haar afvalligheid en
hoererij: “En ik zag de vrouw dronken van het bloed van de heiligen en
van het bloed van de getuigen van Jezus” (vs 6). Dit is niet iets uit lang
vervlogen tijden, dat sinds de Verlichting en de secularisatie niet meer
speelt. Het is er nog altijd, en omdat mensen nu eenmaal hun verworvenheden niet op willen geven, zal het leiden tot verzet tegen Christus als
Hij terugkomt: “Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam
zal hen overwinnen ... en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen” (vs 14). Daarom zegt Christus, zo lang het nog niet
te laat is: “Ga uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt
aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (18:4).
J.K.D.
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Overdenking
Gewoonlijk gebruik ik mijn vakanties om boeken te lezen waar ik anders
niet aan toe kom. Een boek over gnostiek deed me beseffen wat het fundamentele verschil is met de boodschap van de Bijbel. De schrijver zag
gnostiek als veel ruimdenkender dan wat hij beschouwt als het starre,
bekrompen en wettische denken van orthodox christendom. Nu heeft hij
met dat laatste misschien niet helemaal ongelijk, maar daarom heeft hij
nog niet automatisch gelijk met zijn eigen opvattingen. Wanneer iemand
beweert dat zijn tegenstanders duidelijk op het verkeerde spoor zitten
wanneer zij beweren dat gras oranje is, ben ik dat waarschijnlijk met
hem eens. Maar dat betekent nog niet automatisch dat ik het dan wel
met hem eens MOET zijn wanneer hij zelf beweert dat het DUS paars is.
Het zou bijvoorbeeld ook net zo goed groen kunnen zijn.
Het basisprobleem zit in het feit dat WIJ niet kunnen bepalen hoe God
behoort te zijn. Maar toch redeneren velen alsof dat wel zo is. Regelmatig kom ik uitingen tegen van mensen die zoiets zeggen als: ‘ik KAN niet
geloven in een God die …’; en dan volgt iets waar zij het absoluut niet
mee eens zijn. Vervolgens trekken zij ofwel de conclusie dat God niet
bestaat, of ze vervangen Hem door een andere van eigen makelij. In dat
laatste geval is het argument feitelijk dat DIE god wel voldoet aan hun
voorwaarden, ook al zeggen ze dat niet altijd met zoveel woorden.
Maar we hebben het hier uiteraard niet over verkiezingen waarbij je kunt
stemmen op de god die je het meeste aanspreekt. God is zoals Hij is, en
daar zul je het mee moeten doen. Mensen die zo redeneren zijn feitelijk
van mening dat God maar één taak heeft, en dat is: zorgen dat zij een
lang en gelukkig leven hebben. En wanneer ze dat niet hebben, heeft
God in hun ogen dus gefaald. Het struikelblok blijkt dan gewoonlijk dat
te zijn wat wij zouden aanduiden als het kwaad in de wereld, hoewel
ziekte en natuurrampen uiteraard ook op hun lijstje met bezwaren staan.
En daar ging het die man van dat boek ook om. Hij poneert als een in zijn
ogen onbeantwoordbare vraag (ik citeer): “Hoe kan de activiteit van een
volmaakt goed opperwezen resulteren in een wereld waarin kwaad voorkomt.” En komt dan met het in zijn ogen enig logische antwoord (citaat):
“De schuld voor wat er fout gaat in deze wereld ligt niet bij de mensen
maar bij degene die deze onvolmaakte wereld heeft geschapen.” Even
voor de goede orde: die schepper is bij de gnostici niet dat opperwezen,
maar een wat slordige ondergeschikte daarvan. En daarom moet de mens
volgens hen die schepper volledig negeren en op zoek gaan naar dat opperwezen zelf.
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Vertrouwen op God

Natuurlijk hoef ik niet te vertellen dat zulke opvattingen volstrekt onBijbels zijn. Waarom er dan toch aandacht aan besteden? Omdat dit ons
duidelijk maakt wat de fundamentele vraag hier is: wat is uiteindelijk
onze bron van kennis, en is die betrouwbaar? Voor Broeders in Christus —
en dus ook voor mij — is dat de Bijbel; maar voor de gnostici is dat een
innerlijke overtuiging, want die Bijbel is volgens hen maar schrijfwerk
van mensen, die misschien wel beïnvloed waren door die ‘blunderende
schepper’. Natuurlijk zullen weinig christenen zover gaan, maar velen
menen toch dat een stukje eigen innerlijke overtuiging ook best nuttig
kan zijn. Al was het maar in de uitleg van die Bijbel. En we moeten daarom oppassen dat we daar niet door worden beïnvloed. In die zin kunnen
extreme fouten soms toch heel verhelderend zijn, dus doen we er goed
aan die niet te snel af te doen met een houding van ‘zo ben ik niet’.
Velen, en niet alleen gnostici, wijzen er terecht op dat er onder allen die
zich beroepen op de Schrift toch heel veel verschillende opvattingen bestaan over Wie God is en wat Hij nu precies van ons verlangt. Zo verschillend dat ze onmogelijk allemaal tegelijk gelijk kunnen hebben. Is die
Schrift dan nog wel een betrouwbare bron van kennis? Wie denkt van wel,
zou zich bewust moeten zijn van de redenen om zo te denken. En uiteraard kunnen verklaren waar al die verschillende opvattingen dan toch
vandaan komen. Want anders kun je niet echt zeker zijn dat je de boodschap zelf wel goed begrijpt.
Iemand heeft eens gezegd: ‘ik geloof in een geïnspireerde Schrift, maar
niet in een geïnspireerde schriftuitleg.’ Veel teveel mensen gaan in die
Schrift op zoek naar bewijzen voor dingen die zij al van te voren besloten
hebben te willen geloven. Zelfs die gnosticus zag aanknopingspunten tussen de leer van Paulus en de gnostiek — hoewel ik me in werkelijkheid
geen grotere tegenstelling zou kunnen voorstellen. Het uitgangspunt
dient daarom te zijn dat we zullen moeten accepteren wat we daar vinden, ook wanneer ons dat niet (of niet meteen) aanspreekt. We zullen
moeten beseffen (en aanvaarden!) dat God ons in de Bijbel dingen vertelt
die we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Paulus schrijft daarover: Wat
geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Kor 2:9). En hij laat er op volgen: Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest (vs 10). Het uitgangspunt is ‘openbaring’. Aanvankelijk mondeling, door mensen die de Bijbel profeten noemt, en vervolgens op schrift. Wij hebben nu, in deze tijd, geen profeten meer. Maar
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Overdenking
wel de complete boodschap op schrift; dus daarvan zullen we het moeten
hebben. Juist DAT is het meest fundamentele verschil tussen Bijbelgelovigen en gnostici; al het andere is daar slechts het logische gevolg van.
Maar dan blijft nog steeds de vraag: hoe kunnen we zeker weten dat de
Bijbel betrouwbaar is, en dat de auteur van dat Woord betrouwbaar is?
Twintig jaar geleden zou ik als antwoord hebben gegeven: door het bewijs van vervulde profetie. Tegenwoordig denk ik dat het iets subtieler
is. God vroeg zijn dienaren Hem te vertrouwen. Hij deed hen beloften en
liet stap voor stap zien dat Hij die nakwam. En daaruit leerden ze dat Hij
te vertrouwen was, en dat Hij dus ook verder op Zijn woord geloofd kon
worden. Ze wandelden met God en werden niet teleurgesteld in hun verwachtingen. Ja, ik weet dat er ook onder christenen velen zijn die zich
wel degelijk teleurgesteld voelen. Maar zij koester(d)en verwachtingen
die niet zijn gebaseerd op hoe God zich in Zijn Woord presenteert, maar
op ‘van horen zeggen’, of door aanname van ongefundeerde verwachtingen. En wanneer die dan niet uitkomen ligt dat toch echt niet aan Hem
maar aan hun eigen tekortschietende Schriftkennis. Velen menen dat God
verplicht is hen een lang en gelukkig leven te bezorgen. Maar het leven is
geen vakantie. God is bezig ons te leren hoe we een goddelijk karakter
kunnen ontwikkelen, die bekende “gezindheid van Christus”. Want die
komt niet vanzelf. Wie kinderen opvoedt en ze daarbij voortdurend in
alles hun zin geeft, maakt er verwende over het paard getilde ettertjes
van. En dat geldt ook voor Gods kinderen — zoals we trouwens ook kunnen zien aan sommige volwassenen bij wie alles voor de wind gaat.
Het leven van een christen is echter niet alleen een opvoeding, het is ook
een opleiding tot Gods strijders, Zijn soldaten. En sommigen krijgen zelfs
meer een soort commando-opleiding. En wanneer u daarvoor wordt uitgekozen, moet u niet gaan zeuren, maar dat zien als een voorrecht! Het
verschil met een echte soldaat is uiteraard dat u niet wordt opgeleid om
te doden, maar om te doen leven. Maar die taak zult u in werkelijkheid
pas later krijgen, in het Koninkrijk. Nu moeten we alleen nog maar onze
oefeningen doen. Oefeningen in geduld, in lijdzaamheid, in mededogen
en naastenliefde ... en in zelfverloochening. Paulus zegt: Ik heb geleerd
met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet
wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in Hem, die mij
kracht geeft (Flp 4:11-13). En ons voorbeeld daarbij is uiteraard die Man,
die door de deskundigen van Zijn tijd niet werd herkend, omdat zij iemand anders verwachtten, want ze kenden hun Schrift niet, die enige
bron van de ware kennis.
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Vertrouwen op God
Wie zo’n gezindheid wel leert of heeft geleerd, zal echter in zijn of haar
leven Gods aanwezigheid ervaren. Die aanwezigheid is dan het absolute
bewijs dat God bestaat, en — belangrijker — dat Hij zo is als Hij Zich in
zijn Woord openbaart. Dat is geen bewijs waarmee u uw buurman om de
oren kunt slaan. Naar zulke bewijzen moet u ook niet zoeken. Het gaat er
alleen maar om dat u zelf volledig overtuigd bent. Dan bekommert God
zich wel om uw buurman. Natuurlijk moet u zich wel om die buurman
bekommeren, en hem — als hij dat leven zoekt — in alles behulpzaam
zijn. Maar het is niet onze taak hem te dwingen desnoods knarsetandend
toe te geven dat U gelijk hebt en dat God inderdaad bestaat. Wetenschappelijk zou zo’n bewijs niet voldoen, maar dit is geen wetenschap.
Bijbels gezien is kennis van God ‘ervaringskennis’, maar niet in de zin die
de gnostici daaraan geven. Het gaat hier niet, zoals bij hen, om een innerlijke ervaring, maar om het feit dat de gelovige in zijn leven heeft
ERVAREN dat God zo is als Hij zich in zijn Woord aan ons heeft geopenbaard. Dat vereist uiteraard in de allereerste plaats kennis van dat
Woord. Zonder die kennis zou zo’n ervaring in het geheel niet mogelijk
zijn. Daar gaat het dus mis met de gnostici, die niet van dat Woord willen
weten. Maar daar gaat het ook mis voor al diegenen die zich Bijbelgetrouwe christenen noemen, maar die evenmin veel kennis hebben van dat
Woord, die alleen maar de god willen kennen die zij zich zelf hebben bedacht. En dan hebben we het dus over Bijbelstudie: regelmatig lezen en
regelmatig samenkomen voor zulke studie.
En wanneer we dat doen, vinden we nog een ander bewijs voor de betrouwbaarheid van dat Woord. Dat wat ik wil aanduiden als interne harmonie. Ik lees heel regelmatig in studies van mensen die zichzelf voorstellen als deskundig, dat de verschillende schrijvers van de tekst duidelijk verschillende opvattingen hebben. Of elkaar zelfs regelrecht tegenspreken. Maar mij valt juist steeds meer op hoezeer de boodschap een
eenheid is. Alles heeft met alles te maken en alles gaat uiteindelijk toch
telkens weer over hetzelfde thema, hoe verschillend die schrijvers soms
ook zijn en uit hoe verschillende tijdperken ook afkomstig. Dat kun je
alleen maar verklaren wanneer je uitgaat van één Hoofdauteur achter
alle verhalen. Ook hier speelt uiteraard weer dat probleem van oppervlakkig lezen. En het willen terugzien van eigen opvattingen, liever dan
de bereidheid in nederigheid te aanvaarden van wat de tekst ons te vertellen heeft. Want je moet voldoende nederigheid hebben om bereid te
zijn je eigen inzichten volledig overboord te gooien en te accepteren dat
God een plan heeft dat wijzelf in elk geval nooit bedacht zouden hebben.
Een plan waarvan wij ook nooit zelf geraden zouden hebben dat God zoiets zou bedenken.
(vervolg op pagina 29)
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Muziek

in de Bijbel

David had de ark met muziek en dans naar Jeruzalem gebracht. Op de plaats
van bestemming liet David zangers een prachtig loflied zingen. Een loflied
dat voortaan door Asaf en zijn verwanten (Levieten) gezongen moest worden.
We vinden het in 1 Kronieken 16. Het begint met: “Loof de HEER, roep luid
zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken, zing en speel voor hem,
spreek vol lof over zijn wonderen” (verzen 8 en 9). Ook hier zien we dat het
heil voor alle volken is: “Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle
naties zijn wonderdaden” (vs 24). De hele lofzang spreekt over Gods grootheid en liefde. In vers 34 lezen we de bekende woorden: “Loof de Heer, want
Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw”.
In vers 41 komen we de Levieten Heman en Jedutum tegen. Zij moesten
voortaan de Heer loven met de woorden: “Eeuwig duurt zijn trouw”. David
maakte hier al een begin met het regelen van de tempeldienst. Later werkte
hij die verder uit, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 23. Door zijn militaire
activiteiten mocht hij wel de voorbereidingen voor de tempel doen, maar
niet de bouw zelf. Hij zorgde voor het ontwerp, het bouwmateriaal, en de
orde van de dienst. Muziek en zang waren daarin heel belangrijk. Hij zorgde
voor het eerste echt officiële tempelkoor. Zorgvuldig koos hij uit elk geslacht
van de drie zonen van Levi een muzikale man: Heman, Asaf en Jefunne. Zij
waren verantwoordelijk voor het bijeenbrengen van goede muzikanten en
zangers. Boven verschillende Psalmen zien we: Voor de koorleider, een leerdicht van Asaf of Heman of van de Korachieten, waar Jefunne een afstammeling van was. Deze Levieten moesten iedere morgen en avond klaar staan om
de Here dank- en lofliederen te zingen: “Verder moest bij het brandofferen
voor de HEER elke ochtend en elke avond, en op sabbat nieuwemaan en andere hoogtijdagen steeds het voorgeschreven aantal Levieten aantreden om de
lof van de HEER te zingen” (1 Kron 23:30,31). In dat hoofdstuk lezen we ook
dat David 24.000 Levieten verdeelde om dienst te doen in de tempel:
“vierduizend kregen tot taak de lofzang voor de HEER te begeleiden op, zoals
David zei, de instrumenten die ik voor dat doel heb laten maken” (vs 5). Wat
moet dat geweldig geklonken hebben!
Salomo kreeg het hele ontwerp kant-en-klaar uitgewerkt van zijn vader. Hij
hield zich bij de inwijding van de tempel ook precies aan de dienst zoals zijn
vader het had geregeld. Dit was goed in de ogen van God, want “Zodra het
geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de
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14. Liederen (7) Koormuziek
zangers de lofzang aanhieven: De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw, vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden
hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele
tempel” (2 Kron 5:13,14).
Maar zodra het volk ontrouw werd, stopte het brengen van de lofoffers. Pas
toen koning Hizkia, en later opnieuw koning Josia, de dienst herstelden waren de lofoffers weer te horen: “Hij (Hizkia) stelde de Levieten met cimbalen, lieren en harpen op in de tempel van de HEER, naar het voorschrift van
David” (2 Kron 29:25). Bij het herstel van de eredienst waar Josia voor zorgde lezen we: “Ook de zangers, de nakomelingen van Asaf, konden op hun
post blijven, zoals koning David en zijn zieners aan Asaf, Heman en Jedutun
bevolen hadden” (2 Kron 35:15).
Tijdens de ballingschap was er geen tempelkoor meer te horen. Daarna zien
we het tempelkoor weer terug. Zodra het fundament van de tempel gelegd
was stelden de Levieten zich op en: “Zij dankten en prezen de HEER, en ze
zongen in beurtzang: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël.’ Heel
het volk begon daarop luid te juichen en de HEER te prijzen omdat de fundamenten van de tempel van de HEER werden gelegd” (Ezra3:11). Toen ook de
muur klaar was riep Nehemia de Levieten op voor een speciale dienst. Hij
wilde de muur van Jeruzalem op een indrukwekkende manier inwijden. Hij
liet de tempelzangers in twee groepen de muur op gaan. Het ene koor ging
met muzikanten en de helft van de leiders Noordwaarts. Het tweede koor
met de andere muzikanten en leiders Zuidwaarts. Al zingend en spelend liepen ze zo over de muur om samen uit te komen bij de poort naar de tempel.
In de tempel zongen ze Gods lof. Het was een groot feest: “en iedereen was
vrolijk omdat God hun grote vreugde schonk. Ook de vrouwen en de kinderen
waren blij; de feestvreugde in Jeruzalem was tot op grote afstand te horen” (Neh 12:43).
In het Nieuwe Testament lezen we bij de geboorte van Jezus over een heel
speciaal koor: “En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger
dat God prees met de woorden ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op
aarde voor alle mensen die hij liefheeft” (Luc 2:13,14).
Hoe geweldig zal het zijn voor wie bij de komst van Christus het Koninkrijk
mag binnengaan, samen met de engelen God lof te zingen!
N.D.
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10. Aan de apostel tot de heidenen
Na andere verschijningen van de Here te hebben genoemd, schrijft Paulus
aan de gemeente in Korinte: “maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene” (1 Kor 15:8). De laatste woorden
betekenen gewoonlijk een vroegtijdige geboorte, maar hier iets abnormaals.
Het is best mogelijk dat een van de wetaanhangers in de gemeente
hem zo genoemd heeft.

Paulus heeft later meermalen “gezichten en openbaringen” van de Here
ontvangen (2 Kor 12:1), maar zijn ervaring op de weg naar Damascus
staat helemaal los van welke subjectieve ingeving ook. Het boek De Handelingen van de apostelen geeft ons hier drie verslagen over: het verzorgde
verslag van Lucas als geschiedschrijver; Paulus’ eigen beschrijving, toen hij
vanaf de trappen boven de voorhof van de tempel de oproerige menigte
toesprak die kort daarvoor geprobeerd had hem te vermoorden; en zijn
verantwoording voor koning Agrippa tegen de aanklacht een rustverstoorder te zijn. Wat te verwachten was, is dat er verschillen zijn in deze drie
verslagen, maar geen echte tegenstrijdigheden.

We ontmoeten Paulus (of Saulus, zoals hij toen nog heette) voor het eerst
bij de steniging van Stefanus, waar hij zorgt voor de kleding van de mannen die de eerste stenen gooien. Daarna doet hij mee in de poging deze
nieuwe sekte van de Nazoreeërs uit te roeien. Als hij hoort dat sommige volgelingen van Jezus van Nazaret naar Damascus zijn gevlucht — waar de
Joodse autoriteiten recht van uitlevering hebben — gaat hij daarheen om ze
terug te brengen naar Jeruzalem, zodat ze daar terechtgesteld kunnen
worden. Hiermee begint Lucas zijn beschrijving van Paulus’ bekering: “En
Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen van de Here,
ging naar de hogepriester, en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de
synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen” (Hand 9:1).

P aulus gaat tot de kern van wat er plotseling gebeurde toen hij Damas-

cus naderde, wanneer hij zegt dat Christus hem “gegrepen” heeft (Flp
3:12). Hij zag in een stralend licht, zo fel dat hij daardoor verblind werd, de
persoon van Christus. Dit zegt hij herhaaldelijk en met nadruk: “Hij is ook
aan mij verschenen" (1 Kor 15:8); “Ben ik geen apostel? Heb ik niet Jezus,
onze Here, gezien?” (1 Kor 9:1). Deze verschijning was even echt als die
van de Here aan de andere apostelen. Wellicht heeft Paulus dat licht —
“schitterender dan de glans van de zon” — in gedachte, als hij schrijft:
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“Maar het allerlaatst in Hij ook aan mij verschenen
als aan een ontijdig geborene.”
“Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft
het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van
de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus” (2 Kor 4:6).

Paulus is er even zeker van dat hij ook de stem van Christus heeft gehoord.

Hij vertelt na zijn arrestatie de woedende menigte in de tempelhof wat Ananias tegen hem had gezegd: “De God van onze vaderen heeft u voorbestemd
om zijn wil te leren kennen en de Rechtvaardige te zien en een stem uit
zijn mond te horen” (Hand 22:14). Alle drie verslagen vertellen dat Paulus de woorden hoorde: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” En één hiervan
vertelt dat Christus ook zei: “Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan” (Hand 26:14).

De laatste woorden hebben aanleiding gegeven tot pogingen Paulus’ ge-

moedsstemming zo te reconstrueren, dat er sprake zou zijn van een innerlijke tweespalt en vertwijfeling over de juistheid van wat hij deed. Zijn ommekeer op de weg naar Damascus zou dan in wezen een psychologische omwenteling zijn. Zulke verklaringen druisen in tegen zijn eigen getuigenis:
“Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van Jezus, de Nazoreeër, fel moest optreden” (Hand 26:9). Dat hij een beruchte vervolger van de nieuwe beweging was, kwam voort uit zijn toewijding
aan God: “naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de
gemeente, naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk” (Flp 3:6).

Paulus had twee heel goede redenen om de leer van de sekte van de Nazo-

reeërs als verwerpelijk te beschouwen. Wat men ook mocht denken over de
samenwerking van de Joodse en Romeinse autoriteiten om Jezus van Nazaret
uit te weg te ruimen door kruisiging, deze kruisiging was op zichzelf voldoend bewijs dat Hij niet de Messias kon zijn. Een Messias die in zijn dood
door God werd vervloekt, was voor Paulus nu eenmaal onmogelijk.

Jezus was ook schuldig aan laster tegen de tempel. Had Hij niet gezegd

dat de tempel zou worden afgebroken, en Hij dan binnen drie dagen een
andere zou bouwen. En had Hij ook niet gezegd dat Hij zelf “meer
dan de tempel” was (Mat 12:6)? Stefanus had iets dergelijks geleerd, en
was evenals Jezus voor de Joodse Raad gebracht onder de beschuldiging:
“Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige
plaats en de wet, want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de
Nazoreeër, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons
heeft overgeleverd” (Hand 6:13,14). Terwijl de Sadduceeën zeer veront11
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waardigd waren omdat de Nazoreeërs “het volk leerden en in Jezus de
opstanding uit de doden verkondigden”, was de grote grief van Farizeeën
dat zij de betekenis van de tempel ondermijnden.

Maar wat heeft Paulus dan zo getroffen dat Christus kan spreken over

“tegen de prikkels achteruit slaan”? Wat heeft zijn overtuiging van de
juistheid van zijn noodzakelijke taak als vervolger van deze beweging
doorkruist? Het is zeer wel mogelijk dat Stefanus een diepe indruk op Paulus had gemaakt. Zo was er eerst zijn onweerlegbare uitleg: “zij waren
niet bij machte de wijsheid en de Geest, waardoor hij sprak, te weerstaan”. Dan zijn verdedigingsrede. Vervolgens zijn zeer uitzonderlijke houding bij zijn sterven, vrij van woede of angst. En niet te vergeten zijn gebed: “Here, reken hun deze zonde niet toe!”. En tot slot die merkwaardige woorden: “Zie, ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, staande
aan de rechterhand van God”. De man die later zulke goede karaktereigenschappen zou ontwikkelen, zou niet onverschillig op dit alles hebben
gereageerd. Heeft Paulus, ondanks zijn overtuiging van de juistheid van
zijn taak, dat gezicht van de martelaar — “als het gelaat van een engel” —
steeds opnieuw voor zich gezien, als hij overal heen ging om volgelingen
van de Nazoreeër te arresteren? Wat zij predikten was niet alleen zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart. Volgens hen zat Hij nu aan Gods rechterhand in de hemel, en wachtten zij op zijn terugkomst als de Koning van
Israël. Paulus, met al zijn kennis van de Schrift, wist heel goed wat David
daarover had geschreven.

En nu ziet hij ineens Wie Stefanus had gezien: de verhoogde Jezus in

heerlijkheid. Dus hadden Stefanus en al die andere volgelingen van de Nazoreeër, en de gekruisigde Jezus van Nazaret zelf, allemaal gelijk! Hoe dit
te rijmen was met zijn voorvaderlijke geloof zou Paulus pas later duidelijk
worden; maar met deze verschijning in verblindende heerlijkheid van de
levende Jezus, eindigde zijn carrière van een Farizese schriftgeleerde als
door een mokerslag.
Apostel door openbaring
Paulus heeft later stellig een verhaal ontkend dat hij, voordat hij met zijn
taak als apostel kon beginnen, naar de ‘echte’ apostelen in Jeruzalem was
gegaan om door hen onderwezen te worden. Na zijn bekering had hij onmiddellijk in de synagoge van Damascus Jezus als de Zoon van God verkondigd — waardoor hij de Joden daar in verwarring bracht (Hand 9:1922). Pas drie jaar later, nadat hij aan een complot om hem te vermoorden was ontsnapt, ging hij enkele weken naar Jeruzalem. De enige apostelen die hij daar ontmoette, waren Petrus en Jacobus. Dit zijn de twee
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personen die hij in zijn opsomming van de verschijningen van Christus na
zijn opstanding noemt. Deze drie apostelen zullen zeker niet over het
weer hebben gepraat; en Paulus zal de gelegenheid hebben gehad veel
direct uit hun mond te horen “over al wat Jezus begonnen is te doen en
te leren, tot de dag dat Hij werd opgenomen”. Maar hij schrijft zijn
bevoegdheid als een in de volste zin uitgekozen, geautoriseerde gezant
van Christus toe aan Diens verschijning op de weg naar Damascus. Een
openbaring die later werd aangevuld met de “gezichten en openbaringen”
die hij vermeldt. “Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie,
dat door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het niet van
een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus” (Gal 1:11,12). Wanneer hij dus elders, met gebruik van hetzelfde
woord in het Grieks, vertelt wat hij als apostel ‘ontvangen’ heeft, mogen
wij hierbij denken aan openbaringen uit de eerste hand — van de verhoogde Here. “Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik
u weer overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd
overgeleverd ...” (1 Kor 11:23); “Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, wat ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden,
naar de Schriften ...” (1 Kor 15:3).

Paulus heeft zijn verleden als vervolger van Christus’ volgelingen nooit verheeld. Integendeel! Hij zag hierin juist het voorbeeld bij uitstek van Gods
vergevensgezindheid, en daarom als een grote bemoediging voor anderen:
“Want ik ben de geringste van de apostelen, niet waard een apostel te
heten, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade
van God ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest” (1 Kor 15:9,10); “Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven
heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar
Hij mij in de bediening gesteld heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar
en een vervolger en een geweldenaar was. Maar mij is ontferming bewezen ... en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het
geloof en de liefde in Christus Jezus” (1 Tim 1:12-14). Het besef dat hem,
die Gods roeping zo onwaardig was, alles was vergeven, heeft Paulus tot
diepe dankbaarheid gebracht. Die dankbaarheid heeft hem de rest van zijn
leven sterk gemotiveerd zich ernstig en in volle ijver te wijden aan zijn
taak apostel van Christus voor de heidenwereld te zijn.

Die woorden die op zijn weg naar Damascus uit de hemel klonken: “Saul,
Saul, waarom vervolgt u Mij?” zijn hem eveneens altijd bijgebleven. Hij
dacht dat hij bezig was een stel mensen ongevaarlijk te maken, die een
gevaarlijke leer verkondigden; een nieuwe beweging met wortel en tak
uit te roeien. Totdat bleek dat wat hij tegen hen deed in wezen tegen
13
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Christus, de Zoon van God, was gericht. Vanuit dit gezichtspunt heeft hij
later als apostel vergelijkbare problemen — die hetzelfde gevaar zouden opleveren als in zijn geval — in de gemeente gezien: “Breng niet door
uw eten hem ten verderve, voor wie Christus gestorven is” (Rom 14:15);
“Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis
verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is” (1 Kor 8:11).
Hij ziet zijn medegelovigen in hun relatie met hun Here; wat een mens
hen aandoet, doet hij de Heiland aan, die voor hen gestorven is en wie zij
toebehoren.

Dit inzicht is ook te zien in het beeld van de gemeente als het lichaam van
Christus, dat zo kenmerkend is voor Paulus’ uitleg in zijn brieven van het
wezen van de gemeente. Hiermee wordt de verbondenheid van de gemeenteleden onderling en met hun Here op zo'n treffende wijze uitgebeeld: “Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet
alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus” (Rom 12:4,5); “U nu bent het lichaam van Christus en
ieder voor zijn deel leden” (1 Kor 12:27).

Terecht heeft Paulus, toen hij voor de Romeinse autoriteiten in zijn land
ter verantwoording werd geroepen, kunnen getuigen: “Daarom, koning
Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest” (Hand
26:19). Wat hebben wij, bewoners van de niet-Joodse wereld, reden om
dankbaar te zijn voor deze laatste verschijning van de verhoogde Christus!
Uit berouw voor de schade die hij aan de jonge gemeente toegebracht
had, wilde Paulus vooral in Jeruzalem en Judea van Christus getuigen;
maar hij heeft leren inzien dat er voor hem een andere taak weggelegd
was. Daarover had Christus al vóór zijn doop tegen Ananias gezegd:
“deze is Mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor
heidenen en koningen en de kinderen van Israël” (Hand 9:15). Het zal
tijdens zijn eerste bezoek aan Jeruzalem als apostel zijn geweest, dat
hij in de tempel heeft gepleit daar te mogen getuigen, in de veronderstelling dat hij, beter dan wie ook, zijn volk van Christus had kunnen overtuigen. Maar in Diens antwoord aan zijn bereidwillige dienaar ligt een zegen
voor ons: “Ga heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen” (Hand 22:21).
A.H.
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begrijpend

Psalm 37

zingen

Wacht op de HERE
Vandaag de dag worden we steeds onder druk gezet iets te doen. Het gaat
tegenwoordig om actie ondernemen, handelend optreden, bezig zijn – u
schiet anders niet op, zo wordt beweerd. Wie God vreest hoeft zich echter
niet zo druk om van alles en nog wat te maken: “Vertrouw op de HERE ...
Verlustig u in de HERE ... Wentel uw weg op de HERE ... Wees stil voor de
HERE en verbeid Hem” (Ps 37:3-7). Maak u vooral niet bezorgd over de goddelozen: “Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid, benijdt
niet wie onrecht plegen; want zij verdorren snel als het gras, en verwelken
als het groene kruid” (vs 1 e.v.).
Natuurlijk mogen gelovigen geen luiaards zijn: we worden juist geroepen
ons in te spannen voor het evangelie, ons licht te laten schijnen voor anderen, “opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken” (Mat
5:16). Maar nogmaals: we dienen dat steeds te doen in de verwachting van
wat God in antwoord daarop zal doen. Toen de Israёlieten bij hun Exodus
door de Schelfzee zouden trekken, zei Mozes tot het volk: “Vreest niet,
houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien" (Ex 14:13). Toen Job
in een ellendige toestand verkeerde, gaf Elihu hem de raad: “Sta stil en let
op Gods wonderen” (Job 37:14).
Als wij zó op God wachten, wordt ons wachten beloond: “Wie de HERE verwachten, zij zullen het land beёrven ... de ootmoedigen beёrven het
land ... de door Hem gezegenden beёrven het land ... Hij zal u verhogen om
het land te beёrven” (Ps 37:9,11,22,29,34). Deze waarheid horen we later
opnieuw in de Bergrede, waar Jezus verklaart: “Zalig de zachtmoedigen,
want die zullen de aarde beёrven” (Matt. 5:5) — een duidelijk bewijs overigens, dat Gods koninkrijk op aarde en niet in de hemel zal zijn!
In de NBV, staat bij deze psalm een voetnoot: “Psalm 37 is een acrostichon:
elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse
alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is
compleet.” (In sommige Bijbelversies staan de letters alef, beth, gimel, enz.
naast de betreffende verzen 1, 3, 5 enz. gedrukt.) De psalmen zijn voor ons
altijd leerzaam en boeiend, maar ook opbouwend. Deze psalm is een troost
voor allen die lijden en verdrukt worden.
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
10. Christus’ leer over eeuwig leven
Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige
Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. (2 Pet 1:11)
Het grote thema van Jezus’ evangelie was de komst van Gods Koninkrijk. Dit is een dynamisch gebeuren, dat zich manifesteerde in
wonderdaden van genezingen en
zal uitlopen op Gods soevereine
koningschap over de gehele aarde.
Profeten in Israël hadden de komst
van God in heerlijkheid voorzegd,
zichtbaar in Zijn koningschap op
aarde. Jezus gaf aan dat met zijn
komst deze lang beloofde heilstijd
aanstaande was: “De tijd is vervuld
en het Koninkrijk van God is nabijgekomen” (Mar 1:15).
Zijn boodschap is niet menselijk
gericht. Bijvoorbeeld dat allen kinderen van een hemelse Vader zijn,
of dat het leven volgens zijn ethiek
de menselijke samenleving zou verbeteren. Dit geldt ook voor wat Hij
leerde over de hoop op eeuwig leven. Vragen die tegenwoordig vaak
worden gesteld, worden in de evangeliën niet of slechts terloops beantwoord. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er op het moment van het
sterven? In welke omstandigheden
zullen mensen Gods gave van eeuwig leven genieten? Hoe leven zij
en wat doen zij? Zullen zij familieleden en bekenden herkennen? Zullen relaties uit dit leven op de een
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of andere manier worden voortgezet? De Bijbel gaat niet in op zulke
details. Het lot van de enkeling
maakt deel uit van een groter geheel. De zaligheid van Gods kinderen houdt onlosmakelijk verband
met de uitvoering van het grote
heilsgebeuren, dat Christus in heerlijkheid zal verschijnen om Gods
Rijk op aarde werkelijkheid te maken. De toekomst van Gods kinderen is niet los te zien van de toekomst van Christus en zijn centrale
plaats in Gods heilsplan.
Zoals te verwachten viel, werd de
enorme betekenis van zijn komst,
leven en volkomen gehoorzaamheid
tot de kruisdood toe, opstanding en
verhoging pas achteraf duidelijk.
Daarna werd zijn komst het voornaamste thema van de prediking
van de apostelen. Zij legden uit wat
vóór die tijd onvermijdelijk grotendeels verborgen was: namelijk dat
door Christus’ gehoorzaamheid zijn
volk is vrijgesproken van zonde
(Rom 5:19); dat zij door zijn dood
Gods vergiffenis ontvangen (Efez
1:7); en dat Hij op zijn opstandingsdag de Eersteling is geworden van
een grote oogst van verlosten (1 Kor
15:20,23). Daarom vinden we weinig over deze belangrijke waarheden in de evangeliën. Wat wel aan
het licht komt, is de toekomstige
waardigheid van Christus als Gever
van leven. Toen Hij de belofte gaf:

“ieder, die zijn leven verloren heeft
om Mijnentwil, die zal het vinden”,
voegde Hij daar als verklaring en
bevestiging aan toe: “Want de Mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden” (Mat 16:2527). Niet bij zijn of haar dood, maar
bij Christus’ verschijning in heerlijkheid in de eindtijd zal een mens
eeuwig leven ontvangen. En het is
Christus die dat leven zal schenken
aan allen die daarvoor — vanwege
hun gedrag in dit leven — in aanmerking komen (dus niet allen zonder uitzondering, zoals zij die geloven in de ‘alverzoening’ menen).
Deze drie elementaire gegevens
vormen de kern van Christus’ leer
aangaande eeuwig leven. De Vader
heeft het hele oordeel over de mensen aan de Zoon gegeven, en bij die
gelegenheid bepaalt Hij wie eeuwig
zal leven en wie verloren gaat. Dit
is de kristalheldere situatie die gelovigen voordien slechts uit de verte
konden zien, en die een nieuwe dimensie verleent aan de ontvouwing
van de hoop op leven.
Gods Koninkrijk binnengaan
Terwijl Jezus nauwelijks aandacht
schenkt aan wat er met een mens
gebeurt bij het sterven — wat op
zichzelf veelzeggend is — richt Hij
dikwijls de aandacht van zijn luisteraars op het binnengaan van Gods
Koninkrijk als het grote, beslissende
moment op een dag in de toekomst:
“Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid
niet overvloedig is ... zult u het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet
binnengaan” (Mat 5:20).

“Niet een ieder, die tot Mij zegt:
Here, Here, zal het Koninkrijk der
hemelen binnengaan, maar wie doet
de wil van mijn Vader” (Mat 7:21).
“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van
hun Vader” (Mat 13:43).
De zaligheid die God Zijn kinderen
bereidt, ligt binnen het Koninkrijk
van Zijn geliefde Zoon, dat pas in
de eindtijd op aarde gevestigd zal
worden. Er is geen eeuwig leven
hierbuiten. De belofte “Ik beschik u
het koninkrijk” is de werkelijke belofte van onsterfelijkheid.
Een schat in de hemel
Met het oog op hun toekomstige zaligheid spoort Jezus zijn luisteraars
aan een schat in de hemel te verzamelen: “zoek zijn Koninkrijk ...
Want het heeft uw Vader behaagd u
het Koninkrijk te geven. Maak u ...
een schat, die nooit opraakt, in de
hemelen ...” (Luc 12:31-33; vgl.
18:22). De bemoedigende verzekering dat het de Vader behaagt toegang tot Zijn Koninkrijk te schenken, sluit iedere gedachte aan menselijke verdienstelijkheid uit. Desondanks moeten wij ons inspannen
om a.h.w. een geestelijk tegoed te
verzamelen, dat ons op de dag van
het oordeel ten goede komt. Vervolgens spreekt Jezus echter over zijn
onverwachte terugkomst als Heer
van het huis, die zijn dienaars zal
belonen of straffen, al naar gelang
de waarde van hun dienst. Geen
enkele suggestie dus dat de schat,
die een discipel in de hemel heeft
verzameld, op hem ligt te wachten
bij zijn komst daar na zijn dood.
Wel dat Christus zijn volk bij zijn
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terugkomst op aarde zal oordelen.
Een treffende parallel, ongetwijfeld
geschreven vanuit de herinnering
aan deze woorden, staat in Petrus’
eerste brief waar hij spreekt over
“een onvergankelijke, onbevlekte
en onverwelkelijke erfenis, die in
de hemelen weggelegd is” (1:4
e.v.). Die brengt Jezus mee als Hij
komt in heerlijkheid: “welke gereed
ligt om geopenbaard te worden in
de laatste tijd ... bij de openbaring
van Jezus Christus”.
“opwekken op de jongste dag”
Evenals in het Oude Testament
heeft de dood van een mens in de
leer van Jezus geen positieve betekenis. De zaligheid die de Vader in
Zijn liefde voor Zijn kinderen in
voorbereiding heeft, zal niet eerder
geschonken worden dan op de opstandingsdag in de eindtijd. Dit
staat buiten kijf in Jezus’ vermaan
vooral mensen die niet in staat zijn
hun dank te bewijzen met een tegenprestatie, barmhartigheid te bewijzen: “Maar wanneer u een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars,
misvormden, lammen en blinden. En
u zult zalig zijn, omdat zij niets
hebben om u terug te betalen. Want
het zal u terugbetaald worden bij
de opstanding van de rechtvaardigen” (Luc 14:13,14). Toen de Sadduceeën Jezus eens in het nauw
probeerden te brengen met hun
vraag over een zeven keer getrouwde vrouw (Mat 22), verweet Hij hun
twee kardinale fouten: “U dwaalt,
want u kent de Schriften niet noch
de kracht van God” (Mat 22:29).
Gods vermogen tot handelen kentgeen grenzen. Hij die de tegen18

woordige wereldorde schiep, is in
staat een nog hogere levenswijze te
scheppen. Het bestaan van engelen
bewijst dit. En Gods plan is mensen
op te wekken en aan de engelen
gelijk te maken — waarbij er geen
plaats meer zal zijn voor aardse instellingen als het huwelijk. Het positieve bewijs voor de opstanding
lag ook in dat gedeelte van de
Schrift, dat de Sadduceeën zo hoog
achtten. Als God, eeuwen na het
overlijden van de aartsvaders van
Israël, tot Mozes zegt dat Hij hun
God is, betekent dit dat zij opnieuw
zullen leven. God is niet de God van
mensen die eeuwig dood zijn. Jezus’ antwoord geeft duidelijk aan
dat de enige manier waarop Gods
kinderen weer zullen leven de opstanding uit de doden is. Dit ontkracht het Griekse geloof in een
onsterfelijke ziel. Onsterfelijkheid
is geen aangeboren of inherente
eigenschap van de mens, maar Gods
gave aan mensen die in een verbondsrelatie met Hem leven. De
wonderbaarlijke spijziging van vijfduizend was het teken dat Christus
“het levende brood” is voor sterfelijke mensen. In zijn verklaring van
dit wonder zei Hij: “Ik ben het levende brood; wie tot Mij komt, zal
nimmermeer hongeren en wie in Mij
gelooft zal nimmermeer dorsten” (Joh 6:35). Zijn uitvoerige uitleg houdt het volgende in:
1. Jezus kwam om Gods wil te doen.
2. Het is Gods wil mensen leven te
geven zodat zij niet verloren gaan.
3. Daarom is Jezus bezig mensen tot
geloof in Hem te brengen.
4. Allen die in Hem geloven zal Hij
straks uit de doden opwekken.

Vier maal in deze rede wijst Jezus
op het moment waarop gelovigen
eeuwig leven zullen ontvangen: “ik
zal hem opwekken op de jongste
dag” (Joh 6:39, 40, 44, 54). Jezus’
unieke gezag en macht mensen te
doen herleven en eeuwig leven te
schenken, zien we ook terug in zijn
antwoord aan hen die het Hem kwalijk nemen dat Hij zegt: “Mijn Vader
werkt tot nu toe en Ik werk
ook” (Joh 5:17). In Israël was het
meestal zo dat een zoon het ambacht leerde dat zijn vader uitoefende, en uiteindelijk zijn werk
overnam. Zo leerde Jezus het timmermansvak van zijn ‘vader’ Jozef.
En zo is het ook met Jezus en zijn
hemelse Vader: “Want de Vader
heeft de Zoon lief en toont Hem al
wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem
grotere werken tonen dan deze,
opdat u zich verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en
doet leven, zo doet ook de Zoon
leven, wie Hij wil” (Joh 5:20,21).
Jezus had toen al de macht mensen
door zijn roepstem uit hun doodstoestand van vervreemding van God
te redden: “Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, de ure komt en is nu, dat de
doden naar de stem van de Zoon
van God zullen horen, en die haar
horen, zullen leven” (vs 25). Jezus
zal daarom op een moment in de
toekomst, opnieuw het verlossende
bevel uitspreken dat Hij eens in het
dorp Bethanië uitsprak: “Kom naar
buiten” (Joh 11:43): “Want de ure
komt, dat allen, die in de graven
zijn, naar zijn stem zullen horen, en
zij zullen uitgaan, wie het goede
gedaan hebben, tot de opstanding
ten leven, wie het kwade bedreven

hebben tot de opstanding ten oordeel” (Joh 5:28,29).
Het woord ‘allen’ heeft in de Bijbel
meestal niet de betekenis van ‘allen
zonder uitzondering’, maar van
‘allen die in aanmerking komen’, of
‘allen zonder onderscheid’. Deze
laatste betekenis is bijvoorbeeld te
zien in Jezus’ profetische blik op de
gevolgen van zijn kruisiging: “als Ik
van de aarde verhoogd ben, zal Ik
allen tot Mij trekken” (Joh 12:32).
Het aantal mensen dat tot de gekruisigde Christus getrokken is, is in
de loop der tijd slechts een kleine
minderheid gebleven. De verklaring
van dit ‘allen’ moeten we zoeken in
het verband waarin het werd gesproken. Filippus en Andreas brachten
Jezus kort hiervoor de boodschap
over dat enkele Grieken Hem graag
wilden ontmoeten. Hij zag hierin
een voorteken dat er, als gevolg van
zijn offerdood, velen uit de heidenwereld tot Hem zullen komen.
‘Allen’ heeft hier de betekenis van
Jood zowel als niet-Jood. Evenzo
geeft de samenhang in Johannes 5
de verklaring van het ‘allen’, namelijk zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen: “zij zullen uitgaan,
wie het goede gedaan hebben, tot
de opstanding ten leven, wie het
kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel” (vs 29). Aldus
komen Jezus’ woorden overeen met
het oordeelscriterium dat Paulus
geeft in Romeinen 2:12: “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en allen, die onder de wet
gezondigd hebben, zullen door de
wet geoordeeld worden.”
A.H.
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Ontmoeting

met:

Op zijn tweede zendingsreis kwam Paulus in Filippi, een belangrijke
bloeiende handelsplaats in de Romeinse provincie Macedonië. In
Handelingen 16 wordt eerst verteld hoe hij daar terechtkwam. Het
was absoluut niet zijn eerste keus. Hij wilde eigenlijk naar Bitynië,
in het noorden van Klein-Azië. Maar na een visioen van de Heer was
hij gehoorzaam op weg gegaan naar Macedonië.
Filippi was een echt heidense stad, waar niet veel Joden woonden.
Een synogoge was er niet te vinden, want waar weinig Joden waren
was meestal geen geld om die te bouwen. Bovendien moesten er
minsten 10 mannen zijn om een synagoge te kunnen stichten. Om
wel samen te kunnen komen en God te vereren werd dan een gebedsplaats gekozen. Voor de rituele wassingen was het nodig dat
die aan het water lag, of dat er een put was. Paulus ging op sabbat
op zoek naar zo’n gebedsplaats. De rivier leek hem een logische
plek: “Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de
rivier, want we vermoedden dat daar een gebedsplaats was” (Hand
16:13). Daar vond hij enkele vrouwen die samengekomen waren.
Dan lezen we iets bijzonders: “Tussen de Joodse vrouwen was ook
Lydia”. Haar naam betekent ‘moeite’, wat heel toepasselijk is voor
haar levenswijze en alles wat ze later over had voor de prille gemeente in haar huis. Ze kwam oorspronkelijk uit Tyatira (vs 14).
Dat staat er niet voor niets bij. Paulus zou op weg naar Bitynië
langs of in Tyatira gekomen zijn. Lydia was naar Filippi gekomen om
in Tyatira gemaakte purperen wollen kleding te verkopen. Waarschijnlijk had zij een winkel in Filippi omdat daar veel Romeinse
officieren woonden. Die pronkten graag met prachtige gewaden en
hadden daar veel geld voor over.
In Filippi was haar leven totaal veranderd; zij was erg onder de indruk geraakt van het Joodse geloof. Ook al woonden er maar weinig
Joden, hun levenswijze en gesprekken moet grote indruk op haar
gemaakt hebben. Zij was ervan overtuigd geraakt dat deze God de
ware God was. Hem wilde ze vereren en niet meer de afgoden waar
ze mee opgegroeid was. Ze had zich vol overgave bekeerd tot het
Jodendom. Dat hield heel veel in. Het was voor iedereen zichtbaar
doordat ze zich voortaan aan de Joodse wetten hield. Op sabbat
werkte ze niet meer, ze was dan te vinden op de gebedsplaats. Zo

K e n n i s m a k i n g
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mensen rond Paulus (1)
kwam ze er openlijk voor uit dat ze de God van de Joden vereerde.
Dat was erg moedig in een heidense wereld, want ze riskeerde zo
haar levensonderhoud.
Toen Paulus haar en de andere vrouwen op de gebedsplaats toesprak luisterde Lydia aandachtig naar zijn woorden. Er staat in vers
14 in de NBG’51 vertaling ‘hoorde toe’. In het Grieks zijn er meerdere woorden voor ‘horen’. Hier betekent het ‘aandachtig luisteren’, ‘het goed in je opnemen’. Niet zo maar horen dus, maar echt
luisteren naar de boodschap. God kende haar en opende haar hart,
zodat ze die begreep. Zij kwam tot geloof in Christus Jezus en
werd zo blij dat ze zo snel mogelijk gedoopt wilde worden. En niet
alleen zij, want in vers 15a lezen we: “Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt”. Wat een vreugde zal dat geweest zijn. Ze
stelde direct haar huis open voor Paulus: “Als u ervan overtuigd
bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drong
er bij ons sterk op aan” (vs 15b). In het Grieks staat het er nog
sterker; daar is het smekend vragen. Paulus kon het niet weigeren.
Zo werd haar huis de eerste gemeente in Filippi. Het was het eerste gezin uit Europa dat tot geloof kwam. Paulus en zijn reisgenoten hadden bij haar een plek, waar ze altijd weer terecht konden
en ondersteund werden.
Nadat Paulus en Silas in de gevangenis gezeten hadden en weer
vrijgelaten waren, gingen ze meteen naar Lydia. Paulus wist dat zij
erg ongerust zou zijn, maar ook dat de andere gelovigen bij haar
zouden zijn: “Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen
naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen
bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze” (vs 40). In
de brief aan de Filippenzen zien we dat die gemeente altijd een
speciale plek bij Paulus had: “Ik dank mijn God altijd wanneer ik
aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen
aan de verspreiding van het evangelie”. Zij waren ook de enigen
die Paulus op zijn reizen ondersteunden: “U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging
begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn
tegoeden en tekorten” (Flp 4:15). Dat was zeker ook dankzij Lydia.
N.D.
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5.
In het eerste deel van het boek Jesaja schetst de profeet een somber beeld
van de toestand in Israël. Hij laat zien dat onder een koning die zich van
God niets aantrekt het uiteraard verkeerd gaat, maar dat zelfs onder een
goede koning het volk God niet volkomen toegewijd is. En de voorzegde uitkomst is dat zij terug zullen keren naar het land waaruit hun aartsvader
Abraham in geloof geroepen werd. Zij zullen in ballingschap naar Babel gevoerd worden.
In deel twee van zijn boek maakt de profeet een sprong naar de toekomst,
om te laten zien dat enkel een ballingschap niet een echte oplossing is. Dat
gedeelte begint met de woorden: “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij
is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de Heer heeft ontvangen” (Jes 40:1,2). Deze verzen vormen
ook de openingswoorden van het muziekstuk ‘Messias’ van Händel. Juist in
dit hoofdstuk wordt de vreugdebode beschreven, de brenger van goed
nieuws (het Griekse woord dat gebruikt is om ‘goed nieuws’ te vertalen is
de oorsprong van ons woord evangelie). Toch is het probleem niet opgelost.
Israël, als Gods dienaar, lukt het niet om Hem in volmaaktheid te dienen.
“Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is
er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de Heer?
Het ziet veel, maar onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar hoort
niets.” (Jes 42:19,20). Daarom beschrijft Jesaja, door de leiding van Gods
Geest, in deze hoofdstukken wat de echte oplossing zal zijn. Het valt op dat
de echte dienaar van God niet het gehele volk kan zijn, maar één Man in het
bijzonder die uit het volk geroepen wordt. Hij wordt de ware Dienaar van
de Heer.
Vervolgens wordt de gevangenschap in Babel, door de schuld van het volk,
vergeleken met het grotere probleem, de gevangenschap aan de zonde, ook
uiteraard door hun eigen schuld. Jezus zal hier later over zeggen:
“Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde” (Joh 8:34). Het woord dienaar is hetzelfde als knecht of slaaf. In plaats
van de dienaar van God te zijn, is het volk een dienaar van de zonde. Babel
is een zeer machtige tegenstander, en zo is ook de zonde — en daardoor de
dood — een machtige vijand, die is gaan heersen vanaf Adam. Maar God
roept Zijn Gezalfde, om het volk te bevrijden, maar niet enkel het volk Israël. “Hij [God] zei: Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te
richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het
22

het beeld van de onzichtbare God (Kol 1:15)
De Dienaar van de Heer
begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik
brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.” (Jes 49:6). Deze oplossing
van God zou er niet enkel zijn voor het volk Israël, maar voor alle volken die
Hem willen dienen.
De almachtige God en Zijn gehoorzame Dienaar
In deze hoofdstukken laat God Zijn oplossing zien voor het verlossen van de
mensheid van haar slavernij aan zonde. Juist in dit verband zien we, meer
nog dan in andere Bijbelboeken, de majesteit van God tot uitdrukking komen. “Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde” (40:28). Maar het blijft niet bij een eenmalige schepping. Hij bestuurt
de wereld: “Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij
gelijk. Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog
gebeuren moest. Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik
wil, breng ik ten uitvoer.’ … Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals
ik het bepaald heb, zo zal het gaan” (46:9-11). Tegenover deze almachtige
God zien we de Dienaar, die gekenmerkt wordt door zijn volmaakte gehoorzaamheid. En dan zien we dat God voor de uitwerking van Zijn plan rekent
op de medewerking en gehoorzaamheid van deze Dienaar, ondanks alles wat
mensen hem zullen aandoen: “En door zijn toedoen slaagde1 wat de Heer
wilde” (Jes 53:10).
De Dienaar wordt in vier specifieke profetieën genoemd, en een vijfde profetie is hieraan gekoppeld, al wordt het woord Dienaar daar niet gebruikt.
De eerste profetie vertelt hoe de Dienaar geroepen wordt, en daar is God
aan het woord. In de tweede profetie komt de Dienaar zelf aan het woord.
“Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen, nog voor ze
mij baarde noemde hij mijn naam” (Jes 49:1). En in de volgende profetie
wordt duidelijk dat de Dienaar naar God luistert, maar dat dit hem niet in
dank afgenomen wordt door zijn volksgenoten: “Elke ochtend wekt hij [God]
mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. God, de Heer,
heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard
uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden. God, de Heer, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan” (Jes 50:4-7). Terloops is hier
het verschil al merkbaar met het volk waaruit Hij genomen is. Waar van Is1

Alle andere bekende vertalingen geven dit in de toekomende tijd weer: “zal slagen”.
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raël gezegd wordt “het heeft zijn oren open, maar hoort niets”, lezen we
van deze Dienaar hoe God zijn oren opent, en Hij aandachtig luistert. Luisteren wordt in de Schrift gebruikt in de betekenis van gehoorzamen.
De vierde profetie gaat met name in op de verwerping door mensen. Maar
Gods plan van verlossing zal daardoor slagen: “Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien” (Jes 52:13). Overigens zien we
hier ook het woord ‘verheven’ (al gaat dat een beetje verloren in de NBV)
dat elders in een woordspeling gebruikt wordt: de Farao die de schenker
verheft (herstelt in zijn ambt) en het hoofd van de bakker verheft op een
paal (ter dood brengt). Die dubbele betekenis is er hier ook, al kun je er
gemakkelijk overheen lezen. We zien dat Jezus, met deze woorden in gedachte, zegt “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven.” (Joh 12:32,33). De laatste profetie in de reeks, in hoofdstuk 61,
noemt niet meer de Dienaar, maar de Gezalfde. en gaat meer in op het heil
dat Hij zal brengen — voor een deel met herhalingen van beloften uit de
eerste vier profetieën.
Gods gezalfde
In dit tweede deel van Jesaja wordt ook over de gezalfde gesproken. De ballingschap in Babel wordt, zoals gezegd, vergeleken met een gevangenschap
in zonde en dood. We lezen hoe God Zijn gezalfde (de Perzische koning Kores) roept om Babel te verslaan, om zo de terugkeer van Israël mogelijk te
maken, zoals we zagen in de woorden “maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is”. Maar God roept ook Zijn Gezalfde om de zonde te verslaan, en zo de mens te bevrijden van de vloek van de dood. In dat verband
spreekt de Heer tot de Dienaar “ik neem je in dienst voor mijn verbond met
de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te
openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten
uit de gevangenis” (Jes 42:6,7 — zie ook Jes 49:8,9). Na de woorden
“iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde” spreekt ook Jezus over deze bevrijding: “wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij
zijn” (Joh 8:36). Er wordt dus een koppeling gemaakt tussen de Dienaar en
de Gezalfde (in het Hebreeuws: Messias).
Met de kennis van nu is het helder dat deze profetieën over de Dienaar in
Jezus in vervulling zijn gegaan. Paulus zegt daarover, als hij een vergelijking met Adam maakt: “Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in
de dood — de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven ...” (Flp 2:8,9). Voor velen van zijn tijdsgenoten was dit verband tussen
de Dienaar en de Messias niet helder. De Messias werd door velen verwacht,
maar de Dienaar niet. En daarom herkenden zij Hem niet toen vele profe24
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tieën tot in detail voor hun ogen vervuld werden. Dat gold zelfs voor de discipelen. Toch hadden zij het wel kunnen weten. De stem uit de hemel, zowel bij de doop van Jezus als bij de verheerlijking op de berg, koppelde
twee profetieën. Het eerste gedeelte van de zin “Jij bent mijn geliefde
Zoon, in jou vind ik vreugde” (Mar 1:11) vinden we terug in een Psalm over
de Messias, het tweede gedeelte is uit de profetie over de Dienaar “Hier is
mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik
vreugde” (Jes 42:1).
Tegenwoordig wordt wel veel nadruk gelegd op het lijden van Jezus, maar
vaak niet in verband met zijn gehoorzaamheid. Toch zegt de schrijver aan
de Hebreeën “Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo
heeft hij gehoorzaamheid geleerd” (Heb 5:8). Essentieel is ook dat de
Schrift het woord ‘Dienaar’ gebruikt (op andere plaatsen vertaald als knecht
of slaaf). Jezus laat zien wat dat in de praktijk betekent als Hij de voeten
van de discipelen wast, terwijl zij ruziën over wie de beste plaats aan tafel
verdient. Dit is de Zoon, de Messias, die als de zoon van David als koning zal
heersen. Maar voordat Hij koning wordt moet Hij nederigheid en gehoorzaamheid tonen. Daarmee is Hij uiteraard een voorbeeld voor zijn volgelingen: “Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je
ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie
heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie: een
slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem
zendt.” (Joh 13:14-16). Want ook zijn volgelingen zijn voorbestemd om koningen te worden: “zij zullen met Hem als koningen heersen”, maar om dat
te bereiken moeten ook zij leren om hun menselijke instincten opzij te zetten, nederigheid te leren in plaats van trots, te leren dienen. Het al aangehaalde citaat uit de brief aan de Filippenzen over Jezus die zich heeft vernederd, wordt voorafgegaan door de woorden “Laat onder u de gezindheid
heersen die Christus Jezus had” (Flp 2:5).
Maar de rol van de Dienaar was niet enkel om een volmaakt voorbeeld te
zijn. “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen” (Jes 53:5,6). En op deze
wijze kon Hij voor velen vergeving van zonden brengen: “Mijn rechtvaardige
dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich” (Jes
53:11). Met de overwinning over de zonde is daarmee de slavernij aan de
zonde van velen voorbij en is Gods plan werkelijkheid geworden.
A.H./M.H.
Voor wie zich meer wil verdiepen in de profetieën over de Dienaar is het boekje De
Knecht in Jesaja in de reeks Christus in profetie bij ons aan te vragen.
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26. De duivel in het Nieuwe Testament (6)
Het kwaad verklaard?
Leo Tolstoi schreef in Oorlog en Vrede: ‘Daar rijdt een locomotief. Ik vraag me
af: waardoor beweegt hij? De boer zegt: door de duivel. Een ander zegt: hij beweegt omdat de wielen draaien. Een derde beweert, dat de beweging wordt veroorzaakt door de rook, die de wind wegblaast. De bewering van de boer kan niet
worden weerlegd: zijn verklaring is afgerond. Om hem te weerleggen zou iemand
hem moeten aantonen, dat de duivel niet bestaat of zou een andere boer moeten beweren, dat niet Satan, maar een Duitser de locomotief in beweging
zet.’ (Uitgave Bigot & v Rossum, Blaricum — vertaling René de Vries)
Zit daar ook niet het probleem als het gaat om de verklaring van het kwaad in de
wereld? De bewering dat de duivel erachter zit is voor de meeste christenen definitief. Ik kan proberen te bewijzen dat hij niet bestaat, maar dat is (bijna) onbegonnen werk. Ten eerste zou (bijna) niemand aannemen wat ik zeg omdat ‘de
duivel de enige verklaring kan zijn waarom er zoveel erge dingen in de wereld
gebeuren’. Ten tweede zou het aannemen ervan heel wat complicaties teweeg
brengen; want a. dan is er iemand anders verantwoordelijk — God of de mens —
en b. sta je dan als eenling tegenover een overmacht van hen die wel in het bestaan van de duivel geloven — ‘hebben die dan allemaal ongelijk?’ is de veelgehoorde vraag. Voor wie in de duivel geloven is het echter even moeilijk te bewijzen dat hij wel bestaat. Niemand kan hem immers ten tonele voeren. Maar toch
is dit geen bewijs. God kan ook niet gezien worden, en toch bestaat Hij. Hij wel,
want daarvoor is ten minste indirect bewijs uit de vervulling van profetie. Voor
het bestaan van een bovennatuurlijke duivel is er zelfs geen indirect bewijs. Er is
daartegenover wel een verklaring van God wat het kwaad betreft, namelijk dat
er naast Hem geen bovennatuurlijke macht is en dus ook geen die verantwoordelijk is voor het kwaad in de wereld. Dat is een heidens geloof uit de tijd dat Israël onder de wereldmacht Perzië leefde (Jesaja 45:5-7). En we doen er verstandig
aan gelovig bij deze verklaring van God te blijven, zodat we zowel bevrijd zijn
van angst voor zo’n angstwekkend wezen, als beseffen welke verantwoordelijkheid het enige wezen heeft dat wel achter het kwaad zit: de mens (o.a. Jacobus
1:13-15 — merk hier op dat wat verzoeking betreft er voor Jacobus alleen de
keus is tussen God en de mens). Laten we nu vanuit een ander gezichtspunt dan
in voorgaande artikelen nog eens kijken naar dit onderwerp.
De Geest van God en de geest van de mens
Jezus van Nazaret was een Eenling door zijn unieke natuur. Hij was Mens, met
een menselijke moeder maar zonder menselijke vader. In de evangeliën wordt
verteld dat Hij was verwekt door de heilige Geest. Het is essentieel dit te aanvaarden, want zijn wording is de basis voor de geestelijke geboorte van ieder
mens die als kind van God wil leven. Hij of zij moet door de Geest verwekt worden tot een wedergeboorte, een nieuw leven dat gelijk wordt aan dat van Chris26
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tus Jezus. Zo’n mens ontwikkelt door de Geest de gezindheid van Christus; hij of
zij is dan ‘in Christus’ omdat Hij in hem of haar leeft. Zijn keuze was niet door te
gaan voor een zoon van zijn wettelijke vader Jozef, maar van zijn hemelse Vader. Niet omdat Jozef er niet toe deed, maar omdat Hij duidelijk wilde maken
Wie zijn ware Hoofd was. Op twaalfjarige leeftijd gaf Hij aan: “dat Ik bezig moet
zijn met de dingen van mijn Vader” (Luc 2:49). Jozef en Maria begrepen niet wat
Hij bedoelde; en die onbegrepenheid zou blijven: bij zijn familie, zijn volgelingen, het volk, de geestelijke leiders. Uiteindelijk zou dit leiden tot de grootste
zonde die een mens kan begaan: de werkzaamheid van God ontkennen en Zijn
werk toeschrijven aan een andere god of kwade macht. Voor het kruisigen van
Jezus was vergeving mogelijk, maar voor zo’n godslastering niet (Mar 3:28-30).
Jezus’ levensmotto was dat Hij in alles wat Hij deed en zei alleen de wil van zijn
hemelse Vader deed, en niet van welk mens ook: “Hier ben Ik om uw wil, o God,
te doen” (zie Heb 10:9); “Niet mijn wil, maar de uwe geschiede” (o.a. Luc
22:42). Hij leert zijn volgelingen te bidden in staat gesteld te worden hetzelfde
te doen, en dat alle mensen hen daarin zullen navolgen: “Uw wil geschiede op
aarde, net als in de hemel” (dus: net als de engelen). Als zijn moeder, broers en
zussen Hem proberen te spreken te krijgen, en vervolgens mee te nemen naar
huis, zegt Hij: “... al wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemel is, die is
mijn broeder en zuster en moeder” (Mat 12:50).
De evangelieschrijvers doen er alles aan om te tonen dat Jezus door Gods Geest
wordt geleid. Bij zijn doop daalt de Geest in de vorm van een duif op Hem neer
en is Hij “vol van de heilige Geest” (Luc 3:22; 4:1). Johannes getuigt dat hij
heeft zien gebeuren wat God hem vóór hij zijn werk begon gezegd had: “Hij, die
mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd: ‘Op wie u de
Geest ziet neerdalen en op Hem blijven, deze is het die met de heilige Geest
doopt’. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is” (Joh 1:32-34).
Na zijn doop ‘drijft’ die Geest Hem naar de woestijn (Mar 1:12). Daaruit keert
Hij “in de kracht van de Geest terug naar Galilea” (Luc 4:14). In Nazaret leest
dan Hij de woorden uit Jesaja voor: “De Geest van de Here is op Mij, omdat Hij
Mij gezalfd heeft ... “ (Luc 4:18), en past die toe op Zichzelf.
Uit alle mensen die naar Johannes zijn gekomen om gedoopt te worden, komt
Jezus tevoorschijn als de Mens die Gods Geest in zich heeft. Uit alles wat Hij
zegt en doet, blijkt dat Hij zich door die Geest laat leiden en niet door zijn menselijke natuur, zijn omgeving, de omstandigheden van zijn tijd. Daaruit blijkt
Wie zijn werkelijke Vader is, met Wie Hij in een innige verbondenheid leeft. En
wel zodanig dat Hij zegt één te zijn met Hem; m.a.w. één van zin, eensgezind
met Hem. Een echte christen is hij of zij die op zijn of haar beurt één met Christus is; d.w.z. in innige verbondenheid met Hem leeft en één van zin met Hem is.
In Christus is die mens verbonden met God.
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Wie dat ten volle inziet en gelooft, ziet ook meteen het contrast met wie dit niet
is. God toont ons geen grijs gebied. Het is altijd ja of nee, geen ja, maar. Daarom is wie niet voor Hem is tegen Hem (zie Mat 12:30). Zo is het ook met de tegenstelling tussen wie door de Geest van God wordt geleid en wie niet. De eerste
heeft een ‘goed hart’, dat is vernieuwd door de Geest van God — hij of zij is een
‘geestelijk’ mens. De tweede heeft een ‘boos hart’ (zie Luc 6:45, Mat 15:19) —
hij of zij is een natuurlijk menselijk, aards mens. Boos moet verstaan worden in
de zin van dat wat zo’n mens bedenkt en doet niet van God komt, maar uit de
mens — en die heeft helaas door zijn afkomst een verderfelijke natuur. Wie leest
wat Jezus daarover zegt, merke op dat Hij nooit iemand anders de schuld daarvan geeft dan de mens (zie bijvoorbeeld Mat 18:8,9). Het meest duidelijk — en
voor onze studie belangrijkst — is als Petrus Hem ervan wil weerhouden naar Jeruzalem te gaan om daar te sterven: “Ga, weg, achter Mij, satan; u bent Mij een
aanstoot, want u bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de
mensen” (Mat 16:23). Dus niet bedacht op die van ‘de duivel’ maar van de mensen. Dat zijn de twee mogelijkheden. Door zijn houding is Petrus één geworden
met Jezus’ tegenstanders (= satan). De één om Jezus te doden zodat zou blijken
dat Hij niet de Messias kon zijn, de ander om te verhinderen dat Hij zijn leven
zou offeren zonder het gevolg in te zien dat zijn missie om de wereld te behouden dan mislukt was — en ook dan zou Hij de Messias niet zijn.
Mensen met een menselijke natuur en houding noemt Jezus ‘van beneden’, ‘van
deze wereld’. Zij zijn aardsgezind en denken en handelen vanuit wat zij van belang vinden voor dit leven, zelfs als zij zeggen religieus te zijn. Omdat zij niet
zijn wedergeboren door Gods Geest komen zij niet verder dan denken en doen
wat hun (voor)ouders hebben gedaan, Adam volgend in zijn zonde (Rom 5:14-14).
Hun leven toont dat zij hem als vader hebben en niet God. Johannes zegt het zo:
“Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel kenbaar: een
ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God” (1 Joh 10). In extremo
wijst Jezus de Joodse leiders op dit verschil als Hij hen vergelijkt met Kaïn, die
de leugen van zijn ouders in uiterste vorm doorzette en zo de eerste moordenaar
werd: “U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die
was een mensenmoorder van den beginne” (Joh 8:44; zie alle verzen 37-47).
De goede boodschap is dat Jezus de natuurlijke mens in zichzelf overwonnen
heeft, en Hij die overwinning wil delen met anderen die verstaan wat het betekent om wedergeboren te worden door water en Geest, en dat ook van harte zelf
willen. Jezus’ uitleg van zijn gelijkenis van het onkruid is één van de voorbeelden van die grote overwinning en het einde van de macht en invloed van ‘de duivel’; namelijk “al wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven” “zij zullen hen in de vurige oven werpen. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader” (Mat 13:37-43).
J.K.D.
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Vertrouwen op God

(vervolg van pagina 7) Inderdaad: Wat geen oog heeft gezien en geen oor

heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft
bereid voor degenen, die Hem liefhebben (1 Kor 2:9). Of: Waar blijft de wijze?
Waar de schriftgeleerde? … Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar
wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der
prediking te redden hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen en de
Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden
een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn …
prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods (1 Kor 1:20-24).

De Bijbel leert ons dat God, als Opperwezen, Zelf de Schepper is. En dat er
niets mankeert aan zijn schepping: juist de mens is de oorsprong van alle
kwaad. Maar ook dat God een uitweg geeft uit deze situatie, mits we op
Hem durven vertrouwen. Dat hoeft niet eens blind vertrouwen te zijn. Hij
daagt ons zelfs uit om na te gaan of Hij betrouwbaar is. Wanneer God zijn
volk verwijt dat het geen vertrouwen in Hem heeft, zegt Hij: Breng de gehele
tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij
toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters
van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten (Mal 3:10). Na-

tuurlijk, je mag God niet op de proef stellen door onnodig een teken te vragen (tenzij Hij dat Zelf aanbiedt), maar wat Hij hier bedoelt is: neem maar
eens het risico en zie dan dat Ik je steun. In dit geval dat zij stipt de tienden
naar de tempel moesten brengen, ook al was de oogst karig vanwege de
sprinkhanen. Maar wanneer zij het aandurfden God op die manier op de eerste plaats te stellen, zouden ze beleven dat Hij die sprinkhanen zou wegdoen. Zoals ze eigenlijk ook het geloof hadden moeten hebben met zijn allen
naar Jeruzalem te gaan voor het Paasfeest of het wekenfeest (pinksteren),
terwijl de oogst rijp op het veld stond. Ze zouden dan beleefd hebben dat
God geen van hun vijanden zou hebben toegestaan die oogst te roven. Maar
het is maar zeer de vraag of ze dat in werkelijkheid ooit gedurfd en gedaan
hebben. Abraham leerde stap voor stap zo op God te vertrouwen. Kwetsbaar
als nomade, levend in tenten, zijn rijkdom geïnvesteerd in kudden. Maar God
belette zijn tegenstanders om hem kwaad te doen. Lot ging liever veilig achter muren wonen, maar moest tweemaal ervaren dat die geen veiligheid bieden. Dat zijn lessen, voor hen maar ook voor ons. Ook wij worden gevraagd
zo een geloof in God te ontwikkelen. Eerst op Hem vertrouwen, en niet eerst
zelf onze positie veilig stellen. Op die manier mag u Hem wel degelijk ‘op de
proef stellen’. En dan natuurlijk niet zeuren wanneer Hij op zijn beurt ook
uw oprechtheid test door U op de proef te stellen. Hij heeft ons geen lang en
gelukkig leven beloofd. Hij heeft ons alleen beloofd dat, wanneer wij op Hem
vertrouwen, aan het eind alles goed zal komen. Dat vraagt om vertrouwen als
van een kind, niet om eigen beredeneerde wijsheid.
R.C.R.
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Geloven in de Schepper
Toen Johannes de Doper gevangen zat, stuurde hij vertwijfeld enkele leerlingen naar Jezus, met de vraag of Hij wel de Messias was. Jezus zei hen Johannes te gaan vertellen wat zij zagen: “Blinden worden ziende, lammen
wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt ... (zie Lucas 7:19-23). De apostel Johannes noemde dit ‘tekenen’ dat
Jezus de Messias was (Johannes 20:30,31). Zijn genezingen en opwekkingen
worden in de Bijbel ook ‘wondertekenen’ en ‘wonderen’ genoemd. Gebeurtenissen die vallen buiten het ‘normale’, ‘wetenschappelijk verklaarbare’. Jezus kon ingrijpen in de natuurlijke gang van zaken van leven en dood. Niet
door operaties, maar door woorden: “Ik wil het, wordt rein! En direct verliet
de melaatsheid hem en hij werd rein” (Mar 1:41,42). Dat Marcus, Matteüs en
Lucas dit in dezelfde bewoordingen weergeven, toont het belang ervan. Want
doet dit niet denken aan de schepping: “En God zei ... en het was er” (Gen
1); “Want Hij sprak het was er, Hij gebood en het stond er” (Ps 33:6-9)?
David getuigde in zijn psalmen van zijn geloof in een Schepper die wonderen
doet: “Talrijk hebt U gemaakt, o HERE, mijn God, uw wonderen en gedachten
ten opzichte van ons; niets is bij U te vergelijken” (40:6); “geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet” (72:18). Maar het
grootst is zijn verwondering over het doel van Gods wonderen: “Wat is de
mens dat U aan hem denkt ... dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem bijna
goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond” (Ps 8:5,6).
Gods omzien naar mensen speelt een belangrijke rol in het Lucas evangelie.
Het markeert het begin van Jezus’ leven in hoofdstuk 1 en het eind van zijn
werk in het openbaar in hoofdstuk 19. Daartussen verheerlijken getuigen van
een opwekking van een dode: “God heeft naar zijn volk omgezien” (7:16). Dit
omzien is gericht op het tot heerlijkheid brengen van de mens, die Hij gemaakt heeft. Zonder wonderbaarlijk ingrijpen door de Schepper zou dit doel
nooit bereikt zijn (in Jezus) en worden (in anderen) — zie Hebreeën 2:5-11.
Want zonder zijn verwekking in Maria, zonder de gave van de heilige Geest,
en zonder opstanding uit de doden, was Jezus een ‘gewoon’ mens geweest.
Alleen wie alle levensvormen heeft gemaakt, heeft de ultieme macht over
leven en dood. God toonde deze macht door Jezus ‘uit de Geest’ te verwekken en de kracht te geven om blinden, doven en lammen te genezen, en doden op te wekken. Zelfs de beste arts kon en kan zulke dingen niet. En als er
geen wetenschappelijke verklaring voor is, blijven kans, toeval, illusie, bedrog e.d. over; of een wonder... Maar de mens zoekt de verklaring voor bijzondere gebeurtenissen liever niet bij een ‘Hoger Wezen’. Want als ‘Dat’ er
is, heeft dit gevolgen. Dan zijn ‘wij’ minder dan Hij en Hem dus gehoorzaamheid verschuldigd. Daarom zoekt men de verklaring liever ‘ergens anders’.
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5. Wonderen
Johannes vertelt uitvoerig over de genezing van een blind geboren man. Veel
getuigen suggereren dat hij helemaal niet blind was geboren, of dat er een
persoonsverwisseling plaatsvond. Als dat niet het geval blijkt, zijn ze niet
geïnteresseerd in de wonderbaarlijkheid van zijn genezing, maar in hoe Jezus
dat deed: door handelingen die niet op sabbat gedaan mogen worden; concluderend dat Jezus niet van God kan komen... Maar de genezene dwingt hen
tot een keuze: “Wij weten dat God niet naar zondaars hoort, maar is iemand
godvruchtig, en doet hij zijn wil, die verhoort Hij. Van eeuwigheid is het niet
gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze
niet van God was gekomen, Hij had niets kunnen doen.” En dit was Jezus’
doel met dit wonder; want vooraf zei Hij over wat met deze man ging gebeuren: “de werken van God moesten in hem aan het licht komen” (Johannes 9;
zie ook 3:2). In Handelingen 4 zien we iets van de moeilijke situatie waarin
de Joodse leiders zich bevinden, bij hun pogingen het geloof in Jezus de kop
in te drukken, als de apostelen een verlamde genezen: “Dat er een kennelijk
wonderteken door hen verricht is ... wij kunnen het niet loochenen.” Zij kunnen slechts dreigend waarschuwen het weer te doen of erover te spreken.
Het motto van de wetenschap is: ‘wonderen bestaan niet’. En dit zegt niet
alleen ‘de atheïst’, maar horen we ook steeds meer in religieuze kringen. In
Jezus’ tijd waren er Joden die — onder invloed van Grieks denken — niet geloofden in het ‘bovennatuurlijke’. In het christendom huldigen steeds meer
mensen de opvatting, dat de discipelen het leven van Jezus hebben opgesmukt. De wonderen behoren tot de mythen en legenden rond Hem. Haal je
die eraf, dan zie je de ‘echte Jezus’... Maar wie dat denkt, moet ook zijn
verwekking en opstanding tot het rijk der fabelen verwijzen. Dan blijft
slechts een mens met een hoogstaande ethiek. En zelfs die ethiek komt op
losse schroeven te staan voor wie de oorsprong daarvan niet wil erkennen.
Want Jezus zelf schreef de waarde ervan toe aan de God die Hem die leerde:
“Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft” (Joh 7:16).
Telkens zei Hij dat Hij van zichzelf niets kon. Hij wilde dat de mensen gingen
inzien dat zij getuigen waren van Gods aanwezigheid en werkzaamheid in hun
midden. Jezus was Zijn Knecht, ‘werktuig’, en zijn woorden en wonderen
waren de middelen om anderen tot hun Maker te brengen. Zijn onderwijs was
gericht op een leven dat past bij het besef van de grootheid van de Schepper
God, in de zekerheid dat Hij een doel nastreeft. De wonderen tonen dat geloof daarin zin heeft. De kern waar het om draait, is de erkenning dat God de
Bron, de Initiatiefnemer is, vanuit de bereidheid Hem te geloven en te gehoorzamen: “Indien iemand Gods wil doen wil, zal hij van deze leer weten,
of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek” (Joh 7:17).
J.K.D.

oord van God tot stand gebracht is … (Hebreeën 11:3)
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Maakt het wat uit waarin u gelooft?
De verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God is in de loop
van de tijd goeddeels verstomd. Voor een belangrijk deel was dit het gevolg
van een ‘correctieoplossing’ in verband met on-Bijbelse leer. Het overnemen
van het (heidense) geloof in een onsterfelijke ziel maakt het noodzakelijk dat
die bij de dood ergens heen gaat. Dat werd dan de hemel, of de hel... Wie na
de dood naar de hemel gaat, heeft de ‘ideale’ bestemming bereikt. Wat is
dan nog het belang van een Koninkrijk op aarde? Later kwam er de toenemende welvaart. Tegenwoordig is bijna alles te krijgen dat ons aardse leven
‘volmaakt’ kan doen zijn. Waarom dan nog uitkijken naar “iets beters” (Heb
11:40)? Ook is er in ‘ons’ deel van de wereld geen vervolging van christenen
meer. Wat is dan nog de betekenis van bevrijding uit “de vuurgloed die tot
beproeving dient” (1 Pet 4:12)? Maar het viel en valt niet te ontkennen dat er
in de Bijbel gesproken wordt over een Koninkrijk. De ‘oplossing’ daarvoor
werd dat ‘de kerk’ of ‘wijzelf’ het Koninkrijk zijn; dat we het ‘geestelijk’
moeten zien, als een gevoel, een ideaal van hoe we met elkaar omgaan, etc.
Vaak wordt gezegd dat het niet uitmaakt waarin wij geloven: eeuwig leven in
de hemel of in het Koninkrijk. Maar waarom predikte Jezus dan het Koninkrijk en niet de hemel? Dan was Hij niet gekruisigd, op beschuldiging een vijand van de keizer te zijn door zichzelf koning te maken. Waarom waren de
apostelen dan bereid te sterven voor het getuigenis van de Koning en zijn
Koninkrijk, als zij ook gewoon de heersende Griekse opvatting van de bevrijding van de ziel uit het lichaam hadden kunnen bevestigen? Waarom wordt in
Openbaring gezegd dat rechtvaardigen stierven en nog zouden sterven “om
het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden” (Op 6:9)?
Waarop is uw geloof gebaseerd?
Elke christen zou zichzelf de vraag moeten stellen: Is mijn geloof gebaseerd
op het woord van God, of op wat anderen daarover zeggen. Want dit blijkt
letterlijk van levensbelang. Het probleem is dat de Bijbel een sterk verwaarloosd boek is. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat ook de meeste zich christen noemende mensen het niet of nauwelijks lezen. En als dat wel gedaan
wordt, zijn het enkele favoriete verzen. De Bijbel is echter de enige bron van
kennis over God en Zijn werk, en zou dus voor wie in Zijn bestaan zeggen te
geloven van grote waarde moeten zijn. Geen kleine stukjes daaruit, naar believen uitgekozen, maar in zijn geheel. En wie daarin ziet dat God tot nu toe
altijd heeft gedaan wat Hij vooraf door Zijn dienaren bekendmaakte, zal
moeten erkennen dat Zijn woord gezaghebbend is. Dus ook wat betreft de
komst van Zijn Koninkrijk. Wie zijn ‘wij’ dan om Gods beloften te vervangen
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wat betekent het Koninkrijk voor u?
door iets anders? Jezus zei dat we aan de vruchten de boom kunnen herkennen. Dit geldt ook voor het omgaan met Gods woord. Wie getuigt van de
komst van het Koninkrijk, toont dat hij of zij gelooft in wat God zegt. Wie
iets anders verkondigt — zoals dat we naar de hemel gaan, of dat Jezus niet
als Koning terugkomt — toont dat hij of zij niet gelooft in Zijn woord.
Het evangelie is de goede boodschap van de komst van het Koninkrijk
Het Koninkrijk stond centraal in de prediking van Jezus en zijn apostelen.
Lucas vertelt dat Jezus “van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk van God” (8:1), en zijn discipelen
uitzond om hetzelfde te doen (9:2). Als Hij wonderen deed, wees Hij op hun
verband met het Koninkrijk: “en Hij sprak tot hen over het Koninkrijk van
God” (9:11). Voor zijn hemelvaart onderwees Jezus zijn apostelen “over al
wat het Koninkrijk van God betreft” (Hand 1:3). Zijn dienaren zetten zo goed
voorbereid deze prediking voort. We lezen in Handelingen over Filippus “die
het evangelie van het Koninkrijk en van de naam van Jezus Christus predikte” (8:12), over Paulus, die de Joden in Efeze probeerde “door besprekingen
te overtuigen van het Koninkrijk van God” (19:8), en later de oudsten daar
eraan herinnerde dat hij overal was rondgereisd “met de prediking van het
Koninkrijk” (20:25). In Rome riep hij de Joden samen “wie hij met nadruk het
Koninkrijk van God voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van
Jezus” (28:23). Tijdens zijn huisarrest ontving hij twee jaar lang “allen, die
tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk van God, en onderwijs gevend
aangaande de Here Jezus Christus” (28:31).
Het evangelie is dus niets meer of minder dan de goede boodschap van de
Koning en van zijn Koninkrijk. Zij die tot geloof hierin kwamen, stonden bekend als mensen “die het Koninkrijk van God verwachtten” (Luc 23:51). Als
dat evangelie beroofd wordt van de komst van Gods Koninkrijk op aarde, is
het ontdaan van de essentie, en daarmee inhoudsloos, doelloos. Dan was de
verwachting van de gelovigen in de eerste eeuw vergeefs. Maar dat Koninkrijk is Gods uiteindelijke doel met de schepping van mensen. David zag dat al
in, toen hij schreef over de mens: “U hebt hem bijna goddelijk gemaakt, en
hem met heerlijkheid gekroond” (Ps 8; zie ook Heb 2:5-10).
De Bergrede
Veel christenen hebben een favoriete uitspraak uit Jezus’ ‘Bergrede’. Maar
door de verwatering van het geloof in Wie Jezus nu eigenlijk is, wat Hij deed,
wat Hij leerde, en wat er na zijn kruisdood met Hem gebeurde, is die rede
veelal een hoogstaande ethische les in ‘goed doen voor de naaste’ geworden.
Meer idealistisch dan reëel; niet om echt naar te leven, want dat kunnen we

dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)
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Leven in de

verwachting van het Koninkrijk van God

toch niet... Jezus’ woorden in de ‘Bergrede’ “Zoek eerst Gods Koninkrijk en
Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden” (Mat
6:33) zijn nu geworden tot: ‘zoek alles wat u in de wereld denkt nodig te
hebben, want het Koninkrijk zal u toch wel geschonken worden’. Dit houdt
een vrijbrief in om zo te leven als men wenst, in de verwachting dat God het
wel goed zal vinden. Hij is immers liefde en daarom genadig...
Maar Jezus’ woorden in de Bergrede kunnen niet los van het Koninkrijk worden gezien. Sterker nog: hierin geeft Hij de hoogste ‘wetten’ voor wie het
Koninkrijk verwachten. Zij behoren te leven alsof het Koninkrijk er al is, als
“burgers van een Rijk in de hemel” (Flp 3:20). De gemeente behoort een afspiegeling te zijn van het Koninkrijk, doordat alle afzonderlijke leden in hun
gelaat “de heerlijkheid van de Here weerspiegelen” (2 Kor 3:18). Hun leven
toont anderen dat zij meer aan God dan aan mensen gehoor geven (zie Hand
4:19). Hun Heer is in de hemel, maar de belofte is, zoals Paulus er direct op
laat volgen “waaruit wij ook de Here Jezus als verlosser verwachten, die ons
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn lichaam gelijkvormig
wordt” (Flp 3:21). Dat is de heerlijkheid waarmee de rechtvaardigen gekroond zullen worden, en waarmee Christus Jezus al is gekroond.
Dus de dood is niet de verlossing uit dit ‘tranendal’ — zoals het aardse leven
door sommigen genoemd wordt — en de toegang tot de hemel. Wij verkeren
door de zonde zeker in een doodstoestand. Maar het is de komst van Christus
uit de hemel naar de aarde, die de verlossing van de rechtvaardigen daaruit
brengen. Hij heeft van de Vader de ‘sleutel’ gekregen om hen te bevrijden:
“Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik
heb de sleutels van de dood en het dodenrijk” (Op 1:18).
Wie de Bergrede nog eens goed van het begin tot het einde doorleest, zal
zien dat deze geheel draait om het Koninkrijk. Jezus begint met te zeggen
dat het Koninkrijk is voor wie nederig van hart zijn, en vervolgd worden omdat zij willen doen wat Hij van hen vraagt (Mat 5:3 en 10). Het volgende is
dat het doen van wat God vraagt — dat Hij ‘de gerechtigheid’ noemt — geen
bijzaak mag zijn in ons leven nu, maar hoofdzaak moet zijn. Waarvoor wij
kiezen heeft gevolgen voor de toekomst: “Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is ... zult u het Koninkrijk van de hemel voorzeker niet binnengaan” (vs 20); en “Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die
in de hemel is” (7:21). Ook het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde is gericht op de vervulling van Gods beloften. Wij bidden daarin om iets dat er
nog niet is op aarde, namelijk dat Gods wil gedaan zal worden, door de
komst van Zijn Koninkrijk: “Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in
de hemel, alzo ook op de aarde” (6:10). Wat voor zin heeft het dit te bidden
als, de gestorvenen direct naar de hemel gaan?
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32. wat betekent het Koninkrijk voor u?
Onvoorwaardelijk geloof
Een Romeinse hoofdman in Kapernaüm, die zo graag wilde dat zijn gewaardeerde slaaf zou genezen, gaf blijk van zijn besef met welk gezag Jezus leerde en werkte. Hij geloofde zonder voorbehoud dat zou gebeuren wat Jezus
zei. Jezus paste dit toe op het geloof in zijn boodschap van de komst van het
Koninkrijk. Velen meenden toen zeker te zijn van een plaats daarin, net zoals
tegenwoordig van een plaats in de hemel — zoals tijdens veel kerkelijke begrafenissen wordt gezegd. Maar Jezus waarschuwde voor een grote vergissing: “Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israël heb Ik een zo groot geloof
gevonden! Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen
aanliggen ... in het Koninkrijk van de hemel; maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het
geween zijn en het tandengeknars [van spijt en woede]” (8:10-12).
Hebben wij ons loon al, of verwachten wij het van God?
We mogen er van verzekerd zijn dat God “een beloner is”. Niet voor allen,
maar “voor hen die Hem ernstig zoeken” (Heb 11:6). Met andere woorden: zij
die Hem niet ernstig zoeken hebben geen ‘loon’ te verwachten. Zij hebben
hun ‘loon’ al, zei Jezus, in de vorm van alles dat zij zich op aarde vergaren:
aanzien, bezit en genoegens. God eist dus veel, maar geeft dan ook het
grootste, mooiste en beste dat Hij ons kan geven: eeuwig leven in Zijn Koninkrijk. Jezus vergeleek dit in zijn gelijkenissen met het ‘toevallig’ vinden
van een schat in een akker, of het bewust zoeken naar de mooiste parel. Hoe
we ook met het evangelie van het Koninkrijk in aanraking komen, het zou ons
volgens Jezus alles waard moeten zijn. Hij en zijn apostelen waren bereid te
sterven, om het mogelijk te maken dat wij konden ontvangen wat daarin
wordt beloofd. De Bijbel eindigt met woorden die niet alleen gelden voor het
boek Openbaring, maar voor geheel Gods woord; want “elk Schriftwoord is
ingegeven door God” (2 Tim 3:16). Ze zijn tweeledig: waarschuwend en bemoedigend. De waarschuwing is: “Indien iemand afneemt van de woorden
van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het levensgeboomte en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn”. Maar voor
hen die verwachten dat God werkelijk zal doen wat Hij gezegd heeft, geldt:
“Zalig wie de woorden van de profetie van dit boek bewaart!” (Op 22:19,7).
De slotwoorden van elke brief aan de zeven gemeenten zijn een belofte aan
“wie overwint”. Ze geven telkens een aspect aan van het eeuwige leven in
het Koninkrijk: “Ik zal u geven de levenskroon” (2:10); “Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe
Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt van mijn God, en mijn nieuwe
naam” (3:12); “Hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon” (3:21). Is
dit wat u verwacht, waar u naar uitziet? “Zalig wie het woord van God horen
en het bewaren” (Luc 11:28).
J.K.D.
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Boekbespreking
Boeken van de Bijbel
Jesaja
Jezus begon Zijn openbare prediking met: “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie” (Mar
1:15, NBG ’51). Zijn tijdgenoten hadden een heel concrete verwachting
van dat ‘Koninkrijk van God’: dat zou de heroprichting zijn van het koninkrijk van David en Salomo, waaraan een einde was gekomen met de
Babylonische ballingschap. Op grond van de profetie van Daniël verwachtten ze in hun tijd het optreden van de ‘Messias’, de beloofde koning uit
de lijn van David, die alles weer zou herstellen. En van de Griekse vertaling van hun Schriften kenden ze — uit de profetie van Jesaja — ook de
term ‘evangelie’. Die sloeg voor hen op dat herstel van het koningschap,
en hun bevrijding uit de macht van Rome.

Maar

wie Jesaja goed leest, ziet dat het in werkelijkheid over iets heel
anders gaat, nl. over de bevrijding uit de macht van zonde en dood. En
dat is nog veel groter nieuws dan die staatkundige onafhankelijkheid waar
zij naar uitzagen. Tijdens Jezus’ prediking hebben maar heel weinigen
dat begrepen, maar na zijn opstanding was dat de boodschap waarmee de
apostelen de wereld introkken.

Christenen

weten uiteraard heel goed dat het evangelie te maken heeft
met leven en dood. Maar hoe velen van hen hebben ook een helder begrip
van Jesaja’s prediking waar dat evangelie op gebaseerd is? Want Jesaja is
geen gemakkelijk boek. Toch is die boodschap ook voor ons van essentieel
belang voor een goed begrip van wat dat evangelie nu precies inhoudt, en
wat nu precies de rol is van die Messias (Grieks: Christos) die daar de spil
van is. In dit boek willen we u dat daarom laten zien.
Auteur: Rudolf Rijkeboer
Pagina’s: 164 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
Telefoon: 0318-845120 (ma-vr 9-20 u)
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