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Uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat de komst van Jezus al vóór 
de schepping het centrale deel vormde van Gods plan. Daarom zien we dat 
God over Hem spreekt tot Adam en Eva, op het moment dat zij gefaald 
hebben in hun opdracht. Hij wordt beloofd als ‘het zaad van de vrouw’, dat 
uiteindelijk ‘de slang’ zal overwinnen. Hij wordt daar voorgesteld als Gods 
oplossing voor de redding van mensen, omdat die daar zelf niet toe in staat 
zijn.

Maar het blijft niet bij deze ene belofte. Vanaf dat moment leren gelovigen 
steeds meer over het beloofde ‘zaad’, of ‘nageslacht’. Iedere nieuwe open-
baring voegt iets toe aan ons begrip van Hem.

 Soms is dat in woorden — zoals de belofte van het nageslacht van 
Abraham, of van een profeet zoals Mozes.

 Soms is dat in een voorafschaduwing, waaruit bepaalde facetten blij-
ken — zoals het voorbeeld van Jozef, of Melchisedek. Van de laatste 
leren we overigens pas uit het Nieuwe Testament de toepassing zien.

 Soms is het ook in een beeld dat gebruikt wordt — zoals het woord 
van God of de eersteling van een oogst.

Deze voorbeelden laten zien dat we op zeer uiteenlopende manieren leren 
over Degene die komen zou. Uiteindelijk wordt Hij ook geboren in Betle-
hem, en krijgt Hij de naam Jezus. Vanaf dat moment leren we veel meer in 
detail wie Hij is, en wat zijn taak is, zowel nu als in de toekomst. En na zijn 
hemelvaart geven de apostelen zelfs een nóg dieper inzicht in wie Hij is.

In dit boekje gaan wij in op een aantal van de beschrijvingen van Jezus die 
we in de Schrift tegenkomen, vanaf het zaad van de vrouw in Genesis tot 
de Alfa en Omega in Openbaring. Het is geen complete opsomming van 
alle beschrijvingen, en behandelt ook geen titels zoals ‘Messias’. Toch geeft 
het een vrij breed beeld van plaatsen waar een beschrijving van de rol van 
Jezus gegeven wordt. Bij elkaar geven deze beschrijvingen een gevarieerd 
beeld van de Persoon van Christus. Tegelijkertijd laten zij zien dat de be-
schrijvingen consistent zijn door heel de Schrift. Er zijn verschillende woor-
den, verschillende beelden, maar samen vormen ze een beeld van Jezus 
dat ook aansluit bij wat we in de evangeliën zien: Gods Zoon, om wie heel 
de schepping draait, die Gods plan van verlossing uitvoert.

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

De mens

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

De slang

Mogelijk is het u opgevallen dat er bij de schepping drie soorten landdieren 
genoemd worden: vee, kruipende dieren en wilde dieren (de laatste soort 
wordt in de NBG’51 vertaling “dieren van het veld” genoemd). Van de slang 
wordt gezegd dat zij de listigste is van alle wilde dieren. Nu heeft het 
woord listig een negatieve bijklank, maar dat heeft het Hebreeuwse woord 
niet. Waar het op mensen betrekking heeft, wordt het vaak vertaald met 

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

Zoals Adam het beeld wordt van een ongehoorzame mensheid, zo wordt 
de slang het symbool voor iemand die door menselijke redenering anderen 
verzoekt en verleidt. Als Paulus bezorgd is over de invloed van sommigen, 
die op basis van het Griekse denken “een andere Jezus” prediken, schrijft 
hij: “Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen 
werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewij-
ding aan Christus” (2 Kor 11:3). Soms zijn de toespelingen wat minder di-
rect, zoals in de gevallen dat zowel Johannes de Doper als Jezus de Farizee-
ën en Sadduceeën zeer scherp aanspreekt met ‘adderengebroed’ (letterlijk 
nageslacht van adders). Hiermee wordt verwezen naar de vijandschap tus-
sen het nageslacht van de vrouw (waarover straks meer) en het nageslacht 
van de slang. Die toespeling kunnen ze niet gemist hebben, vooral omdat 
Jezus het eerst heeft over het herkennen van de boom aan zijn vrucht.

De vrouw

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

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

De Verlosser

In het volgende hoofdstuk van Genesis vinden we een geslachtsregister, en 
we zien daarin dat van allen wordt vermeld dat zij stierven. U leest daar 
misschien gemakkelijk overheen, maar de sterfelijkheid van de mens, inge-
zet met Adam, gaat over op alle volgende generaties. En toch was er de 
belofte dat, zoals de dood geïntroduceerd was door een mens, zo ook de 
zegen van eeuwig leven door een mens mogelijk gemaakt zou worden. Zo-
als Paulus later schrijft: “Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 
ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door 
Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden ge-
maakt” (1 Kor 15:21,22). Dat zou dan een Nakomeling van de vrouw zijn, 
die de kop van de slang zou vermorzelen. Uiteraard verwijst deze belofte 
naar Jezus. De Schrift legt dan ook veel nadruk op het feit dat Christus 
Mens is, de Zoon van een vrouw, Afstammeling van Adam en Eva. In het 
begin van Lucas staat aan het eind van het geslachtsregister: “de zoon van 
Adam, de zoon van God” (Luc 3:38). Jezus spreekt ook vaak over zichzelf in 
de derde persoon, met de naam ‘Mensenzoon’. En de apostelen verwijzen 
er regelmatig naar dat God een Mens (Jezus) aangewezen heeft: “Jezus de 
Nazarener, een man die u van Godswege aangewezen is” (Hand 2:22), en: 
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“Hij [God] heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig 
oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat 
doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij 
geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.” (Hand 17:30,31). Paulus 
verwijst naar wat Eva werd beloofd door haar Nageslacht, als hij aan de 
gemeente in Galatië schrijft: “Maar toen de tijd gekomen was zond God 
zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezon-
den om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden wor-
den” (Gal 4:4).

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

We zien een deel van zijn worsteling in de hof van Getsemane. Maar we 
zien ook dat Hij, al vanaf zijn doop, beproefd wordt. Hij heeft echter wel de 
overwinning behaald. Een deel van de verklaring is dat Hij vooral de mense-
lijke trots onderdrukt heeft, en vrijwillig de positie van Slaaf heeft aangeno-
men. Zowel Jezus als Adam en Eva waren naar het beeld van God gescha-
pen. De suggestie die de slang hen deed, was dat zij gelijk aan God zouden 
zijn; en zij kozen ervoor dat na te streven, door zich te vergrijpen aan de 
vrucht van de boom. De apostel Paulus vergelijkt die daad met het leven 
van Jezus, in een vers waar vertalers soms mee worstelen, omdat ze de 
weerklank van Genesis niet herkennen: “Laat dezelfde gezindheid onder u 
zijn als in Christus Jezus was, die, hoewel hij Gods gestalte had, er niet aan 
dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te eigenen” (Flp 2:5,6, Leid-
se Vertaling). Gods ‘gestalte’ is hetzelfde als Gods ‘beeld’ waarin ook Adam 
geschapen was. Jezus probeerde de gelijkheid met God niet te stelen, door 
zich iets toe te eigenen dat Hem niet toekwam. Paulus gaat verder door 
een deel van de sluier op te lichten. Hij heeft menselijke trots afgezworen, 
want in plaats van het beeld van God probeert Hij het beeld van Slaaf te 
zijn, nederig in alles. “Hij nam de gestalte aan van een slaaf … Hij heeft zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis”. Dit 
is een vervulling van een latere profetie in Jesaja; maar dat is het onder-
werp van hoofdstuk 5.
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Na de torenbouw van Babel, en het bewijs dat de mensheid als geheel God 
nooit zal dienen — zelfs niet nu zij de zondvloed ervaren hebben — begint 
God aan een nieuwe fase in Zijn plan. Hij roept één enkele man (Abram) om 
in drie fasen zijn land, zijn familie en zijn naaste verwanten te verlaten, en 
als rondtrekkende herder te gaan leven in een vreemd land. Zelf is hij een 
verre nakomeling van Sem, maar hij moet gaan wonen onder de afstam-
melingen van Cham. Daar moet hij als vreemdeling leren volledig op God 
te vertrouwen. God doet hem een aantal beloften, en het is zeker niet van-
zelfsprekend dat ze in vervulling zullen gaan. Een man een groot nage-
slacht beloven als zijn vrouw onvruchtbaar lijkt en ouder is geworden, ver-
eist vertrouwen dat God het onmogelijke kan doen. Deze beloften van God 
vormen een essentieel onderdeel van de heilsgeschiedenis. Paulus zal later 
een gemeente van Joden en niet-Joden schrijven: “U allen die door de doop 
één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn 
geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen — u bent 
allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nako-
melingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte” (Gal 3:27-29).

Daarmee zijn ook wij, als niet Joden, erfgenamen van de beloften gewor-
den, en blijkt hoe belangrijk het is dat wij beseffen wat er beloofd is. In het 
schema hieronder staan de verschillende beloften. De beloften aan Abram, 

2  Het Zaad van Abraham

Belofte aan: Abraham Isaak

Genesis hoofdstuk: 12 13 15 17 18 22 26 28 35

1. Een talrijk nageslacht X X X X X X X X

2. Een zegen voor hemzelf X X X

3. Een zegen voor alle volken X X X X

4. Het gehele land Kanaän * x§ X X X X X X

5. Een ‘lijfelijke’ Zoon X X

6. Een verbond met God * X X

7. Een machtig Nakomeling X

Jakob

* Voor hemzelf en zijn nageslacht
§

Nog niet voor hemzelf
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die later door God Abraham genoemd wordt, worden enkele malen her-
haald. Daarna wordt ook aan Isaak en Jakob een deel van de beloften her-
haald. Het is opvallend dat deze herhalingen vaak samenvallen met mo-
menten dat zij het land waarin Abram zich moest vestigen, moeten verla-
ten of juist teruggekeerd zijn. Daarom vinden zij het ook essentieel om te-
rug te keren naar dat land, en wil bijvoorbeeld Jozef dat zijn kist meegeno-
men wordt bij de uittocht, om in het beloofde land begraven te worden. De 
laatste twee beloften worden overigens ook herhaald aan koning David (zie 
2 Samuël 7 en 1 Kronieken 17).

Een machtig nakomeling

Na de eerste beloften van God in hoofdstuk 12 worden deze telkens uitge-
breid, tot in hoofdstuk 18 Abraham specifiek te horen krijgt dat hij uit Sara 
een zoon zal krijgen. Dit is de zoon waarvan God Abraham later vraagt hem 
te offeren. Iets waardoor de belofte niet meer vervuld zal kunnen worden. 
Na Abrahams ultieme daad van geloof spreekt God opnieuw met hem, en 
somt alle beloften op (Genesis 22). Alleen de belofte van een eigen zoon 
wordt niet herhaald, omdat die inmiddels werkelijkheid is geworden. Maar 
deze wordt aangevuld met een belofte van één bijzondere Nakomeling, die 
machtig zal zijn. En hiermee wordt de belofte aan Eva over haar bijzondere 
Nakomeling verder uitgebreid. De apostel Paulus gaat hier ook iets verder 
op in, als hij schrijft: “Nu gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nako-
meling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar 
het gaat om één: ‘je nakomeling’ en die nakomeling is Christus” (Gal 3:16).

In de eerste serie beloften die God Abram gaf, zei Hij: “Door jou zullen alle 
volken op aarde gezegend worden” (Gen 12:3; zie de voetnoot).  Maar in 
dat hoofdstuk 22 wordt dit nader ingevuld. De zegening zal komen door 
die ene Nakomeling. Daarvan getuigt ook Petrus in één van zijn eerste toe-
spraken tot het Joodse volk, als hij zegt: “U bent de erfgenamen van de 
profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij te-
gen Abraham zei: ‘In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend 
worden.’ God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar 
u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zege-
nen” (Hand 3:25,26), en met ‘dienaar’ wordt hier Jezus bedoeld.

In de NBV is dit als alternatieve vertaling opgenomen, maar uit citaten in het Nieuwe Testa-
ment blijkt dit zo opgevat te moeten worden (zie Gal 3:8). Dit komt ook overeen met de 
NBG’51 en HSV vertalingen.
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Deze ‘zegen’, die zonder verdere omschrijving wordt beloofd, staat tegen-
over de ‘vloek’ in de hof van Eden. Door de eerste zonde komt onheil over 
de mens, en dat gaar door omdat allen gezondigd hebben. Daarmee is de 
schepping (in de woorden van Paulus) ten prooi aan zinloosheid, wachtend 
op de verlossing: “Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barens-
weeën zucht en lijdt” (Rom 8:22). De Verlosser zou voortkomen uit de 
vrouw, zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, maar dit wordt nu verfijnd, 
waardoor we weten dat Hij Nakomeling van Abraham zal zijn. Maar deze 
Verlosser zal niet alleen maar komen voor het nageslacht van Abraham, 
maar zegen brengen voor mensen uit alle volken. Paulus denkt aan deze 
belofte als hij de Galaten schrijft: “Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook 
andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkon-
digd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ En dus wordt iedereen 
die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend” (Gal 3:8,9).

Een bredere toepassing

Abrahams grootste daad van geloof, de bereidheid zijn zoon te offeren als 
God dat vraagt, heeft wel bijgedragen aan zijn begrip. We leren uit de 
Schrift dat hij beredeneerd heeft dat God de doden weer kan doen herle-
ven door een opstanding, omdat dit voor hem de enige manier is waarop 
de belofte vervuld kan worden. Maar het is niet duidelijk of hij de reikwijdte 
heeft gezien van zijn antwoord aan Isaak: “God zal zich zelf van een offer-
lam voorzien, mijn jongen” (Gen 22:8). Abraham was ook een profeet 
(zoals Psalm 105:15 laat zien) en daarmee kreeg zijn antwoord een toekom-
stige vervulling in “dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou de-
len” (1 Pet 1:11). Maar terugkijkend is het duidelijk dat de beloften verder 
reikten dan Abraham mogelijk heeft kunnen voorzien.

De beloften spreken niet zozeer over een Verlosser, zoals in de belofte aan 
Eva, hoewel een deel van de zegen wel in verlossing zal liggen. De beloften 
spreken vooral over een Machthebber: “Uw nageslacht zal de poort van zijn 
vijanden in bezit hebben” (Gen 22:17 HSV). Steden werden vroeger be-
schermd door een muur, en de toegangspoort was de belangrijkste plek, 
waar ook vaak rechtgesproken werd. De poort van je vijanden bezitten is 
dus een typisch Bijbelse manier om uit te drukken dat Hij over zijn vijanden 
zal heersen. Abraham werd het land beloofd, zover als hij kon zien, wat de 
smalle strook land was langs de oostkant van de Middellandse Zee, inclu-
sief een stuk land aan de oostzijde van de Jordaan: “Kijk eens goed om je 
heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, 
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het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef ik aan jou en je nako-
melingen, voor altijd” (Gen 13:14,15). We moeten echter beseffen dat het 
woord voor ‘land’ en ‘aarde’ in het Hebreeuws hetzelfde is (eretz). Door la-
tere profetieën weten we dat Jezus Koning zal zijn over de gehele aarde. 
Bovendien is het weer de apostel Paulus die laat zien dat we dit woord eretz
hier op moeten vatten als ‘aarde’. In het Grieks, met verschillende woorden 
voor ‘land’ en ‘aarde’, schrijft hij dat Abraham en zijn Nageslacht: 
“erfgenaam van de wereld zou zijn” (Rom 4:13). Maar mogelijk is dat ook in 
de beloften inbegrepen. Naast het land dat Abrahams nageslacht 
(meervoud) zou bezitten, zou het machtige Nageslacht (enkelvoud) ook 
heersen over zijn vijanden en daarmee over een groter gebied.

De belofte van een machtige Nakomeling is, zoals gezegd, ook aan David 
gegeven. Dat is het onderwerp van Psalm 72. In eerste instantie over Da-
vids zoon Salomo, maar met een volledige vervulling in Christus. David ziet 
een Koning die over de gehele wereld heerst, met een rechtvaardig rege-
ring naar Gods maatstaven: “Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier 
tot de einden der aarde ... Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbui-
gen, alle heidenvolken zullen hem dienen. Want hij zal de arme redden die 
om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe 
en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list 
en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen” (Ps 72:8, 11-14 
HSV). En dat ziet ook David als de uiteindelijke vervulling van deze beloften 
die God aan Abraham gedaan heeft. Hij citeert deze beloften ook, als hij 
schrijft: “Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem 
gelukkig prijzen” (vs. 17). Opdat uiteindelijk de gehele aarde met Gods 
heerlijkheid vervuld zal worden (vs. 19).

De erfgenamen van de beloften

Nu zijn de beloften gedaan aan Abraham en aan zijn nageslacht. We heb-
ben gezien dat dit nageslacht zowel op één bijzondere Nakomeling slaat, 
als op een heel volk. In de brief aan de Romeinen zegt Paulus specifiek te-
gen Joden dat Abraham hun stamvader is (4:1); maar, zegt hij over de niet-
Jood die tot geloof komt: “Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die 
geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangeno-
men” (vs. 11). En daarmee zijn allen, Jood en niet-Jood, verenigd als erfge-
namen van de beloften, omdat zij naar het geloof van Abraham proberen 
te leven. “Maar de belofte had alles te maken met vertrouwen omdat ze 
een gave van God moest zijn, want alleen zo kon ze voor heel het nage-
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slacht blijven gelden. Niet alleen voor wie de wet heeft [de Jood], maar ook 
voor wie op God vertrouwt zoals Abraham, die de vader van ons allen is. Er 
staat immers geschreven: Ik heb je een vader van vele volken ge-
maakt.” (vzn 16,17). Daarom ook de woorden uit de brief aan de Galaten, 
uit het begin van dit hoofdstuk: “En omdat u Christus toebehoort, bent u 
nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte”. Dat is ook 
de achtergrond van de woorden in de zaligsprekingen (geciteerd uit Psalm 
37): “Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. De 
zachtmoedigen zijn de erfgenamen van deze beloften aan Abraham.
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U zult zich er misschien van bewust zijn, dat de manier waarop iets in de 
Bijbel beschreven wordt bepalend is voor de lessen die wij uit een gebeur-
tenis moeten trekken. Vaak zouden we meer achtergrond informatie willen 
hebben, of willen weten hoe iets afliep, maar het wordt ons niet verteld, 
want daarin ligt niet de les. Daarom komen we soms iemand tegen in de 
Schrift waarvan we geen achtergrond kennen, en die na korte tijd weer ver-
dwijnt, zonder dat onze vragen beantwoord zijn.

Een typerend voorbeeld is Melchisedek. Hij verschijnt op het toneel in Ge-
nesis 14, en na drie verzen verdwijnt hij weer, terwijl wij met vragen blijven 
zitten als: hoe kwam het dat een priester van God in het land woonde, zo 
dicht bij Abraham; voor welke mensen trad hij als priester op; van wie 
stamde hij af;  wat gebeurde er verder met hem? Maar het wordt niet ver-
teld. En daar zou het waarschijnlijk bij blijven, als er niet terloops in een 
Psalm, met een duidelijke vervulling in Christus, gezegd wordt: “De HEER

heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: Je bent priester voor eeu-
wig, zoals ook Melchisedek was” (Ps 110:4), of, zoals in de HSV en NBG’51: 
“naar de ordening van Melchisedek”. En daarmee is er toch de noodzaak 
ons meer te verdiepen in deze man, om te begrijpen wat bedoeld wordt 
met “de ordening van Melchisedek”.

Wat is er over Melchisedek bekend?

Kijken we naar voorbeelden in de Schrift, dan zijn er drie soorten gegevens 
die in lessen gebruikt worden: 1) wat direct verteld wordt, 2) de gevolgtrek-
kingen uit bepaalde gebeurtenissen, 3) de manier waarop iets beschreven 
wordt en het beeld dat dit opwekt. Laten we in die volgorde kijken naar 
wat we weten.

De Schrift vertelt dat Melchisedek priester van de Allerhoogste is, maar 
daarnaast ook dat hij koning van Salem is. We zien dus een gecombineerde 
functie van koning en priester. Iets dat onder de Wet van Mozes niet kon, 
omdat ze uit twee verschillende stammen kwamen: de koning uit de stam 
Juda, en de priesters uit de stam Levi. ‘Salem’, afgeleid van het woord dat 
wij als sjalom (vrede) kennen, moet de stad zijn die we later als Jeruzalem 
tegenkomen. Dit zien we ook in het parallelisme van Psalm 76:3. Dat sluit 
ook aan bij de exacte plaats van de ontmoeting, het Koningsdal (Genesis 

3  Priester naar de ordening van Melchisedek
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14:17) vlak buiten Jeruzalem, waar later Absalom een gedenksteen plaatste 
(2 Samuël 18:18). Tot slot is de naam ‘Melchisedek’ een samenvoeging van 
twee woorden: melek (koning) en sedek (rechtvaardig).

Wat we kunnen afleiden uit de gebeurtenissen, is dat Abraham tienden af-
draagt. Op zich moeten we oppassen hier geen verkeerde conclusies uit te 
trekken, maar we staan stevig als we die uit de Bijbel kunnen halen. De 
schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst erop dat Abraham, de voorva-
der van Levi, al tienden gaf aan Melchisedek: “Abraham, de aartsvader, gaf 
hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi 
die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen 
van het volk, dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook na-
komelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, 
heeft Melchisedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie 
de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd geze-
gend wordt door de meerdere … Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook 
Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft, en wel via Abra-
ham, aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchisedek 
Abraham tegemoet kwam” (Heb 7:4-10). De redenering lijkt wat ingewik-
keld, maar het toont volgens de schrijver aan dat het priesterschap van 
Melchisedek groter of verhevener was dan dat van Levi, zoals dat in de Wet 
van Mozes was geregeld, en dat Melchisedek boven de aartsvader Abra-
ham stond.

Tot slot: wat kunnen we afleiden van de manier waarop het gebeuren be-
schreven is? Het is weer de schrijver van de brief aan de Hebreeën die dit 
laat zien: “Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oor-
sprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God — hij is priester voor al-
tijd” (Heb 7:3). Nu moeten we dit niet verkeerd opvatten, zoals sommigen 
die wijzen op mythen uit het Oude Testament. Uiteraard had Melchisedek 
een vader en een moeder, maar zijn afstamming is niet beschreven. Als u 
de brief aan de Hebreeën zorgvuldig leest, zult u zien dat de schrijver een 
contrast wil maken met Aäron, de eerste priester onder de Wet van Mozes, 
van wie precies beschreven staat wanneer hij stierf en daarvoor zijn taak 
aan zijn zoon overdroeg. Het priesterschap ging steeds van vader op zoon 
over, omdat ze allen onder de vloek van sterfelijkheid vielen als zonen van 
Adam. Maar van Melchisedek wordt dat niet gezegd. Het is alsof hij er altijd 
is, en daarmee is hij dus een beeld van een Koning en Priester die dat voor 
altijd blijft.
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Een voorafschaduwing van Christus

Deze Melchisedek blijkt dus een les te zijn over een aantal facetten van 
Christus. Hij is daarmee een voorafschaduwing van Christus (zie de voet-
noot) een beeld van iemand die ons iets kan leren over Christus, maar tege-
lijk slechts een schaduw of silhouet is van de werkelijkheid. David, als Psal-
mist, verwijst het eerst naar deze man Melchisedek. In een profetische 
Psalm over de komende Messias beschrijft hij iemand die verhoogd zal 
worden tot Gods rechterhand: “De HEER spreekt tot mijn heer: Neem 
plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voe-
ten” (Ps 110:1). Het is niet duidelijk waarom in deze vertaling een woord is 
weggelaten dat ‘totdat’ of ‘terwijl’ betekent. Op plaatsen waar het geci-
teerd wordt zien we het wel: “Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je 
vijanden onder je voeten heb gelegd”. Daarna zal de Messias blijkbaar Ko-
ning worden, ook over die vijanden; want de Psalmist vervolgt: “Uit Sion 
reikt de Heer u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijan-
den” (vs. 2). Dit is overigens de Psalm die Jezus citeert als Hij de Joodse lei-
ders vraagt waarom, als de Messias de zoon van David is, hij Hem zijn Heer 
noemt. In de Psalm gaat David vervolgens ook in op het priesterschap: “De 
Heer heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: Je bent priester voor 
eeuwig, zoals ook Melchisedek was” (vs. 4). Dezelfde combinatie van ko-
ning en priester zien we ook in het beeld na de ballingschap van de komen-
de Koning: “Ja, Híj zal de tempel van de Heer bouwen, Hij zal met majesteit 
bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op 
Zijn troon” (Zach 6:13 HSV).

Maar naast de combinatie van Koning en Priester zien we meer overeen-
komsten tussen Melchisedek en Christus. Hij regeert ook vanuit Jeruzalem. 
Dat staat in de Psalm, maar sluit ook aan bij de vele verzen over het Ko-
ninkrijk, waarin onderwijs van Jeruzalem zal uitgaan. En zijn naam 
‘Melchise-dek’ (koning van gerechtigheid) wordt pas door Jezus in volle 
omvang vervuld, zoals Jesaja zegt over het Messiaanse rijk: “Zie, een Ko-
ning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkom-
stig het recht” (Jes 32:1 HSV). In de tabel op de volgende pagina zijn de 
meest in het oog springende overeenkomsten tussen Melchisedek en 
Christus aangegeven.

Voor een aantal voorbeelden uit het Oude Testament verwijzen wij naar ons boek-
je ‘Voorafschaduwingen van Christus’ in de serie ‘Christus in Profetie’.
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Het priesterschap van Christus

We zagen al dat de brief aan de Hebreeën dieper ingaat op de vergelijking 
tussen Christus en Melchisedek. Dit is een onderdeel van een groter betoog 
over het priesterschap van Christus; en zowel de Psalm als de Wet vormen 
de basis van een uitgebreide verhandeling. De eerste les is dat niemand 
zichzelf tot priester benoemt. Hij wordt door God “uit het volk tot hoge-
priester gekozen”. Dat zien we ook in gebeurtenissen tijdens de woestijn-
reis. Aäron wordt “aangesteld om tussen God en de mensen te bemidde-
len, om gaven en offers te brengen voor de zonden … Niemand kan zich die 
waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals 
ook met Aäron gebeurde. Christus heeft zich de eer hogepriester te wor-
den evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: Jij bent 
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt” (Heb 5:1-5), waarna de Psalm geci-
teerd wordt: “Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat 
was” (vs. 6). En vervolgens toont de schrijver aan dat ook Christus gehoor-
zaamheid moest leren, en daarom ook moest lijden (vzn 7,8). Maar daar-
door hebben we in Christus ook een Priester die met ons meeleeft: “Want 
de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan mee-
voelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met 
dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde” (Heb 4:15). Of, zoals hij iets 

Melchisedek Christus

In Melchisedek waren de functies van koning 
en priester gecombineerd. In Israël waren die 
verdeeld over twee stammen.

Dit geldt ook voor Christus: “Hij zal zitten en 
heersen op Zijn troon, Hij zal Priester zijn op 
Zijn troon” (Zach 6:13 HSV).

Melchisedek oefende beide functies uit in 
Jeruzalem. 

Jeruzalem is hoofdstad van het komende 
Vrederijk. Alle volken gaan daarheen op.

Volgens zijn naam was Melchisedek ‘koning 
van rechtvaardigheid (of gerechtigheid)’.

Dit zijn de kenmerken van Jezus: “Over de 
zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel … 
Hij draagt gerechtigheid als een gordel”.

Melchisedek: koning van Salem (vrede). Hij 
heerst ook in vrede.

Christus is de Vredevorst: “Hij zal vrede 
stichten tussen de volken” (Zach 9:10).

In Genesis, tussen alle geslachtsregisters, 
niets over Melchisedek. Lijkt niet benoemd 
op basis van afkomst.

Jezus volgt niemand op als hogepriester. Hij 
is door God benoemd: “Je bent priester voor 
eeuwig” (Ps 110:4).

Genesis vermeldt ook niets over een opvol-
ger van Melchisedek.

Beeld van een eeuwig priesterschap van 
Christus.
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eerder in de brief zegt: “Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn 
broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en 
zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening 
bewerkt voor hun zonden. Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en 
het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan” (Heb 
2:17,18).

Jezus is een uniek Mens, door God gekozen als de perfecte (Be)middelaar. 
Daarom schrijft Paulus: “Want er is maar één God, en maar één bemidde-
laar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Tim 2:5). Als Zaad 
van de vrouw is Jezus de Mens die de zonde overwint. Als het Nageslacht 
van Abraham is Hij de Erfgenaam van de wereld. Tevens is Hij de Man die 
God aangewezen heeft om een rechtvaardig oordeel over de mensheid uit 
te spreken (Handelingen 17:31). En als Koning en Priester zal Hij in Gods 
nieuwe wereld in Jeruzalem aan de slag gaan, om een wereld die sterk is 
afgedwaald van haar Schepper weer terug te brengen tot Hem.
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Bij het woord ‘profeet’ denken velen vaak meteen aan iemand die de toe-
komst voorzegt. Toch is deze definitie te beperkt. Een profeet is iemand 
die namens God spreekt. Hoewel hij niet de eerste is die als profeet wordt 
beschreven, zien we in Mozes iemand die tot het volk spreekt namens God.

Als het volk, na het spannend vertrek uit Egypte, aan de voet van de Sinaï 
staat, en God met hen een verbond sluit, zien zij iets van Zijn majesteit. Zij 
zijn door angst bevangen als zij het vuur, de rook, bliksemflitsen en donder-
slagen meemaken, en blijven op grote afstand staan. Boven alles uit horen 
ze de stem van de engel, die namens God de samenvatting van de Wet —
die wij de Tien Geboden noemen — opnoemt. Dit is het moment dat het 
volk doodsbang aan Mozes vraagt of hij Gods woorden aan hen wil over-
brengen, in plaats van dat God rechtstreeks tot hen spreekt. Zij vragen dus 
om een middelaar, tussenpersoon. Hoewel Mozes zegt: “Wees niet bang, 
God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ontzag voor hem te 
vervullen, zodat u niet meer zondigt” (Ex 20:20), is het wel hij die naar de 
donkere wolk loopt terwijl het volk op een grote afstand blijft staan.

Als Mozes aan het eind van zijn leven hieraan herinnert, zegt hij ook dat 
God hiermee akkoord ging: “Toen de Heer hoorde wat u me vroeg, zei Hij 
tegen mij: Ik heb gehoord wat het volk tegen je zei; ze hebben goed gesp-
roken. Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en Mijn ge-
boden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan. En 
Hij vervolgde: Stuur hen nu maar terug naar hun tenten. Maar jij moet hier 
blijven, bij Mij, dan zal ik jou alle geboden, wetten en regels bekendmaken 
die je hun moet leren en die zij moeten naleven in het land dat Ik hun in 
bezit zal geven” (Deut 5:28-31). Maar, zoals gezegd, Mozes vertelt dit aan 
het eind van zijn leven. Veertig jaar heeft hij nu namens God tot hen gesp-
roken, en ook voor het volk gepleit als het mis is gegaan, maar daar komt 
nu een eind aan. Hoe nu verder? God geeft hem ook daarop antwoord. Er 
zullen na Mozes nieuwe profeten opstaan die namens God zullen spreken. 
Maar bij die belofte is één bijzondere Profeet inbegrepen. Ook dit geeft 
Mozes door aan zijn volksgenoten: “Hij zal in uw midden profeten laten 
opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. U hebt de Heer daar 
immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen was? U zei: Wij kun-
nen het stemgeluid van de Heer, onze God, en de aanblik van dit enorme 

4  De Profeet zoals Mozes



 19

vuur niet langer verdragen; dat overleven we niet. De Heer heeft toen te-
gen mij gezegd: Zij hebben goed gesproken. Ik zal in hun midden profeten 
laten opstaan zoals jij. Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het 
volk alles overbrengen wat ik hun opdraag” (Deut 18:15-18). Nu geeft de 
NBV vertaling vers 18 weer in het meervoud, profeten, maar het He-
breeuws staat in enkelvoud: “een profeet”; en velen van het volk hebben, 
terecht, dit ook opgevat als een persoon en uitgezien naar deze bijzondere 
Profeet, naast alle andere profeten die God hen zond. Dit is één van meer-
dere beloften die een dubbele vervulling kregen: de velen, maar ook één in 
het bijzonder, zoals we al zagen bij de Nakomeling van Abraham.

Christus — de Profeet

Het volk in de tijd van het Nieuwe Testament kent uiteraard de beloften, en 
verwacht ook ‘de Profeet’, Eén in het bijzonder. Maar vaak is het hen niet 
helder wat het verband is tussen de verschillende beloften over bijzondere 
mensen en de verhouding van deze mensen ten opzichte van elkaar. Er is 
de belofte van Elia, van de Messias, van de Profeet, van de Zoon, van de 
Knecht; en er is discussie over hoe deze met elkaar te rijmen zijn. In Johan-
nes zien we dat mensen zich openlijk afvragen of Jezus die Profeet is: 
“Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 
Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen” (Joh 6:14). Als Jo-
hannes de Doper zegt dat hij de Messias niet is, krijgt hij de vervolgvraag: 
“Wie dan? Bent u Elia? Bent u de profeet?” (1:21). En wat later in het evan-
gelie: “Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze: ‘Dit moet wel 
de profeet zijn.’ Anderen beweerden: ‘Het is de Messias’, maar er werd ook 
gezegd: ‘De Messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift zegt toch dat de 
Messias uit het nageslacht van David komt en uit Betlehem, waar David 
woonde?’ Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte” (7:40-43). Als Jezus 
zegt “Mozes heeft immers over mij geschreven” (5:46) doelt Hij waarschijn-
lijk op deze belofte. Later hebben de apostelen bevestigd dat Jezus de 
Messias is, maar ook de Profeet zoals Mozes.

Mozes riep het volk op naar de profeten te luisteren; en toch lezen we een 
refrein in Jeremia, rond de tijd dat het volk in ballingschap weggevoerd zal 
worden: “Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie met 
de oproep: Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven...”. Telkens 
weer traden er profeten op namens God. En toch is er blijkbaar het verschil 
met “de Profeet”. Waarin is Jezus dan zo bijzonder in dit verband? Zijn pro-
fetieën over bijvoorbeeld waakzaamheid wijken niet zo veel af van die van 
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andere profeten. Het grote verschil zien we bij een vergelijking met het 
moment waarop God beloofde profeten te zullen sturen. Dat was bij de 
verbondssluiting in de Sinaï. Daar vroeg het volk aan Mozes of hij wilde be-
middelen. Daarom wordt later ook gezegd: “De wet is door Mozes gege-
ven” (Joh 1:13). En daarin zit het kenmerkende verschil met de andere pro-
feten. Juist Jezus is ook de (Be)middelaar (zie voetnoot) bij een nieuw ver-
bond. “U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzen-
gend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te mid-
den van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging 
smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, 
omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de 
berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ Zo schrikbarend was de verschij-
ning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ Nee, u staat voor de Sions-
berg, voor de stad van de levende God ... voor God, de rechter van allen ... 
voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus.” (Heb 12:18-24).

Zoals Mozes tijdens de woestijnreis middelaar was tussen God en Zijn volk 
Israël, zo is Jezus aangesteld als (Be)middelaar (zie de voetnoot) tussen 
God en de gelovigen nu: “Want er is maar één God, en maar één bemidde-
laar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus ...” (1 Tim 2:5). Maar 
waar Mozes die rol aan het eind van zijn leven moest beëindigen, blijft Je-
zus, aan de rechterhand van de Vader, die doorlopend vervullen.

God spreekt met Mozes

We zien dus dat God profeten beloofde die na Mozes op zouden treden, en 
één in het bijzonder. Maar middelaar bij het verbond is niet het enige dat 
Mozes scheidde van de vele profeten die volgden. We lezen: “Als er bij jullie 
een profeet van de HEER is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en 
spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik vol-
ledig kan vertrouwen, ga ik anders om: met hem spreek ik rechtstreeks, 
duidelijk, niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte” (Num 12:6-8), 
en al eerder: “De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met 

Het woord bemiddelen zou de indruk kunnen wekken dat er een compromis gevonden 
moest worden. Dat is zeker niet de bedoeling, zoals ook blijkt uit het gebruik. Ook ‘verbond’ 
kent hetzelfde probleem. Daarom hebben zij die de Hebreeuwse schriften in het Grieks 
vertaalden het woord testament gekozen. Een testament is niet uit onderhandeld. Je kunt 
het accepteren of verwerpen. Alleen moet voorkomen worden dat er een verband wordt 
gelegd met het overlijden van de ene partij. Bemiddelen moet ook gelezen worden als “door 
middel van”, en niet als een bereikte compromis. 
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een ander mens spreekt” (Ex 33:11). Ook dit wordt aan het eind van zijn 
leven herhaald: “Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, 
met wie de HEER zo vertrouwelijk omging” (Deut 34:10). De woorden 
‘persoonlijk’ en ‘vertrouwelijk’ zijn in het Hebreeuws “van aangezicht tot 
aangezicht”, al weten we niet precies wat dat betekent. De stelling 
“niemand heeft ooit God gezien” blijft wel van kracht.

We zien in de rest van de Schrift dat God Zich “in visioen bekend maakt 
aan, en spreekt in dromen tot” de profeten van Israël. Maar met Mozes 
sprak Hij duidelijk anders. Een oude Joodse verklaring stelt dat Mozes altijd 
tot God kon naderen met vragen, en niet hoefde te wachten op droom of 
visioen. We weten niet precies hoe dat in zijn werk ging, maar zien wel de 
nauwe band tussen God en Mozes. En ook daarin is de Profeet anders dan 
de andere profeten. Ook in het geval van Jezus lezen we niet hoe de com-
municatie met God precies werkte, maar we zien deze speciale relatie op 
meerdere plaatsen beschreven: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan 
niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en 
wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft 
de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet” (Joh 5:19,20). Jesa-
ja sprak er al van dat de Knecht als Gods Leerling zou leren spreken: “Elke 
ochtend wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te ho-
ren” (Jes 50:4). Nachtenlang is Jezus met zijn Vader in gebed geweest.

Luister naar Hem

Als Mozes op gezag van God aankondigt dat er na hem een andere profeet 
op zal staan, geeft hij als waarschuwing mee: “Naar hen moet u luisteren ... 
wie niet wil luisteren naar de woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik 
ter verantwoording roepen” (Deut 18:15,19). Hier in het meervoud, naar 
‘hen’ luisteren, maar in feite in het enkelvoud, naar Hem luisteren. Jezus 
bevestigt dat: “Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een 
rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik 
heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, 
heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken ... Al-
les wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft” (Joh 12:48-50).

Daarom de waarschuwing voor zijn volgelingen: “Jezus antwoordde: Wan-
neer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg [letterlijk: mijn 
woorden], mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij 
hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet 
aan wat ik zeg [mijn woorden], en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn 
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woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben” (Joh 
14:23,24). Daarom ook de strenge waarschuwing aan ‘de Hebreeën’, een 
groep christenen die onder bedreiging van vervolgingen overwoog terug te 
keren tot het Jodendom. Ook hier wordt de vergelijking gemaakt met Mo-
zes en de Wet die hij van Gods engel ontving: “Want als het door engelen 
gesproken woord al zo veel rechtskracht bezat dat op elke overtreding en 
ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan 
die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvat-
tende redding die begonnen is met de woorden van de Heer?” (Heb 2:2,3)
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In het eerste deel van het boek Jesaja schetst de profeet een somber beeld 
van de toestand in Israël. Hij laat zien dat het onder een koning die zich van 
God niets aantrekt uiteraard verkeerd gaat, maar dat zelfs onder een goe-
de koning het volk God niet volledig toegewijd is. En de voorzegde uit-
komst 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 alleen een ballingschap niet de oplossing is. Dat ge-
deelte begint met de woorden: “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voor-
bij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zon-
den uit de hand van de Heer heeft ontvangen” (Jes 40:1,2). Deze woorden 
vormen ook de opening 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 opge-
lost. Israël lukt het, als Gods dienaar, niet om Hem in volmaaktheid te die-
nen: “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 in 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 zon-
de” (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 daar-
door de dood — een machtige vijand, die van Adam af is gaan heersen. God 

5  De Dienaar van de HEER
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roept Zijn Gezalfde, om het volk Israël te bevrijden. En niet alleen dat volk: 
“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 
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 alleen zijn voor het volk Israël, maar voor mensen uit 
alle volken die Hem willen dienen.

De almachtige God en Zijn gehoorzame Dienaar

In deze hoofdstukken laat God Zijn oplossing zien voor de bevrijding van de 
mensheid uit haar slavernij aan zonde. Juist in dit verband zien we, meer 
nog dan in andere Bijbelboeken, de majesteit van God tot uitdrukking ko-
men. “Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aar-
de” (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 ge-
hoorzaamheid. 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 slaagde [zie 
de voetnoot] wat de HEER wilde” (Jes 53:10).

De Dienaar wordt in vier specifieke profetieën genoemd, en een vijfde pro-
fetie is hieraan gekoppeld — al wordt het woord Dienaar daar niet gebruikt. 
De eerste profetie vertelt dat 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 verbor-

Alle andere bekende vertalingen geven dit in de toekomende tijd weer: “zal slagen”.
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gen 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 Israël gezegd wordt: “het heeft zijn oren open, maar hoort niets”, lezen 
we van deze Dienaar dat God zijn oren opent, en dat Hij aandachtig luis-
tert. Luisteren wordt in de Schrift gebruikt in de betekenis van gehoor ge-
ven aan, gehoorzamen.

De vierde profetie gaat vooral 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 
makkelijk overheen lezen. We zien dat Jezus, met deze woorden in gedach-
te, zegt: “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen 
naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou ster-
ven” (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 gevangen-
schap in zonde en dood. We lezen dat God Zijn gezalfde (de Perzische ko-
ning Kores) roept om Babel te verslaan, om zo de terugkeer van Israël mo-
gelijk 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 ver-
band spreekt de Heer tot de Dienaar: “ik neem je in dienst voor mijn ver-
bond 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 verband gelegd tussen de Dienaar en 
de Gezalfde (in het Hebreeuws: Messias).
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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 vergelij-
king met Adam maakt: “Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot 
in de dood — de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verhe-
ven ...” (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 ver-
wacht, maar de Dienaar niet. En daarom herkenden zij Hem niet toen vele 
profetieën 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 he-
mel, zowel bij de doop van Jezus als bij zijn verheerlijking op de berg, ver-
bond 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 van 
de brief aan de Hebreeën: “Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lij-
den, 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 verze-
ker 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 voorbe-
stemd koningen te worden: “zij zullen met Hem als koningen heersen”, 
maar om dat te bereiken moeten ook zij leren om hun menselijke instinc-
ten 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 en alleen een volmaakt voor-
beeld te zijn. “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden 
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Wanneer u zich meer wilt verdiepen in de profetieën over de Dienaar, kunt u ons boekje       
De Knecht in Jesaja in de reeks Christus in profetie bij ons aanvragen.

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.
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Mogelijk in zijn periode als schaapherder kijkt David ’s nachts naar het on-
metelijk heelal met zijn vele sterren en denkt na over de almacht van de 
Schepper van dit alles. We zien dat in de woorden van Psalm 8:

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, 
die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem 
denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met 
eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw 
handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die 
allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vis-
sen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. (Ps 8:4-9 HSV)

David ziet hoe nietig de mens is in vergelijking met het heelal. En toch is hij 
zich bewust van wat God in het begin gezegd heeft: “God zei: Laten wij 
mensen maken die ons evenbeeld zijn ... zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de 
hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt” (Gen 1:26). In de Psalm 
spreekt hij in het kenmerkende parallellisme van de Hebreeuwse dicht-
kunst over ‘de sterveling’ en ‘het mensenkind’. Voor ‘mensenkind’ staat in 
het Hebreeuws ben adam, ‘de zoon van de mens’. Als dit vers in het Nieuwe 
Testament wordt aangehaald, wordt daar gesproken over ‘de Mensen-
zoon’. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief ziet dat Gods bedoeling met 
de mens nog geen werkelijkheid is. Hij voegt aan die woorden toe: “Dat 
alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat 
Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn 
dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen — vanwege zijn 
lijden en dood nu met eer en luister gekroond is” (Heb 2:8,9). Kortom, Je-
zus is nu wel met eer en luister gekroond, maar voor de mens in algemeen-
heid is Gods bedoeling nog geen werkelijkheid.

De schrijver van de Hebreeënbrief denkt behalve aan de Psalm ook aan een 
andere oudtestamentische profetie waarin over een Mensenzoon gespro-
ken wordt. Hier ziet Daniël een visioen, dat hij zo beschrijft: “Ik zag dat er 
met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens 
[letterlijk staat er: mensenzoon] ... Hem werden macht, eer en het koning-
schap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dien-

6  De Mensenzoon
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den hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten 
einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan” (Dan 
7:13,14). Deze woorden over een ‘Mensenzoon’ geven een beeld van het 
Koninkrijk, met Christus als Koning die heerst over de aarde. Alle volken 
dienen Hem, en dat zien we nu nog niet. Dezelfde toepassing van de Psalm 
ziet ook Paulus als hij de gemeente in Korinte schrijft. In een beschrijving 
van de opstanding, die hij vergelijkt met de oogsten in Israël, zegt hij dat 
Christus als eerste is opgestaan en dat bij diens wederkomst zijn volgelin-
gen opstaan: “Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn 
voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood”, en 
dan citeert hij Psalm 8:7 (1 Kor 15:25-27). Wanneer Christus, als de Mensen-
zoon, deze taak op aarde volbracht heeft, draagt Hij het koningschap over 
aan zijn Vader: “En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over 
aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht ver-
nietigd heeft ... En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal 
de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen 
heeft, opdat God over alles en allen zal regeren” (1 Kor:15:24,28).

Een koninklijke titel

Dit woord ‘Mensenzoon’ wordt een titel, die iets zegt over het koningschap 
van Jezus. Dat is al zo in de verzen in het Oude Testament waar het voor-
komt, maar vooral in het Nieuwe Testament waar ze aangehaald worden 
en van uitleg voorzien. Het woord (eigenlijk de woorden, want in het Grieks 
wordt gesproken over ‘zoon van de mens’) komt het meest voor in de evan-
geliën, waar Jezus het op zichzelf toepast. Het komt in ieder evangelie 
voor, het meest in Matteüs en Lucas, in de NBV consequent vertaald met 
‘Mensenzoon’ (hoewel het woord op alle plaatsen buiten de evangeliën an-
ders vertaald is). En steeds zijn het de woorden van Jezus, die zichzelf daar-
mee beschrijft in de derde persoon. Hij spreekt over ‘de Mensenzoon’, en 
het is aan de hoorder daaruit op te maken dat Hij zichzelf bedoelt. Een flink 
aantal keren dat het gebruikt wordt gaat over de tijd dat Jezus als Koning 
terugkeert naar de aarde. De verzen beschrijven dus zijn koningschap. Een 
paar voorbeelden: “Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn 
engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij ie-
dereen naar zijn daden belonen” (Mat 16:27), of “Want zoals een bliksem-
schicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Men-
senzoon komen ... Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de 
komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen 
zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op 
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de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister ... Zoals het 
was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon 
komt ... en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam 
en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt ... 
Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een 
tijdstip waarop je het niet verwacht” (Mat 24:27,30,37,39,44).

Daarnaast zien we ook dat Jezus de titel ‘Mensenzoon’ gebruikt als Hij 
spreekt over zijn naderend lijden. In de Schrift zien we vaker de koppeling 
tussen verhoogd aan het kruis en verhoogd tot Gods rechterhand, en deze 
zelfde koppeling is te zien in het gebruik van deze titel. De eer van de ver-
hoging tot Gods rechterhand valt Jezus juist te beurt omdat Hij zich verne-
derd heeft en het kruis op zich genomen heeft. “We zijn nu op weg naar 
Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepries-
ters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen” (Mat 
20:18), “De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de 
woestijn de slang omhooggeheven heeft” (Joh 3:14). Die dubbele betekenis 
is ook te zien in de volgende woorden: “Jezus zei: De tijd is gekomen dat de 
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u: als 
een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht” (Joh 12:23,24). Zijn luis-
teraars beseffen wel dat Hij over zijn dood spreekt. Zij begrijpen dan ook in 
dat verband deze term ‘Mensenzoon’ niet: “Maar wij hebben uit de wet be-
grepen dat de messias eeuwig blijft leven, zeiden de mensen, waarom zegt 
u dan dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? Wie is die Men-
senzoon?” (vs. 34). Maar als Jezus bij zijn verhoor de woorden uit Daniël 
over de Mensenzoon citeert, is dat voor de Joodse Raad voldoende om 
Hem te veroordelen: “De hogepriester zei: Ik bezweer u bij de levende God, 
zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde: U zegt 
het. Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zit-
ten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken 
van de hemel. Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: 
Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu 
hebt u met eigen oren gehoord hoe hij God lastert” (Mat 26:63-65).

Jezus heerst samen met zijn trouwe volgelingen

We kunnen dit onderzoek naar deze door Jezus gekozen titel niet afsluiten 
zonder naar twee andere aspecten te kijken. Ten eerste zien we dat de 
heerschappij van Jezus ondersteund wordt door zijn trouwe volgelingen. Al 
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vóór zijn kruisdood zegt Jezus tegen de discipelen: “Ik verzeker jullie: wan-
neer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon 
in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd 
zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stam-
men van Israël” (Mat 19:28). In de brieven aan de gemeenten in Openba-
ring breidt Jezus dat verder uit: “Wie overwint zal samen met mij op mijn 
troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op 
zijn troon zit” (Op 3:21).

Het tweede punt is waar de Psalm vanuit ging: het heersen over alle dieren. 
De schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt dat we dat nog niet zien, en 
impliceert daarmee dat het wel in de toekomst zal gebeuren. Maar moge-
lijk moeten we hier ook verder kijken dan wat er op het eerste gezicht 
staat. Paulus geeft een diepere betekenis aan een gebod over het ploegen 
met twee verschillende dieren, en laat zien dat God daarbij niet in de eerste 
plaats aan gewone dieren denkt – “Bekommert God zich dan om runde-
ren?” (1 Kor 9:9). Zo kunnen we ook in Genesis en Psalm 8 een diepere be-
tekenis zien in het heersen over dieren. Mensen zonder inzicht worden in 
het Oude Testament al gelijk gesteld aan dieren: “De mens, die met al zijn 
praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan” (Ps 49:21 
NBG’51). Psalm 22, die ook profetisch de kruisiging van Jezus voorzegt, 
gebruikt dieren om de mensen te beschrijven die de stervende bespotten 
en vervloeken: “Een troep stieren staat om mij heen, buffels van Basan om-
singelen mij, roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij 
open... Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij heb-
ben mijn handen en voeten doorboord. Red mij uit de muil van de leeuw, 
bescherm mij tegen de horens van de wilde stier” (Ps 22:13,14,17,21). In het 
Nieuwe Testament wordt deze beeldspraak voortgezet waar zowel Petrus 
als Paulus de Romeinse heersers als een leeuw beschrijven.

In Daniël zijn twee beelden te vinden die de opeenvolgende wereldrijken 
beschrijven. In hoofdstuk 2, in de droom van een koning, worden zij voor-
gesteld als mooie metalen in een schitterend en indrukwekkend stand-
beeld. Dezelfde rijken worden in hoofdstuk 7 vanuit Gods gezichtspunt be-
schreven als wilde dieren, die wreed vertrappen en verscheuren. Maar aan 
het einde van alle menselijke rijken ziet Daniël geen dier, maar een Men-
senzoon die het eeuwige koningschap van God krijgt. Eerder in dit hoofd-
stuk zagen we die woorden. Als Daniël uitleg vraagt over dit visioen, lezen 
we dat de Mensenzoon vergezeld wordt door zijn mederegeerders: “Het 
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koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder 
de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoog-
ste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zul-
len hem dienen en gehoorzamen” (Dan 7:27). Dan zal de mens daadwerke-
lijk  onder leiding van de grote Koning, heersen over de wilde dieren; of, 
zoals Jesaja het uitdrukt: “Een koning die rechtvaardig regeert en leiders 
die leiden volgens het recht” (Jes 32:1). We mogen dan uitzien naar de dag 
wanneer we “de Mensenzoon ... zien komen op de wolken van de hemel”.
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Als koning David een fase van vrede met de omwonende volken ingaat, wil 
hij graag een tempel (huis) voor God bouwen. Zelf woont hij in een mooi 
paleis terwijl de ark van God in een tent staat. David legt zijn wens voor aan 
de profeet Nathan. Hij krijgt te horen dat hij dat huis niet zal bouwen, maar 
dat zijn zoon die na hem op de troon zal zitten dat zal mogen doen: 
“Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je 
laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap 
schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam” (2 Sam 7:12,13). Maar 
tegelijk belooft God hem een koninklijke dynastie (huis). Nathan zegt na-
mens God: “Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal 
voortbestaan en je troon nooit zal wankelen” (vs. 16). David is niet teleur-
gesteld dat hij de tempel niet mag bouwen. Hij gaat aan de slag om alles in 
gereedheid te brengen. Daarnaast concentreert hij zich op de zeer bijzon-
dere belofte die hem gedaan is, namelijk een koninklijk geslacht, en dankt 
God hiervoor: “Koning David ging het heiligdom binnen, nam plaats voor 
de HEER en bad: Wie ben ik, HEER, mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo 
ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, HEER, mijn God, hebt 
u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis ... U, HEER, mijn 
God, hebt me zo’n grootse toekomst beloofd. U alleen bent God, uw woor-
den zullen zeker in vervulling gaan. Welnu, zegen dus mijn koningshuis op-
dat het altijd standhoudt. Dat hebt u, HEER, mijn God, immers beloofd. Mo-
ge het koningshuis van uw dienaar voor altijd door u gezegend zijn” (2 Sam 
7:18,19,28,29). Zo zal een reeks koningen in de lijn van David regeren. Als 
eerste Salomo: “Zo besteeg Salomo de troon van de HEER en volgde hij zijn 
vader David als koning op” (1 Kron 29:23). Toch heeft ook David veel meer 
gezien in deze belofte van God, en zeker deels beseft dat die veel verder 
ging dan een aantal normale nakomelingen. Dat bevestigen ook de schrij-
vers in het Nieuwe Testament, op een moment dat er geen koning uit de 
lijn van David in Jeruzalem regeerde: “u zult mij wel toestaan dat ik over de 
aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich 
immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God 
hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou 
bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat 
deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam 
niet tot ontbinding zou overgaan” (Hand 2:29-31). Ook David heeft beseft 

7  De Zoon van God
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dat de belofte zou eindigen met een Koning die eeuwig zou regeren, een 
Koning die onder de Joden bekend werd als de ‘Messias’, het Hebreeuwse 
woord voor ‘Gezalfde’, of in het Grieks: ‘Christus’.

In afwachting van de vervulling

Zo hebben ook vele schrijvers in het Oude Testament uitgezien naar de 
vervulling van deze belofte, dat een Zoon van David de Messias zou zijn die 
op de troon in Jeruzalem zou regeren. We zien dat onder meer in Jesaja: 
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op 
zijn schouders ... Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 
komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en 
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid” (Jes 9:5,6), en in Ezechiël: “mijn 
dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn” (Ezech 37:25). Met David wordt 
de Nakomeling van David bedoeld. De belofte van een Koning leek verbro-
ken te worden toen Jeremia over de laatste regerende koning te horen 
kreeg: “Stel deze man als kinderloos te boek, schrijf dat zijn leven mislukt 
is, want geen van zijn nakomelingen zal ooit op Davids troon zitten en over 
Juda regeren” (Jer 22:30). Daarmee lijkt de belofte van God verbroken te 
zijn. De kinderen van deze koning hebben nooit geregeerd. Het koninkrijk 
Juda verloor zijn zelfstandigheid, en er zat dus geen koning uit de lijn van 
David meer op de troon. Maar snel daarna krijgt Jeremia te horen: “De dag 
zal komen — spreekt de HEER — dat ik aan Davids stam een rechtmatige 
telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het 
land recht en gerechtigheid zal handhaven” (Jer 23:5).

Ook als een engel bij Maria komt, en zegt wat er met haar zal gebeuren, 
verwijst hij naar deze belofte: “je zult zwanger worden en een zoon baren, 
en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van 
de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van 
zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk 
van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen” (Luc 1:31-33).

Davids Nakomeling in de Psalmen

De Zoon van David is ook het onderwerp van enkele Psalmen, waarmee de 
psalmist — soms David zelf — vooruitkijkt naar de komst van die Messias.

Psalm 72 is een gebed van David over die toekomstige Koning in zijn lijn, 
waarbij hij duidelijk voorbij Salomo kijkt: “Zijn naam zal eeuwig bestaan, 
zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen geze-
gend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig” (Ps 72:17). Na-
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dat God al bij Zijn belofte aan David over zijn Nakomeling gezegd had: “Ik 
zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon” (2 Sam 7:14), wordt in 
Psalm 2 uit naam van God gesproken over deze toekomstige Koning: 
“Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg ... Jij bent 
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken 
in bezit, de einden der aarde in eigendom” (Ps 2:6-8). Als Paulus dan op 
deze Psalm ingaat zegt hij: “En uit Davids nageslacht heeft God, overeen-
komstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus... Wij ver-
kondigen u het goede nieuws [evangelie] dat God zijn belofte aan onze 
voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen —
ten behoeve van ons — doordat hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover 
staat in de tweede psalm geschreven: Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag 
verwekt” (Hand 13:23,32,33). Hetzelfde Griekse woord voor ‘verwekken’, en 
de vervulling van de Psalm, zien we ook in de woorden van de engel tot 
Maria: “De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoog-
ste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren 
[verwekt] wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God” (Luc 1:35). Ook 
de schrijver van de Hebreeënbrief combineert de belofte aan David met 
deze tweede Psalm in de eerste woorden van zijn brief. Hij geeft daarin aan 
dat Jezus, na zijn opstanding, een positie heeft die ver verheven is boven 
de engelen: “Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd: Jij 
bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt? Of: Ik zal een vader voor hem 
zijn, en hij voor mij een zoon?” (Heb 1:5). Er zijn weliswaar plaatsen waar de 
engelen als “Gods zonen” worden beschreven (o.a. Job 38:7), maar dat is 
niet de unieke relatie die in Psalm 2 beschreven wordt, zoals ook deze 
briefschrijver aangeeft.

In Psalm 110, in totaal maar zeven verzen en toch de meest geciteerde 
Psalm in het Nieuwe Testament, wordt ook verwezen naar het koning-
schap van Jezus: “Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijan-
den een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de 
macht, u zult heersen over uw vijanden” (Ps 110:1,2). Een aantal van de ci-
taten hiervan in het Nieuwe Testament geven aan dat deze belofte pas in 
de toekomst, met het komende Vrederijk, in vervulling zal gaan. De schrij-
ver van de brief aan de Hebreeën zegt over Jezus dat hij “na zijn eenmalig 
offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft in-
genomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot 
een bank voor zijn voeten zijn gemaakt” (Heb 10:12,13).
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Davids Heer

Het is echter Jezus zelf die de Psalm om een andere reden citeert. Met deze 
Psalm stelt Jezus de geestelijke leiders van zijn tijd op de proef in de vraag: 
“Wat denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon? ‘Van David’, ant-
woordden ze. Jezus vroeg: Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de 
Geest, Heer noemen? Want hij zegt: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem 
plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. 
Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?” (Mat 22:42-
45). Het probleem in deze vraagstelling is dat in het Joods denken de vader 
altijd meer is dan de zoon. Iemand kan niet belangrijker zijn dan zijn voor-
vader. Dus waarom noemt David hem Heer als Hij zijn Nakomeling is? Zij 
moeten erkennen dat ze het niet kunnen of willen zeggen. Hun antwoord 
dat de Messias de Nakomeling van David is, is niet verkeerd, maar de 
schijnbare tegenstelling waarmee Jezus hen klem zet kan eenvoudig be-
antwoord worden. Via zijn moeder Maria stamde Jezus af van David, maar 
door de verwekking door Gods Geest heeft Hij God als Vader, en daarom is 
Hij uiteraard groter dan David. Daarom noemt David hem Heer. Maar dat 
zouden zijn tegenstanders niet willen erkennen. Jezus’ tegenstanders zijn 
aards gericht, en verwijten Hem dat Hij een bastaardkind is (Joh 8:41), zon-
der te accepteren dat God zijn Vader is. Hij is verwekt door de kracht van 
Gods Geest.

In een profetie in Jesaja wordt gezegd tegen een koning, die niet wil dat 
God zich mengt in zijn zaken, dat God hem en het volk een teken zal geven: 
dat van de geboorte van Immanuël. Hier wordt voorzegd: “De Heer zelf zal 
u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon ba-
ren en hem Immanuël noemen” (Jes 7:14). Matteüs herhaalt deze woorden, 
als hij citeert wat de engel tegen Jozef zei. Jozef vroeg zich af hoe te han-
delen toen zijn aanstaande vrouw zwanger bleek te zijn, en hij daar niet de 
oorzaak van was. Hij wilde haar niet in opspraak brengen, en overwoog 
haar in stilte te verstoten. We lezen daarover: “Toen hij dit overwoog, ver-
scheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon 
van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind 
dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef 
hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit 
alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en 
men zal hem de naam Immanuël geven, wat in onze taal betekent God met 
ons” (Mat 1:20-23). Jezus is, als zoon van Maria, daarmee een afstamme-
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ling van David, en tevens, door zijn verwekking door de Geest, de Zoon van 
God. Zoals Paulus later zal schrijven, als hij vertelt dat hij is uitgekozen om 
het evangelie van God te verkondigen: “het evangelie over zijn Zoon, een 
mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als Zoon 
van God en door de heilige Geest bekleed met macht toen hij, Jezus Chris-
tus, onze Heer, opstond uit de dood” (Rom 1:3,4).

Daarnaast zien we dat er, bij twee verschillende gelegenheden, een stem 
uit de hemel klinkt. Dat zien we bij zowel Jezus’ doop als bij zijn verheerlij-
king op de berg. Marcus schrijft over de eerste: “Er klonk een stem uit de 
hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde” (Mar 1:11).
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In het Oude Testament wordt Israël omschreven als Gods zoon. In het 
Nieuwe Testament lezen we dat wij door genade als Gods kinderen kunnen 
worden aangenomen. Maar de evangelisten vertellen iets totaal anders 
wat de geboorte van Jezus aangaat. Die is beschreven in de evangeliën van 
Matteüs en Lucas.

In het evangelie van Matteüs lezen we over Jozef, die merkt dat Maria in 
verwachting is. Hij wil haar in stilte verlaten, maar krijgt een boodschap van 
een engel: “Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te 
nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal 
een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden” (Mat 1:20,21). Het embryo dat in Maria groeit is de uit-
werking van een bijzondere daad van God. Iets soortgelijks zien we ook in 
het verslag van Lucas, maar dan wordt het tot Maria gezegd. De engel 
zegt: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, 
je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noe-
men” (Luc 1:30,31). Zij begrijpt dit niet, en stelt de vraag: “Hoe zal dat ge-
beuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad” (vs. 
34), waarop het antwoord luidt: “De heilige Geest zal over je komen en de 
kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal 
het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God” (vs. 
35). De heilige Geest en de kracht van de Allerhoogste zijn synoniemen in 
het typisch Hebreeuws parallellisme. De woorden “als een schaduw bedek-
ken” zien we in de Griekse vertaling van het Oude Testament, waar in de 
woestijn Gods majesteit in een wolk de Tabernakel bedekt, en in het Nieu-
we Testament waar op de berg van de verheerlijking Jezus en drie van zijn 
discipelen bedekt worden door een wolk en een stem horen.

We hoeven het wonder van de verwekking van Jezus niet te begrijpen, 
maar volgens de evangelisten komt Jezus ter wereld door een geboorte-
proces zoals wij dat ook kennen. Later schrijft Paulus aan de Galaten: 
“Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een 
vrouw” (Gal 4:4). Maria krijgt vooraf bericht wat God van plan is, en vervol-
gens beschrijven de evangelisten een letterlijk geboorteproces, met woor-
den als ‘verwekken’, ‘zwanger worden’, ‘baren’ en ‘geboren worden’. We 
zien dus dat de hemelse Vader, door de kracht van Zijn Geest, en een 

8  De enige Zoon van de Vader
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maagd uit het verbondsvolk Israël nieuw leven voortbrengen: de eniggebo-
ren Zoon van God, maar tegelijkertijd Mens. Dat God ervoor kiest een 
Zoon te verwekken uit de gevallen mensheid is een wonder, maar toont 
dat God hiermee de verlossing van de mens voor ogen heeft.

Deze beschrijving in de evangeliën staat in sterk contrast met de bewering 
van velen, dat God een gedaanteverwisseling heeft ondergaan en bij de 
geboorte in Betlehem als Mens is neergedaald.

Uit de hemel neergedaald

We zien verder dat Jezus als jongen opgroeit en toeneemt in wijsheid, en 
als volwassene bij zijn doop de heilige Geest ontvangt om wonderen te 
kunnen verrichten. Maar toch zegt Jezus tweemaal in het Johannes evan-
gelie dat Hij is neergedaald uit de hemel. Hoe moeten we dat begrijpen? 
We vinden deze uitdrukking bij de wonderbare spijziging, zoals beschreven 
in het Johannes evangelie. Daar maakt Jezus een vergelijking tussen zijn 
lichaam en het manna dat het volk in de woestijn, na de uittocht uit Egyp-
te, in leven gehouden had. In dat verband zeggen zijn luisteraars: “Brood 
uit de hemel heeft hij [Mozes] hun te eten gegeven”. Het antwoord van 
Jezus is: “Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de 
hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 
Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven 
geeft aan de wereld” (Joh 6:32,33). Psalm 78 bezingt dat God hen het koren 
van de hemel schonk, dat het manna en vlees regende, en dat zij engelen-
brood te eten kregen. Toch moeten we dit als poëtische taal zien, en ons er 
niet bij voorstellen dat het manna in de hemel werd klaargemaakt en ver-
volgens naar de aarde gestuurd. Dit “uit de hemel” betekent dat het van 
God afkomstig was. Datzelfde gebruik van neerdalen uit de hemel zien we 
ook in de woorden van Jacobus: “Geliefde broeders en zusters, vergis u 
niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Va-
der van de hemellichten” (hier is nederdalen vertaald als “komt van bo-
ven”). Ook hier is duidelijk de bedoeling dat goede gaven van God afkom-
stig zijn. Het gaat niet om een letterlijke verplaatsing van de hemel naar de 
aarde, maar dat God de Gever is. Hetzelfde is ook het geval als Jezus aan 
de Joodse leiders vraagt: “De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de 
hemel of uit de mensen?” (Mat 21:25 HSV). De NBV heeft zelfs de tekst wat 
aangepast in een poging weer te geven wat bedoeld werd: “In wiens op-
dracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van men-
sen?”, maar de Griekse tekst spreekt niet over een opdracht.
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In de Wet stond de bepaling dat je Gods Naam niet mocht misbruiken, en 
daarom is bekend dat Joden voor alle zekerheid het woord ‘God’ in het 
spraakgebruik vermeden; zij hadden het liever over “de hemel”. Het evan-
gelie van Matteüs, vooral geschreven voor Joden, spreekt over het Konink-
rijk van de hemel, waar Lucas, die vooral voor Griekse lezers schrijft, het 
heeft over het “Koninkrijk van God”. Maar ook in Lucas zien we de verloren 
zoon zeggen: “ik heb gezondigd tegen de hemel” (Luc 15:21). Johannes de 
Doper zegt: “Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel ge-
geven wordt”. Als Jezus zegt “Ik ben van boven” of “ik ben van God geko-
men” spreekt Hij niet in ruimtelijke zin, maar verwijst Hij naar zijn oor-
sprong als Gods Zoon, verwekt door Gods Geest (Mat 1:18,20).

Gezonden door de Vader

Typerend voor het Johannes evangelie zijn Jezus’ uitspraken dat Hij door 
de Vader is gezonden. “De Vader die mij gezonden heeft, getuigt over 
mij ... die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar ... Hij die mij gezonden 
heeft is bij mij” (Joh 8:18,26,29). In de taal van de Bijbel zien we deze uit-
drukking vaker in verband met dienaren van God. Het betekent dat zij door 
Hem zijn ontstaan, en voor een bepaalde taak geroepen. Sprekend over 
alle profeten zegt de schrijver van de Kronieken: “De HEER, de God van 
hun voorouders, waarschuwde hen bij monde van zijn boden, die hij tel-
kens opnieuw naar hen toe zond omdat hij zijn volk en zijn woning voor de 
ondergang wilde behoeden” (2 Kron 36:15). Van Jeremia zegt God dat dit al 
voor zijn verwekking Zijn bedoeling was: “Voordat ik je vormde in de moe-
derschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had 
ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jer 1:5). En 
in het vierde evangelie wordt over Johannes de Doper gezegd: “Er kwam 
iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes” (Joh 1:6). Zelf 
zegt hij: “Hij die mij gezonden heeft om met water te dopen”, en: “ik ben 
voor hem [de Messias] uit gezonden” (Joh 1:33; 3:28).

In het Johannes evangelie wordt de nadruk gelegd op gezonden zijn; maar 
dit blijkt dan om de opvatting tegen te spreken dat het Jezus’ eigen initia-
tief was om zo op te treden. Hij spreekt in dit evangelie juist over zijn volle-
dige afhankelijkheid van de Vader. De Vader heeft hem het leven geschon-
ken en Hem naar Zijn volk gezonden als Zijn ware Dienaar. Hij heeft alles 
van de Vader ontvangen: “Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit 
zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Va-
der doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier ... Zoals de Vader leven 
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heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader 
hem gegeven” (Joh 5:19,26).

Arm geworden voor ons

Een onderwerp in sommige brieven van Paulus is de collecte in een aantal 
nieuwe gemeenten, ten behoeve van hun arme broeders en zusters in Jeru-
zalem. Paulus probeert zijn lezers aan te moedigen vrijgevig te zijn, en ver-
wijst dan naar het voorbeeld van Christus: “Tenslotte kent u de liefde die 
onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u 
arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor 8:9). Ve-
len zien in deze woorden het resultaat van de keuze van Christus om ‘vlees 
te worden’. Zijn rijkdom wordt dan uitgelegd als de goddelijke attributen, 
die Hij van eeuwigheid bezat. Zijn komst naar de aarde betekent dan dat 
Hij voor ons deze goddelijke attributen afgelegd zou hebben door in het 
vlees te verschijnen. Zo zou Hij dan arm geworden zijn, voor ons, door in de 
verschijningsvorm van een zwak en nederig mens op aarde te zijn. Maar 
het is niet duidelijk hoe die zienswijze te rijmen is met het onderwerp waar 
Paulus het over heeft, namelijk de oproep dat zij bijdragen in de collecte. In 
het Grieks is er overigens geen sprake van een einde aan een periode van 
rijkdom. Er staat niet “Hij was rijk”, eerder “rijk zijnde is hij arm geworden”. 
Er wordt dus niet gesproken over het opgeven van deze rijkdom. Armoede 
is dus niet in plaats van rijkdom gekomen. Iets eerder in dezelfde brief zien 
we dezelfde paradox, maar daar past Paulus het op zichzelf toe: “als verlei-
ders en toch betrouwbaar; als niet bekend en toch wel bekend; als stervend 
en zie, wij leven; als getuchtigd, maar niet ten dode; als bedroefd, maar 
altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch al-
les bezittend” (2 Kor 6:8-10).

Als Jezus tegelijkertijd ‘arm’ en ‘rijk’ was, ligt het voor de hand dat deze 
begrippen betrekking hebben op twee aspecten van zijn aardse leven. We 
zien dan ook hoe rijk Hij was. Hij, “de enige Zoon van de Vader” van wie 
gezegd was: “Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij 
en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom” (Ps 2:7,8). 
Deze woorden werden herhaald door de stem uit de hemel, zowel bij zijn 
doop als bij zijn verheerlijking op de berg. Wie kan er zo rijk zijn als Hij, ge-
boren om “de hoogste koning” te worden? Maar aan de andere kant zien 
we dat Jezus daar geen enkele aanspraak op deed, maar juist de Dienaar 
werd. Hij waste de voeten van de discipelen, terwijl zij bespraken wie van 
hen de belangrijkste was. Hij, die zo twaalf legioenen engelen op kon roe-
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pen om Hem te helpen, liet zich beschimpen en slaan door het minste ge-
spuis. Liever dan zijn Vader te vragen Hem de beloofde volken in bezit te 
geven, horen we Jezus zeggen: “De vossen hebben holen en de vogels heb-
ben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leg-
gen” (Luc 9:58). Voor zover we na kunnen gaan, had Hij na zijn doop geen 
vast inkomen, en werd Hij geholpen door mensen “die uit hun eigen midde-
len voor hen zorgden” (Luc 8:3). Hij heeft alles, zelfs zijn eigen leven, inge-
zet voor anderen. Zoals Hij zelf zei: “de Mensenzoon is niet gekomen om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld 
voor velen” (Mat 20:28).

En zo was Hij een voorbeeld voor de gemeente in Korinte, om hun bezittin-
gen te delen met hun in armoede levende broeders en zusters, en daarin 
wil Hij ook ons tot voorbeeld zijn.
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De vier evangelieschrijvers hebben elk hun eigen reden gehad een evange-
lie te schrijven. Lucas en Johannes vertellen ook wat die reden is. Alle vier 
geven ze dan ook andere aspecten weer van de gebeurtenissen tijdens Je-
zus’ leven op aarde. Toch laten alle vier Jezus zien als echt Mens, met be-
perkingen en gevoelens zoals alle afstammelingen van Adam die kennen. 
We zien dat Hij uitgeput kon raken, en in een storm bleef slapen aan boord 
van een schip, en bij een bron ging zitten na een lange reis. Na zijn veroor-
deling was hij zo uitgeput, dat Hij niet meer in staat was zijn eigen kruis te 
dragen, en dat een voorbijganger moest helpen. Jezus kende ook honger, 
zoals beschreven als Hij daarmee verzocht werd na een aantal dagen in de 
woestijn. Hij was soms teleurgesteld, ook in zijn volgelingen: “Waarom pra-
ten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, 
en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?” (Mar 8:17). 
Soms sloeg deze teleurstelling om in verontwaardiging. We zien dat toen 
de discipelen kinderen weghielden, denkend dat hun Meester wel betere 
dingen te doen had: “Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei 
tegen hen: Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het 
koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij” (Mar 10:14). Hij werd 
boos toen Hij de onbarmhartigheid en huichelarij van de Joodse leiders zag 
“Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de 
mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet 
binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe” (Mat 
23:13). Hij voelde mee met de schare: “Toen hij uit de boot stapte, zag hij 
een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op scha-
pen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig” (Mar 6:34). Maar ook 
als mensen ziek waren, of een dierbare verloren hadden, staat er: “Jezus 
kreeg medelijden”. Toen Hij het verdriet zag van mensen bij de dood van 
Lazarus, lezen we dat ook Hij weende. Jesaja had hem al beschreven als 
“een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was” (Jes 53:3). 
Daarnaast kende Hij ook angst, zoals blijkt uit de beschrijving van de avond 
voor zijn dood, in de hof van Getsemane (Luc 22:44). Ook de toekomst was 
voor Hem verborgen. Door zijn uitstekende kennis van de Schrift wist Hij in 
grote lijnen wat vóór Hem lag, en mogelijk zijn sommige andere zaken 
Hem door zijn Vader geopenbaard, maar Hij wist ook niet wanneer zijn we-
derkomst zou zijn (Mat 24:36).

9  De volmaakte mens
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We zien in deze kleine selectie een echt Mens, geen toneelspeler. Ze tonen 
een verscheidenheid aan menselijke gevoelens. De schrijvers zetten dit op 
papier, zonder er eigen conclusies aan te verbinden. Het is een verslag zo-
als zijn discipelen Hem hebben gekend. Tegelijkertijd zien we dat Jezus 
soms anders is dan anderen; vooral waar het gaat om menselijke trots. Bij 
een aantal gelegenheden maken mensen vleiende opmerkingen over Hem, 
maar we kunnen uit de reacties opmaken dat Hij, in tegenstelling tot de 
gemiddelde mens, hier niet van gediend is. De opmerking van een vrouw: 
“Gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gedron-
ken hebt!”, verandert Hij in: “Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God 
luisteren en ernaar leven” (Luc 11:27,28). Als de rijke jongeman hem aan-
spreekt met “Goede meester” is zijn onmiddellijke reactie: “Waarom 
noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God” (Mar 10:17,18).

In deze beschrijvingen zien we Jezus als echt Mens; maar wel Een die de 
menselijke verzoekingen vermijdt of weet te doorstaan, en daardoor geen 
vergeving hoeft te vragen voor falen. Maar Hij was zeker niet ongevoelig 
voor verzoekingen, zoals de evangelisten laten zien. Hij zag ze alleen 
vroegtijdig aankomen, en vermeed situaties die juist vaak voor mensen 
aanleiding zijn de fout in te gaan, zoals het ego laten strelen, of steeds op-
komen voor de eigen rechten. Uiteraard zijn dit niet allemaal eigenschap-
pen die bij God passen. God is onvermoeibaar met onuitputtelijke kracht, 
zoals Jesaja zegt: “Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid 
is niet te doorgronden” (Jes 40:28).

“Niet wat ik wil”

Al vanaf jonge leeftijd leren kinderen roepen “ik wil ...”. De wil van een 
mens zien we in de Schrift in de betekenis van wat iemand graag wil berei-
ken. Ook Jezus was daarin geen uitzondering. Maar wat hem uniek maakt, 
is dat Hij zijn leven richt op het uitvoeren van de wil van de Vader, ook als 
dit tegen zijn eigen belang in gaat. We zien deze motivering eeuwen eerder  
beschreven in een Psalm, die een profetische toepassing heeft: “U hebt 
mijn oren voor u geopend en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de 
boekrol geschreven.’ Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koes-
ter ik uw wet” (Ps 40:7-9). De oorsprong van deze woorden is waarschijnlijk 
de slaaf, die aangeeft vrijwillig bij zijn heer te willen blijven. Als teken daar-
van doorboort de heer de oorlel van die slaaf (Exodus 21:5,6). De schrijver 
van de Hebreeënbrief legt deze woorden in de mond van Jezus, om zijn 
beweegreden aan te geven (10:5-10). We zien dan ook in de evangeliën dat 
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het volgen van de wil van zijn Vader geen plicht is, maar zijn vreugde. Hij 
vertelt graag wat God werkelijk verwacht, en wat de toekomst voor de wa-
re gelovige is. Dat God bezig is mensen te overtuigen volledig op Hem te 
vertrouwen en Hem te dienen. Daar werkt Jezus aan mee, zodat Hij kan 
zeggen: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook”; 
en: “Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn 
werk voltooien”. Na de wonderbare spijziging zegt Jezus ook: “Want ik ben 
niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat 
hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: 
dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat 
ik hen allen laat opstaan op de laatste dag” (Joh 6:38,39).

Toch waren er ook momenten waarop zijn menselijke verlangens zo sterk 
waren, dat het een echte worsteling was zijn roeping trouw te blijven. Bij 
zijn doop had Hij bijzondere krachten gekregen om wonderen te doen, 
toen de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. 
Maar deze krachten moest Hij niet gebruiken om in zijn menselijke behoef-
ten te voorzien, om zo de beperkingen van andere mensen te ontlopen. In 
de woestijn mocht Hij geen stenen in broden veranderen wanneer Hij hon-
ger voelde. Daarom verwierp Jezus de gedachte: “Als u de Zoon van God 
bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen” (Mat 4:3). Zelfs toen 
mensen hem het meest lieten lijden, en Hem op dat moment verzochten 
met de woorden: “als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom 
van dat kruis af!” (Mat 27:40), bleef Hij trouw zijn Vader gehoorzamen. De 
kracht van de heilige Geest stelde Hem in staat het koningschap direct op 
te pakken en de Romeinen te verdrijven —  iets wat zijn volksgenoten 
graag verwezenlijkt wilden zien — in plaats van het lange pijnlijke pad via 
Golgota. Zijn volk wil Hem maar wat graag Koning maken, maar dan lezen 
we: “Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen” (Joh 6:15). Hij gaf geen 
“teken uit de hemel”, zoals de Joodse leiders van Hem vroegen, maar liet 
het aan zijn Vader over om hen “het teken van Jona” te geven (Mat 
12:38,39 en 16:1-4) toen Hij in het graf lag. Tot aan het bittere eind bleef Hij 
zijn Vader trouw, en in Getsemane behaalde Hij de grootste overwinning: 
“Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat 
ik wil, maar wat u wilt gebeuren” (Luc 22:42). Dit zijn voorbeelden van wat 
de evangelisten vertellen, om aan te tonen dat Hij “net als wij, in elk op-
zicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zon-
de”, zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt (4:15).
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De weg naar volmaaktheid

Uiteraard waren deze beproevingen heel echt, en kon Hij ook voor de ver-
zoekingen vallen, maar Hij bleef trouw. Als we proberen te beredeneren 
dat Jezus niet kon falen, dan maken we van deze beproevingen een klucht. 
Dan wordt het een toneelstukje; en dat is niet wat de evangelieschrijvers zo 
duidelijk tonen. Waar God “zelf niet door iets slechts in verleiding kan wor-
den gebracht” gold dat niet voor Jezus. Jezus was echt Mens. “Juist omdat 
hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder 
die beproefd wordt bijstaan” (Heb 2:18). Deze aanmoediging zou zinloos 
zijn als Hij die worsteling niet kende. Verderop in de brief zegt de schrijver 
hierover: “Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze 
zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de 
proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde” (4:15). 
Deze beproevingen maakten deel uit van een leerproces, waardoor Jezus 
leerde gehoorzaam te zijn aan zijn Vader. Over zijn jonge jaren wordt al 
gezegd: “het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; 
Gods genade rustte op hem”, en: “Jezus groeide verder op en zijn wijsheid 
nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de men-
sen” (Luc 2:40,52). En dit proces ging door tot de dag dat Hij stierf, zegt de 
schrijver van de Hebreeënbrief: “Christus heeft tijdens zijn leven op aarde 
onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem 
kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor 
God. Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij ge-
hoorzaamheid geleerd” (Heb 5:7-9). En, vervolgt de schrijver, uiteindelijk 
bereikte Hij dat doel: “toen Hij volmaakt was geworden” (HSV). Volmaakt-
heid is iets anders dan onschuld. Jezus heeft nooit gezondigd, en is daarom 
onschuldig, in tegenstelling tot alle andere mensen. Hij maakte echter wel 
degelijk een ontwikkeling door. Net als wij leerde ook Hij door ervaringen. 
Hij leerde om in alles gehoorzaam te zijn, maar ook hoe het was zo te le-
ven, en door zijn ervaringen ook zwakkere mensen te kunnen begrijpen en 
helpen. Met deze ontwikkeling, de levenslessen door wat Hij moest onder-
gaan in jaren van toewijding, is Hij de volmaakte Mens geworden.

Jezus ging vastberaden de weg die God voor Hem had uitgestippeld, na-
melijk de weg via Golgota. Alle trots en hoogmoed, die zo menselijk is, 
heeft Hij opzij gezet om Gods plan te verwerkelijken: “hij heeft zich verne-
derd en werd gehoorzaam tot in de dood — de dood aan het kruis” (Flp 
2:8). Deze vorm van terechtstellen hadden de Romeinen ontwikkeld, juist 
met de bedoelding alle menselijke waardigheid teniet te doen, zodat ande-
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ren er door afgeschrikt zouden worden. De evangelisten laten duidelijk zien 
dat Hij, als Zoon van Maria, de menselijke natuur erfde. Hij kwam daardoor 
in verzoekingen, en moest worstelen tot de dood aan het kruis. Daartegen-
over had Hij, als de Zoon van God, een unieke verbondenheid met zijn Va-
der; en daaruit is de kracht ontstaan die geleid heeft tot zijn grootse over-
winning.

Een overwinning waarin wij, door genade, ook mogen delen. In zijn totale 
zwakheid werd Gods kracht getoond, door een oplossing te brengen voor 
een in zonde gevallen mensheid.
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In de bekende profetieën in Jesaja over de lijdende Dienaar lezen we onder 
meer: “Zie, Mijn Knecht … zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog 
verheven worden” (Jes 52:13 HSV). De Nieuwe Bijbelvertaling worstelt met 
het woord ‘verhoogd’. Maar waarom? Al vanaf Genesis is zichtbaar dat hier 
sprake is van een woordspeling. Jozef (die een voorafschaduwing van 
Christus is) legt een bakker en een schenker van de Farao hun dromen uit. 
Tegen beide zegt hij dat ze verhoogd zullen worden. In het ene geval gaat 
het om weer in ere te herstellen, en in het andere om optillen en aan een 
paal gehangen, en dus ter dood gebracht te worden. Dit woord ‘verhogen’ 
in de beide betekenissen komt vaker voor in de Schrift, waarbij het verband 
moet bepalen of het een eervolle verhoging, of een terechtstelling is. De 
tijdgenoten van Jezus hebben zeker problemen om het te begrijpen. Hij 
zegt tot hen “Wanneer ik van de aarde omhooggeheven [verhoogd] word, 
zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop 
hij zou sterven. Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeu-
wig blijft leven, zeiden de mensen, waarom zegt u dan dat de Mensenzoon 
omhooggeheven moet worden?” (Joh 12:32-34). Tegelijkertijd is te zien dat 
Jezus ook verhoogd wordt tot grote eer aan de zijde van zijn Vader. Naast 
Jezus gebruiken ook de apostelen dit woord ‘verhogen’, en we zullen in dit 
verband naar een toespraak van Petrus kijken.

David voorzag de opstanding van zijn Zoon

Het graf van koning David was één van de bezienswaardigheden in Jeruza-
lem. Tijdens zijn toespraak op de Pinksterdag verwijst Petrus hiernaar, als 
hij de woorden van David citeert: “Broeders en zusters, u zult mij wel toe-
staan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; 
zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet 
was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakome-
lingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias 
voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgele-
verd” (Hand 2:29-32). Petrus zegt dat David het in zijn profetische woorden 
niet over zichzelf kan hebben gehad, omdat hij wèl in het graf ligt. Maar 
dat is anders wat zijn grote Zoon, de Messias, betreft; en daar spreekt Da-
vid dus over. Deze Jezus, zegt Petrus tot zijn gehoor, “hebt u door heide-
nen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de 

10  De verhoogde Heer
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last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over 
hem niet behouden” (vzn 23,24). Waarom had de dood geen macht over 
Jezus? Omdat God trouw is aan Zijn belofte. De dood deed zijn intrede als 
gevolg van de zonde van Adam en Eva, en zal voor ieder mens gaan ko-
men, want allen hebben gezondigd (Romeinen 5:12). Later had God ook 
door Ezechiël gezegd: “Iemand die zondigt zal sterven” (18:20). Maar in 
Jezus zien we de Afstammeling van Adam die niet gezondigd heeft. En 
daarom, hoewel mensen Hem ter dood gebracht hebben, heeft God Hem 
weer opgewekt. Zoals David het profetisch voorzien had “want u zult mij 
niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar 
zal niet tot ontbinding overgaan” (Hand 2:27). Daarom leggen de schrijvers 
zoveel nadruk op “de derde dag”; daarna zou immers het ontbindingspro-
ces beginnen. Jezus is dus ook weer door God opgewekt, en daarvan, zegt 
Petrus, zijn wij getuigen (vs. 32). Toch is Jezus daar niet zichtbaar aanwe-
zig, want na diens opstanding is God een stap verder gegaan. En daar zien 
we weer dat woord ‘verhogen’, maar nu tot een zeer eervolle positie: “Hij is 
door God verheven [verhoogd], zit aan zijn rechterhand” (vs. 33). En daar-
om vervolgt Petrus: “David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, 
maar toch zegt hij: De Heer sprak tot mijn Heer: Neem plaats aan mijn 
rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. Laat het hele 
volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, 
door God tot Heer en Messias is aangesteld” (vzn 34-36).

De kroon op Jezus’ overwinning

Dit dubbele gebruik van het woord ‘verhogen’ — verhoogd aan het kruis en 
verhoogd tot de rechterhand van God — is niet zomaar een woordspeling. 
Het wordt gebruikt om het verband aan te tonen tussen de twee. Christus 
heeft zich als de gehoorzame Dienaar vernederd, en is verhoogd aan het 
kruis. Daarom heeft God hem verhoogd tot een positie van grote eer aan 
Zijn rechterhand. Dit woord ‘daarom’ komt in een aantal Schriftgedeelten 
terug, en we zullen nu kijken naar een paar voorbeelden daarvan. Na een 
beschrijving van het lijden van de Dienaar vervolgt Jesaja: “Daarom ken ik 
[God] hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de 
buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet 
rekenen” (Jes 53:12). Ook Paulus toont dit verband aan: “Hij heeft zich ver-
nederd en werd gehoorzaam tot in de dood — de dood aan het kruis. Daar-
om heeft God hem hoog verheven [verhoogd] en hem de naam geschon-
ken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus zich alle knie 
zou buigen … elke tong zou belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van 
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God, de Vader” (Flp 2:8-11). Zijn overwinning op de zonde leidt tot zijn ko-
ningschap.

In het boek Joël spreekt de profeet over naderend onheil. En in dat verband 
zegt hij: “Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen” (Joël 
2:32). Wat de vertalers weergeven als HEER is de naam van God, JHWH, 
zoals geopenbaard in Exodus 34. ‘De naam aanroepen’ betekent voor een 
Jood niet het gebruiken van die Naam, maar een beroep doen op Gods ka-
raktereigenschappen die in deze Naam opgesloten zijn: liefdevol, genadig, 
geduldig, trouw en waarachtig. Door te vertrouwen op die eigenschappen 
zou een mens niet reddeloos verloren zijn, maar in geloof naar redding 
kunnen uitzien. Deze redding wordt ten volle getoond in de verhoogde 
Christus. Zijn naam, Jezus, betekent ‘JHWH redt’. Daarom zegt Petrus, dat 
naast Messias (gezalfde) Jezus nu ook de weg is waarlangs God mensen zal 
verlossen. Voor de gelovige wordt God nu vaak als Vader aangeduid, en 
Jezus vaak als Heer. Het is door geloof in Hem dat mensen worden gered. 
Als Paulus vervolgens de gelovigen in Rome schrijft, citeert hij de profetie 
van Joël, en legt uit dat dit nu in Jezus vervuld wordt: “Als uw mond belijdt 
dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft op-
gewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig wor-
den verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Want de Schrift 
zegt: Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onder-
scheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. 
Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: Ieder 
die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered” (Rom 10:9-12). Als 
Jezus in een gezicht Ananias vraagt Saulus op te zoeken, omschrijft hij de 
gelovigen als “iedereen die uw naam aanroept” (Hand 9:14). Paulus richt 
een brief aan de gemeente in Korinte, maar daarnaast ook “aan allen die de 
naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen” (1 Kor 1:2).

We zien dat eerst gezegd is, dat er behoudenis is door het aanroepen van 
de Naam van God; met andere woorden: door een beroep te doen op Zijn 
karaktereigenschappen. En juist daardoor heeft Hij een verlossing aange-
boden, wat de kern is van de profetie van Jesaja. Die verlossing komt niet 
door te proberen de Wet te houden, wat immers tot mislukken gedoemd 
is, maar een volledig vertrouwen op Gods oplossing, dat wil zeggen: op de 
Heer Jezus. Dat zegt Petrus, als hij en Johannes zich voor de Joodse Raad 
moeten verantwoorden voor het genezen van een verlamde. Hij spreekt 
over Jezus “die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opge-
wekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is wegge-
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worpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kun-
nen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens 
redding biedt” (Hand 4:10-12). We zien ook dat God de keuze van leven en 
dood aan Zijn Zoon gegeven heeft. Het is nu Jezus die de mens oordeelt: 
“De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel 
geheel aan de Zoon toevertrouwd” (Joh 5:22); “Want wij moeten allen voor 
de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij 
verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan” (2 Kor 5:10).

God verheerlijkt Zijn Zoon

De schrijvers in het Nieuwe Testament benadrukken dat de verhoging van 
Jezus het werk is van de Vader. God heeft Jezus uit de doden opgewekt. 
God heeft Hem verhoogd tot Zijn rechterhand “waar hij wacht op het mo-
ment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn ge-
maakt” (Heb 10:13); ook dat zal God doen. God heeft Hem de naam boven 
alle naam geschonken, Heer gemaakt over de schepping en alle mensen. 
God heeft Hem het oordeel over de volken in handen gegeven. Dit alles 
staat in schril contrast met de visie die, door Griekse invloeden, een paar 
eeuwen later werd geformuleerd, dat de Zoon volledig gelijkwaardig is aan 
de Vader. De schrijvers in het Nieuwe Testament schetsen juist het beeld 
dat de Zoon volledig afhankelijk is van zijn Vader. Tijdens zijn sterfelijk le-
ven zegt Jezus al “de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen 
wat hij de Vader ziet doen” (Joh 5:19), en als Hij dood in het graf ligt, is Hij 
volledig afhankelijk van zijn Vader om hem weer tot leven te wekken en 
daarna te verhogen. Ook in beschrijvingen van God en Jezus in Openbaring 
zien we een groot verschil. Van God wordt gezegd: “U komen alle lof, eer 
en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de 
oorsprong van alles wat er is” (Op 4:11); maar Jezus: “U verdient het om de 
boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en 
met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal … Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom 
en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank” (Op 5:9,12).

Christus is verhoogd, en Hij wacht tot God de tijd rijp acht dat Hij het ko-
ningschap aanvaardt. Toch zou het beeld dat de verhoogde Heer nu niets 
doet onjuist zijn. De schrijvers laten zien dat Hij nu de ideale Mens is om als 
Hogepriester, of (Be)middelaar op te treden. “Want er is maar één God, en 
maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die 
zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen” (1 Tim 2:5-6). En de schrijver 
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van de Hebreeënbrief zegt van deze (Be)middelaar: “Nu wij een hoogge-
plaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon 
van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de 
hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan mee-
voelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met 
dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom 
naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig 
hebben barmhartigheid en genade vinden” (Heb 4:14-16). Barmhartigheid 
en genade, de eigenschappen die in Gods Naam opgesloten zijn. Naast Ho-
gepriester is Jezus ook het Hoofd van zijn gemeente, en Hij leidt ons als de 
ware Herder.
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In zijn brieven maakt Paulus op enkele plaatsen een vergelijking tussen 
Adam en Christus. ‘Adam’ is het Hebreeuwse woord voor ‘mens’, en omdat 
hij de eerste was wordt hij zo genoemd. Tegelijk is hij, door de zondeval, 
een beeld geworden van een mensheid die zich van God afkeert en zich 
niet aan Zijn geboden houdt. Adam was, samen met zijn vrouw Eva, de eer-
ste die zondigde. Adam had het gebod van God ontvangen voordat Eva 
geschapen werd, en wordt daarom verantwoordelijk gehouden. Paulus 
schrijft: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen.” Omdat de 
mens gezondigd had, werd hij onderworpen aan de dood. En niet alleen hij, 
maar ook al zijn nakomelingen. In het eerste geslachtsregister ligt de na-
druk bij alle volgende generaties op de woorden: “en hij stierf”. Toch is het 
niet terecht om alleen Adam verantwoordelijk te houden voor de sterfelijk-
heid van de mensheid. Zijn woorden in het juiste verband plaatsend, zegt 
Paulus: “Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zon-
de de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens 
heeft gezondigd” (Rom 5:12). 

Adam en Christus zijn de twee mensen die in het Nieuwe Testament als ‘de 
zoon van God omschreven worden. Tegelijkertijd worden ze ook tegenover 
elkaar gezet. Adam die God ongehoorzaam was, en Christus die God ge-
hoorzaam in alles was. Paulus schrijft dan dat door de ongehoorzaamheid 
van de eerste mens de zonde de wereld is binnengekomen; maar beschrijft 
daarna dat door de gehoorzaamheid van een andere Mens, Jezus, redding 
mogelijk is voor velen door vrijspraak, zodat zij kunnen leven. Daarmee 
wordt Adam tegenover Christus gezet: “Zoals door de ongehoorzaamheid 
van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoor-
zaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden” (Rom 5:19).

Nieuw leven door de tweede Adam

Paulus maakt dezelfde vergelijking in een brief aan de gemeente in Korin-
te. Hij spreekt daar over de opstanding. Gods straf voor de zonde is de 
dood, en zo sterven ook alle mensen. Maar in deze brief legt Paulus uit dat 
de dood niet het einde is voor de gelovige. Er is de belofte van een opstan-
ding uit de dood: “Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de 
opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam 
allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt” (1 

11  De tweede Mens
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Kor 15:21,22). Iets verder in de brief schrijft Paulus dat de mens opgewekt 
wordt in onvergankelijkheid. Weer maakt hij de vergelijking met Adam, en 
gebruikt de woorden in de titel van dit hoofdstuk: “Zo staat er ook geschre-
ven: De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen. Maar de laat-
ste Adam werd een levendmakende geest ... De eerste mens kwam uit de 
aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is hemels” (1 Kor 15:45,47). 
De eerste mens “uit de aarde” is een verwijzing naar de schepping van 
Adam uit stof van de aardbodem. De tweede Mens is hemels omdat Hij 
door God werd verwekt.

Het voorbeeld van Jezus

Paulus maakt nog een vergelijking tussen Adam en Christus in de brief aan 
de Filippenzen. In hoofdstuk 2 moedigt hij de lezer aan het voorbeeld van 
Jezus te volgen, en zet daarbij nederigheid en hoogmoed (eigenwaan) te-
genover elkaar. Algemeen wordt aangenomen dat Paulus hier een heel 
vroeg christelijk gezang citeert. De verzen 6-11 zijn verdeeld in zes stanza’s 
(strofen) van drie regels. Dat het een gezang is verklaart de vrij ‘gedragen’ 
tekst, en betekent ook dat het eisen stelt aan de zinsconstructie. Als het in 
het Grieks wordt voorgelezen, blijkt dat er een vorm van ritme in zit. Ook 
komen we hier een aantal woorden tegen die vrij onbekend zijn, en die 
Paulus verder nergens gebruikt. Daardoor is de tekst wat minder eenvou-
dig; iets dat sommige vertalers opvatten als een vrijbrief om die aan te pas-
sen aan hun eigen theologische opvattingen. Adam wordt hier niet bij zijn 
naam genoemd, maar als we op Bijbelse weerklanken letten, zien we zo-
veel overeenkomsten dat het eerste deel van dit gezang duidelijk over 
Adam en Christus gaat. We zullen de woorden hieronder als de regels van 
een gezang weergeven. Ze wijken echter af van de NBV, omdat die op een 
aantal punten de tekst anders vertaalt, waardoor de vergelijking met Adam 
de mist in gaat. Er is hier gekozen voor de Naardense vertaling, omdat die 
vrij letterlijk de tekst probeert weer te geven (soms ten koste van de lees-
baarheid). De hele oproep van Paulus is om niet het voorbeeld van Adam te 
volgen, maar het voorbeeld van Christus — en Diens voorbeeld is te volgen.

Die bestaande in de gestalte van God 
het niet als geroofd goed heeft beschouwd 
gelijk te zijn aan God,

De eerste regel verwijst naar Genesis, waar Adam geschapen wordt in Gods 
‘gestalte’: “God zei: Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op 
ons lijken; zij moeten heerschappij voeren ... over de hele aarde” (Gen 
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1:26). Het probleem met de tweede regel is dat het woord ‘geroofd goed’ 
verder nergens in de Schrift voorkomt en nauwelijks in Griekse literatuur. 
Het is een zelfstandig naamwoord, dat zeer waarschijnlijk de betekenis 
heeft van ‘grijpen’. In de overeenkomst met Adam zien we een weerklank 
van de verleiding in Genesis waardoor de mens zondigde. “Jullie zullen als 
God zijn” (Gen 3:5) had de slang gezegd, of in de woorden van de Petrus 
Canisius vertaling: “U gelijk aan God zult worden”, duidelijk herkenbaar in 
de derde regel van het lied. De vrucht kwam hen niet toe, maar de verlei-
ding om gelijk te worden aan God was te groot, en zij grepen ernaar en 
aten het, hoewel het verboden was. Zij namen iets dat hen niet toekwam. 
Zo moeten we dit woord “geroofd goed” opvatten. Dit wordt vrij goed 
weergegeven door de Leidse vertaling: “die, hoewel hij Gods gestalte had, 
er niet aan dacht de gelijkheid met God door roof zich toe te eigenen”. Het 
gaat dus over Christus, maar stilzwijgend wordt de vergelijking met Adam 
getrokken die er wel aan dacht, en het ook uitvoerde.

maar zichzelf heeft ontledigd 
door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, 
gelijk geworden aan mensen 

De eerste vraag is wat “heeft ontledigd” hier betekent. Elders gebruikt 
Paulus dit woord als hij zegt: “geloof zonder inhoud”. Het gaat dus om leeg 
maken. Omdat de tweede regel hier duidelijk een verwijzing is naar de Lij-
dende Knecht profetieën uit Jesaja, kijken we daar voor de oplossing. Er 
wordt daar dat gezegd: “Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen ... 
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood” (Jes 53:12). Hier is een letterlijke 
vertaling achterwege gebleven om de bedoeling weer te geven. Maar waar 
staat ‘prijsgaf’, staat in het Hebreeuws een woord dat ‘uitgieten’ betekent. 
De eerste keer dat dit woord voorkomt is het als volgt vertaald: “zij goot 
snel haar kruik leeg”. Daarom worden deze woorden in Jesaja in de NBG’51 
vertaling weergegeven als: “omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de 
dood”. In het Grieks van de Filippenzenbrief ligt sterke nadruk op ‘zichzelf’, 
het gaat van Hèm uit, Hij legt zijn leven af. Hij heeft ook de gestalte van 
een dienstknecht aangenomen. Er is een verband tussen de “gestalte van 
God”, die de mens heeft gekregen om te heersen, en de “gestalte van een 
dienstknecht”, die Jezus vrijwillig heeft aangenomen, zoals ook in Jesaja 
beschreven. De mens, in Gods gelijkenis, heerste over de dieren (zoals het 
geven van namen), maar door te willen grijpen naar nog meer is nu zonde 
en de dood gaan heersen over de mens (Romeinen 5:12-21). Jezus kiest er 
niet voor te heersen, maar kiest ervoor te dienen.
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Dit hield Jezus ook zijn discipelen voor: “Wie van jullie de belangrijkste wil 
zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal 
jullie dienaar moeten zijn zoals de Mensenzoon niet gekomen is om ge-
diend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor 
velen” (Mat 20:26-28). De titel ‘Mensenzoon’ komt uit Daniël: “Hem wer-
den macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, wel-
ke taal zij ook spraken, dienden hem” (Dan 7:14). We zien de tegenstelling 
tussen Adam, die probeerde iets ongeoorloofd te grijpen om zijn positie te 
verbeteren, en Christus, die alles opgaf ter wille van anderen, hoewel Hij als 
Gods Zoon aanspraak kon maken op een belangrijke positie.

en in houding een mens gebleken;
hij heeft zichzelf vernederd, 
gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan een kruis.

Deze woorden liggen in het verlengde van de vorige drie regels. Jezus zei, 
steeds gehoorzaam aan de Vader, in de hof vlak voor de kruisiging: “Laat 
niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (Luc 22:42).

De profetie in Jesaja over deze Knecht vertelt wat er zal gebeuren: “Om 
onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons 
welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing” (Jes 
53:5). Daarna verandert de profetie: “Daarom ken ik hem een plaats toe 
onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven 
prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen” (vs. 12), en die 
omslag zien we ook in dit lied.

Daarom heeft God hem verhoogd 
en hem genadig de naam verleend 
die is boven alle naam,

God schenkt Hem de hoogste eer, omdat Hij in alles de trouwe Dienaar 
was. Hier wordt het contrast getoond tussen laagste en hoogste, tussen 
dienaar en Heer. De uitleg van de naam moet gezien worden in het licht 
van wat er op volgt. Nu de laatste twee strofen onder elkaar vanwege hun 
samenhang.

opdat in de naam van Jezus 
alle knie zich zal buigen 
van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen,

en alle tong zal belijden: 
Jezus Christus is Heer!, 
tot glorie van God de Vader.
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Dit gedeelte van het gezang verwijst naar een eerder vers in Jesaja. God 
heeft de aarde met een vastomlijnd plan geschapen: “Dit zegt de HEER, die 
de hemel geschapen heeft — hij is God! — die de aarde gemaakt en ge-
vormd heeft en die haar heeft gegrondvest — niet als chaos schiep hij de 
aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd” (Jes 45:18). Hij ver-
volgt met: “Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid 
voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie 
zich buigen en elke tong zal bij mij zweren” (Jes 45:23). In het Nieuwe Tes-
tament, ook in dit gezang, zien we het voorbeeld van Christus, en zij die tot 
de Vader komen door Jezus: “Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik 
jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, 
blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je ge-
ven” (Joh 15:16). 
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In de brief aan de Hebreeën zegt de schrijver, in een vergelijking met Mo-
zes: “U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roe-
ping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof 
dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in 
heel Gods huis zijn taak trouw vervulde” (Heb 3:1). Wat bedoelt hij met de-
ze beschrijving ‘apostel’? De meeste commentaren wijzen erop dat het 
woord ‘apostel’ in het Nieuwe Testament niet aansluit bij het gebruik in de 
Griekse wereld. In zijn bekende boek ‘Bijbelse woorden en hun geheimen’ 
schrijft F.J. Pop “Het Griekse woord apostolos is afgeleid van het werk-
woord apostello. Het betekent letterlijk: uitgezondene. De Griek verstond 
onder een apostel echter heel iets anders dan wij”. Pop gaat verder met uit 
te leggen dat het gebruik gezien moet worden in het licht van het gebruik 
in het Jodendom, als vertaling van het Hebreeuwse sjaliach. Dat is ook een 
heel redelijke conclusie. Maar wat verstond de Jood dan onder een sjaliach?

De sjaliach

De sjaliach was iemand die een ander in juridische zin volledig vertegen-
woordigde, en volmacht had namens die ander te handelen. Dat ging zo 
ver dat de sjaliach behandeld diende te worden alsof de zender zelf voor je 
stond. Dat kon een eervolle ontvangst betekenen, maar ook klappen en 
smaad. Tegelijkertijd was de zender volledig gebonden aan de handelingen 
en toezeggingen van de gezondene (de sjaliach). In de Joodse Misjna
(vastlegging van overleveringen) wordt gezegd dat “degene die door een 
mens gezonden wordt is als die mens zelf”. De mogelijkheden van een 
sjaliach gingen vrij ver. Je kon je door middel van een sjaliach verloven met 
een meisje, maar ook scheiden van een vrouw. De Wet schreef voor dat 
iedere man driemaal per jaar tijdens de feesten naar de Tempel moest 
gaan, om daar een offer te brengen. Maar met de vindingrijkheid van de 
rabbijnen om de Wet ‘praktisch te maken’, was besloten dat als iemand in 
het buitenland woonde, en dus moeilijk zo vaak naar Jeruzalem kon gaan, 
hij ook een sjaliach kon aanwijzen die namens hem een offer bracht; en dan 
was het alsof die persoon zelf in Jeruzalem was gewest. Maar omgekeerd 
kon de Joodse Raad (het Sanhedrin) ook een sjaliach aanwijzen, die namens 
hen sprak tot Joden in het buitenland, en daarmee het gezag had om ie-
mand uit de synagoge te zetten of erger. Het is aannemelijk dat als Paulus 

12  De Apostel van het geloof
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vóór zijn bekering met brieven naar Damascus gaat, hij aangewezen is als 
sjaliach van het Sanhedrin om Christenen op te pakken (Handelingen 9:2).

Het zelfstandig naamwoord sjaliach komen we in het Oude Testament niet 
tegen; wel vaak het ermee verbonden werkwoord. We zien echter wel de 
sjaliach figuur in de praktijk. Als Abraham een vrouw zoekt voor de beloof-
de zoon, stuurt hij zijn knecht (Genesis 24), en laat hem eerst zweren dat hij 
een goede keuze zal maken. De juiste keuze is voor Abraham essentieel. 
De knecht moet kiezen, en zijn keuze is definitief, geen voorselectie. Mo-
gelijk is dit voorval de oorsprong van de sjaliach. We zien later dat David 
zijn knechten naar Nabal stuurt (1 Samuël 25). Zij spreken tot Nabal “uit 
Davids naam”. Als zij vervolgens weggestuurd worden, is dat een beledi-
ging van David zelf. Dat zien we ook als David ‘afgezanten’ (2 Samuël 10) 
stuurt naar de koning van de Ammonieten, die hen smadelijk behandelt.

De eigenschappen die we van een sjaliach kennen zijn de volgende:

 Het is geen titel of ambt, maar een taak of functie, iemand is sjaliach
voor de tijd die nodig is om de opdracht te volbrengen.

 Zender en sjaliach hebben hetzelfde doel, waarbij de sjaliach zijn ui-
terste best doet in het belang van zijn zender te handelen.

 De sjaliach onderdrukt niet zijn eigen persoonlijkheid. Integendeel, 
hij gebruikt zijn eigen verstand, heeft zijn persoonlijke aanpak en 
talenten, om te bereiken wat zijn zender wil. De sjaliach vormt daar-
mee een aanvulling op wat de zender kan. Hierdoor kan de zender 
soms meer bereiken dan waar hij zelf toe in staat zou zijn.

 Alles wat de sjaliach doet of zegt is juridisch bindend voor de zender. 
De zender is dus ook verantwoordelijk.

 De sjaliach legt achteraf wel verantwoording af aan de zender over 
hoe hij de opdracht uitgevoerd heeft.

 De sjaliach ontvangt dezelfde eer (of smaad) die zijn zender ten deel 
gevallen zou zijn. Hij wordt niet behandeld als ‘knecht van...’.

 Wat de sjaliach bereikt wordt niet toegeschreven aan hemzelf, maar 
aan zijn zender.

 De sjaliach kan op zijn beurt ook een sjaliach aanwijzen om een deel-
taak te volbrengen (zoals een aannemer in de bouw onderaan-
nemers heeft).

De twaalf tijdelijke sjaliachim

Voordat we kijken naar Jezus als sjaliach, zullen we eerst een ander con-
creet geval bekijken. Een sjaliach kon op zijn beurt ook een sjaliach aanwij-



60 

zen om een deeltaak te volbrengen. Dat zien we bijvoorbeeld in Marcus 6. 
Jezus “riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden (apostello)”. In 
de volgende verzen lezen we een nauwkeurig opdrachtformulering, en bo-
vendien dat Jezus hen ‘macht’ geeft over de onreine geesten. Deze verta-
ling geeft mogelijk de verkeerde indruk. Hier wordt niet het woord voor 
fysieke macht (dynamis) gebruikt, maar een woord dat juridische macht 
aangeeft (exousia) (zie, bijvoorbeeld, Marcus 10:42 “dat hun leiders hun 
macht misbruiken” of 11:28 “Wie heeft u het recht gegeven om zo te han-
delen?”). Daarom is ook de vertaling ‘gezag’ beter. Zij hebben (voor deze 
opdracht) het gezag waarmee ook Jezus optreedt om te genezen. Jezus 
geeft hen gezag om namens Hem te genezen, zoals de zender altijd een 
bepaald gezag aan de sjaliach gaf. Hetzelfde zien we in de gelijkenis van de 
tien ponden in Lukas 19. De heer geeft zijn dienaar ‘gezag’ over tien ste-
den. De HSV zegt dat hij hen machthebbers maakt, maar hier staat in het 
Grieks weer exousia, zodat ‘gezag’ de juiste vertaling is (zie NBG’51). In de 
parallel geeft Jezus straks zijn door God gegeven macht niet aan zijn diena-
ren, maar besturen zij op zijn gezag.

Later in het hoofdstuk lezen we dat de twaalf terugkeren als zij hun op-
dracht volbracht hebben. Marcus schrijft dan: “De apostelen kwamen weer 
terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat 
ze de mensen onderwezen hadden” (vs. 30). Hier, de enige plaats in Mar-
cus, worden de twaalf ‘apostelen’ genoemd, omdat zij hier als sjaliachim
zijn opgetreden. Tevens zien we dat ze verantwoording afleggen over hoe 
zij de opgedragen taak volbracht hebben. Als we dit nu vergelijken met de 
punten die hierboven staan, over de eigenschappen van een sjaliach, dan 
zien we dat dit een goed voorbeeld is om te begrijpen hoe het werkte. 
Daarna worden zij (in Marcus) weer discipelen, totdat Jezus hen na zijn op-
standing een nieuwe taak geeft. In dat verband zegt hij na, nadat Petrus 
heeft beleden dat zij geloven dat Hij “de Christus, de Zoon van de levende 
God is” (Mat 16:16), tot hen: “Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der he-
melen geven; en wat u bindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en 
wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn” (vs. 19). Dit 
is een duidelijke verwijzing naar hun plaats als sjaliachim.

Jezus, de Sjaliach van God

Vooral in het Johannes evangelie zien we dat Jezus vaak de term 
‘gezonden’ gebruikt. Hij geeft hiermee aan dat Hij de Sjaliach van God is. 
Tot de Joodse leiders zegt Jezus: “Maar ik heb een belangrijker getuigenis 



 61

dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. 
Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden (apostello) … en 
u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij 
gezonden heeft (apostello), schenkt u geen geloof” (Joh 5:36,38). Jezus 
geeft aan dat Hij de Sjaliach van God is, met een door God gegeven werk of 
opdracht. Een sjaliach diende men te behandelen als de zender zelf, en bij 
het uitzenden van de twaalf zegt Jezus: “Wie jullie ontvangt ontvangt mij, 
en wie mij ontvangt ontvangt Hem die mij gezonden heeft 
(apostello)” (Mat 10). Daarmee doelt Jezus op God. Door niet in Jezus te 
geloven, en Hem zelfs te verwerpen, laten ze zien dat ze niet in God gelo-
ven en God Zelf verwerpen.

We zien dat Jezus van zijn Vader een taak gekregen heeft om “te volbren-
gen”, en in het Johannes evangelie zien we Jezus daar meerdere keren aan 
refereren. In de bovenzaal zegt Hij: “Ik heb op aarde uw grootheid getoond 
door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt” (17:4). Als Jezus al 
uren aan het kruis hangt, lezen we: “Toen wist Jezus dat alles was vol-
bracht” (19:28), om tenslotte uit te roepen: “Het is volbracht. Hij boog zijn 
hoofd en gaf de geest” (19:30). Jezus heeft de taak die God hem opgedra-
gen had, waarvoor Hij optrad als Gods Apostel, of Sjaliach, nu tot een goed 
einde gebracht. De taak is volbracht.

Het is wel belangrijk steeds te beseffen dat het begrip sjaliach veel verder 
ging dan iemand met een opdracht op pad sturen. Jezus vertegenwoordigt 
werkelijk God op aarde. Hij voert, namens God, een taak uit op aarde. 
Daarnaast krijgen we in Johannes 17 een unieke inkijk in het gebed tussen 
Jezus en zijn Vader, de enige plaats in de Schrift waar we mee kunnen luis-
teren met zo’n gebed. Wie vertrouwd is met het begrip sjaliach, herkent 
hier de verantwoording die Jezus aflegt aan zijn Vader, een verantwoor-
ding achteraf die onderdeel was van de taak als sjaliach. Jezus spreekt ook 
alsof zijn taak al volbracht is, al moet de veroordeling en kruisdood nog 
volgen. Waarom bidt Jezus hardop, en waarom nu? Het moet zijn om ook 
hen die hij als zijn apostelen (sjaliachim) op pad stuurt te laten beseffen 
welke verantwoording straks van hen gevraagd wordt. Zelf is Jezus één 
met zijn Zender, zoals dat een sjaliach betaamt, “ik en de Vader zijn één”. 
Maar datzelfde vraagt Hij ook van zijn apostelen “zodat zij één zijn zoals wij 
één zijn” (17:11). En Jezus breidt dit ook uit tot hen die niet aan tafel zijn, 
die later tot geloof zullen komen: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in 
mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat 
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U mij hebt gezonden (apostello)” (vs. 21). We zien in deze verantwoording 
ook een tweede element dat Hij heel belangrijk vindt. Sprekend over zijn 
discipelen zegt Hij: “geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verlo-
ren moest gaan”. Judas heeft een ander pad gekozen, maar de anderen 
heeft Jezus bewaard, ondanks hun onbegrip en falen. En ook dat is een op-
dracht voor zijn volgelingen.

De schrijver aan de Hebreeën schreef over “Jezus, de apostel en hogepries-
ter van het geloof dat wij belijden, die trouw is aan wie hem heeft aange-
steld”. We zien Jezus die beide taken uitvoeren. Hij heeft, als Apostel, God 
geopenbaard aan de mensen, en tegelijkertijd is Hij, als Hogepriester, de 
Vertegenwoordiger van mensen bij God. 
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De wijze waarop de vier evangelieschrijvers beginnen, en de manier waar-
op ze Jezus voorstellen, verschilt. De een begint bij zijn doop, de ander bij 
zijn geboorte, een derde bij zijn voorloper. Johannes gaat in zijn evangelie 
terug tot de schepping: “in het begin”; en hij laat zien dat God door middel 
van het gesproken woord de inrichting van hemel en aarde tot stand 
brengt. Velen hebben echter aangenomen, dat hij door het gebruik van het 
Griekse woord logos (het woord) een aanknoping zocht met de ideeën in de 
Griekse filosofie, waarin logos als een godheid werd gezien. Het zou echter 
door het lezen van het evangelie duidelijk moeten zijn dat Johannes de be-
tekenis in het Oude Testament voor ogen heeft. Niet Plato, Socrates en 
Aristoteles worden opgevoerd, maar Abraham, Mozes en David. En Johan-
nes tekent de woorden op: “redding komt immers van de Joden”. Hij ge-
bruikt woorden die een Oudtestamentische betekenis hebben, zoals 
“goedheid en waarheid”, en beschrijft een lichamelijke opstanding — wat 
voor Grieken een belachelijk idee was.

Nieuw leven door de tweede Adam

Johannes begint dus met een verwijzing naar die woorden waarmee God 
Zijn plan met de mens aanvangt. Na “God zei: Er moet licht komen” (Gen 
1:3) volgen nog tien bevelen om de wereld bewoonbaar te maken. Later zal 
een psalmist hierover schrijven: “Door het woord van de HEER is de hemel 
gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren ... want Hij 
sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het” (Ps 33:6,9). De Bijbel 
beschrijft niet in detail hoe de schepping werkelijk verlopen is, maar uit een 
aantal verzen blijkt dat de engelen hierbij betrokken waren. Daarom wordt 
ook de term ‘wij’ gebruikt bij de schepping. Als laatste wordt de mens ge-
schapen, tijdelijk ondergeschikt aan de engelen (Hebreeën 2:7). Maar de 
nadruk in Genesis ligt niet op de uitvoerders, de engelen, maar op God als 
Schepper Die dit alles door Zijn woord tot stand brengt. En dat is ook het 
vertrekpunt van geloof: “Door geloof komen we tot het inzicht dat de we-
reld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan 
uit het niet-zichtbare” (Heb 11:3). We zien dus dat de Bijbel begint met het 
machtige woord van God, Die alles tot stand brengt. Daar blijft het niet bij 
in Genesis. Dit krachtige woord gaat verder om beloften te geven aan, en 
verbonden te sluiten met, mensen. Het zijn beloften en verbonden waar-

13  Woord van God
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mee Gods hele heilsplan in schets neergezet wordt, die in de rest van de 
Schrift wordt uitgewerkt. Zoals later een engel tot Maria zal zeggen: “Want 
geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen” (Luc 1:37 NBG’51). 
Dit is overigens ook de achtergrond van de eerder geciteerde Psalm 33.

Het woord verpersoonlijkt

Veel van de misverstanden rond het eerste vers in het Johannes evangelie 
worden veroorzaakt doordat men niet gewend is aan personificatie in de 
Schrift. Dit is een verschijnsel voorstellen als een persoon of voorwerp. In 
het Nederlands is dat niet gebruikelijk, al kan een enkele keer een acteur in 
een toneelspel bijvoorbeeld de dood uitbeelden. Personificatie heeft als 
voordeel dat je er bepaalde eigenschappen mee kunt uitbeelden. We zien 
bijvoorbeeld het begrip wijsheid voorgesteld als een verstandige vrouw. 
Vervolgens wordt beschreven hoe zij voor haar gezin zorgt. Het moet ech-
ter wel duidelijk zijn dat het niet over een echte vrouw gaat. Zie ook Spreu-
ken 8 voor een voorbeeld van personificatie van Wijsheid.

In het Oude Testament wordt ook Gods woord soms voorgesteld als per-
soon, die uitgaat om een doel te bereiken. Vaak passen vertalers die woor-
den aan, omdat ze aannemen dat de lezer het anders niet zal begrijpen. De 
woorden in Psalm 147:15 worden vertaald als: “... vlug als een renbode gaat 
zijn woord”, terwijl er in werkelijkheid staat: “Hij zendt Zijn bevel naar de 
aarde: Zijn woord loopt zeer snel” (HSV). Het woordje ‘als’ in de NBV 
neemt de personificatie weg. Andere voorbeelden zijn: “Hij zond zijn woord 
en genas hen, ontrukte hen aan het graf” waarbij er letterlijk staat dat Gods 
woord hen genas en redde van het graf, alsof het woord kan handelen. Ook 
is er de vergelijking met de waterkringloop: “Zoals regen of sneeuw neer-
daalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te 
doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te 
zaaien en brood om te eten zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt 
uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst 
te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied” (Jes 55:10,11). Het wordt 
beschreven alsof Gods woord een eigen opdracht heeft, die het moet vol-
brengen voordat het tot God terugkeert.

De lezers van het Oude Testament, en overigens ook Jezus’ luisteraars, zijn 
gewend om iets abstract als iets tastbaars voorgespiegeld te krijgen. Het is 
niet voor niets dat Jezus heel veel in gelijkenissen spreekt, waarbij Hij ook 
aangeeft dat velen de boodschap daardoor niet begrijpen. We zien ook dat 
Gods Naam als iets tastbaars wordt beschreven. En weer heeft de NBV dat 
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veranderd, ‘omdat wij het anders niet zouden begrijpen’: “De HEER zelf 
komt van ver, in brandende toorn: uit zijn neus stijgt dichte rook omhoog, 
vervloeking ligt op zijn lippen, zijn tong is als een verterend vuur, zijn adem 
als een kolkende watervloed die tot de hals reikt” (Jes 30:27,28). Maar in 
het origineel wordt niet gesproken over “de HEER zelf” maar letterlijk “De 
naam van de HEER komt van ver” — zie ook onder meer de SV, HSV en 
NBG’51. Nu zal niemand Gods Naam zien als een Persoon die optreedt. Het 
laat echter duidelijk zien hoezeer de lezer van het Oude Testament eraan 
gewend is dat begrippen als iets tastbaars worden voorgesteld. Die heeft 
dan ook geen enkele moeite om de woorden in Johannes 1 te begrijpen: “In 
het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 
Het was in het begin bij God” (Joh 1:1,2). Johannes was immers een Jood, 
en niet een aanhanger van de Griekse filosofie waar de logos als godheid 
werd gezien. Overigens kent de grondtekst geen hoofdletters.

God spreekt telkens tot Zijn volk

Johannes spreekt in de rest van zijn inleiding verder over het woord, en de 
manieren waarop God tot Zijn volk gesproken heeft; maar het volk wilde 
dat woord niet aannemen. “De HEER, de God van hun voorouders, waar-
schuwde hen bij monde van zijn boden, die Hij telkens opnieuw tot hen 
zond omdat Hij zijn volk en zijn woning voor de ondergang wilde behoe-
den. Maar zij lachten Gods boden uit, minachtten zijn woorden en dreven 
de spot met zijn profeten, totdat de toorn van de HEER tegen zijn volk zo 
hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen” (2 Kron 36:15,16). En net als 
in de gelijkenis van de wijngaard zien we dat, zegt Johannes, God uiteinde-
lijk sprak door Zijn Zoon. In vers 14 lezen we: “Het Woord is mens gewor-
den en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij heb-
ben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader”. 
Als we dit zien als een soort gedaantewisseling van een godheid die 
“Woord” genoemd wordt, dan is dat niet alleen strijdig met de boodschap 
van de andere schrijvers in het Nieuwe Testament, maar missen we de es-
sentie van wat Johannes wil zeggen in de inleiding op zijn evangelie. In het 
verleden hebben vele profeten gesproken, steeds met woorden als “zo 
zegt de HEER”, maar nu toont God Zijn boodschap van verlossing in een 
mens van vlees en bloed. De Hebreeënbrief, geschreven aan Joodse chris-
tenen, begint met de woorden “Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen 
heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 
maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn 
Zoon” (Heb 1:1).
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De eerste woorden van God brachten leven op aarde: “In het Woord was 
leven en het leven was het licht voor de mensen” (Joh 1:4). Met deze woor-
den doet Johannes ons denken aan meerdere verzen uit het Oude Testa-
ment: “Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven” (Jes 55:3), 
“want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht” (Ps 36:10). 
Maar het probleem was juist dat de mens niet luisterde naar Gods woord, 
dat hij zijn eigen wil volgde, en dat daardoor de dood zijn intrede deed. En 
tegelijk zochten mensen juist de duisternis op, weg van Gods licht. Zo ont-
staat het beeld van God Die, in een wereld van duisternis die doods was 
(Genesis 1:2), Zijn woord brengt dat leven en licht schept voor wie naar dat 
woord wil horen: “Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de 
eenvoudigen ... Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn 
pad” (Ps 119:130,105). Maar, zoals Johannes zegt, “het licht schijnt in de 
duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Joh 1:5 HSV; zie de 
voetnoot), “het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de 
duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht” (Joh 3:19).

Het woord van God bracht licht en leven voor hen die naar dat woord wil-
den leven; maar het bracht ook dood en duisternis voor hen die zich van 
dat woord afkeerden. De Wet van Mozes, samengevat in de Tien Geboden, 
die in de Schrift ook “de Tien Woorden” genoemd worden, veroordeelde de 
mens omdat niemand de Wet volmaakt kon houden. Naast hen die zich 
bewust afkeerden, leerden mensen ook beseffen dat niemand Gods maat-
staven kon aanhouden. Zoals Paulus schrijft: “Door één mens is de zonde in 
de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder 
mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd” (Rom 5:12). Maar God 
zorgde ook voor een oplossing, en wel door een Zoon te verwekken die liet 
zien wat “goedheid en waarheid” in de praktijk betekende. Christus is daar-
mee Gods eniggeboren Zoon, en in de evangeliën van Matteüs en Lucas 
lezen we dat Hij door God verwekt is in de maagd Maria. Toen God het ou-
de verbond met het volk sloot, door bemiddeling van Mozes, vroeg deze 
om de heerlijkheid van God te zien. In wat volgde werd Gods Naam (Zijn 
karakter) geopenbaard. “De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en ge-
nadig, geduldig, trouw en waarachtig [goedheid en waarheid]” (Ex 34:6). 
Maar nu zien we de openbaring van Gods naam (Zijn karakter) in een mens. 
In Jezus zagen (en zien) de gelovigen het karakter van zijn Vader. Kort voor 

De HSV geeft in een voetnoot aan dat het woord zowel gegrepen als begrepen kan beteke-
nen. Wellicht heeft Johannes dit bewust in het midden gelaten.
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zijn kruisdood zei Jezus tegen zijn discipelen “Wie mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien” (Joh 14:9). “Niemand heeft ooit God gezien, maar de eni-
ge Zoon ... heeft hem doen kennen”. God, van Wie we lezen: “Hij alleen is 
onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem 
ooit gezien of kan hem zien” (1 Tim 6:16), heeft Zich bekend gemaakt door 
Zijn Zoon. God heeft veel van Zijn gedachten en voornemens geopenbaard 
door Zijn profeten, maar die vorm van communicatie was onvoldoende. 
Waar menselijke taal ontoereikend was, heeft God gesproken in het leven 
van Zijn Zoon, in een leven gewijd aan het doen van Gods wil. Door het le-
ven en de dood van Christus Jezus, zien we de werkelijke keuzes veel dui-
delijker dan in steen gegraveerde letters.
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Na de schepping beschrijft de Bijbel het leven van Adam in de hof, en voor-
al de zondeval. God had verteld dat hij zou sterven als hij het gebod over-
trad. Na de daad kondigt Hij hem aan: “u zult tot stof terugkeren”. Iets later 
vinden we een geslachtsregister. En bij iedere nieuwe generatie is het re-
frein: “daarna stierf hij”. Zij zijn allen afstammelingen van Adam, en allen 
ondergaan ze hetzelfde als Adam. Het werkt door in al zijn nakomelingen, 
“zoals allen in Adam sterven” (1 Kor 15:22).

Dat de mens door zijn afstamming met Adam verbonden is, en daarmee 
ook met zijn overtreding van Gods gebod, komt heel duidelijk tot uitdruk-
king in een betoog van Paulus in het vijfde hoofdstuk van zijn brief aan de 
Romeinen, de verzen 12 tot en met 21. Zijn uitgangspunt is: “Door één 
mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is 
de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd” (vs. 
12). Al is het wel juist dat de zonde van ieder mens er de oorzaak van is dat 
hij sterft, Paulus ziet de afstammelingen van Adam als een groep die be-
trokken is bij de zonde in de hof. Daarom wordt dit bijvoorbeeld in de HSV 
vertaald als: “in wie allen gezondigd hebben”. Dat blijkt ook uit vers 19: 
“Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars 
werden”. Paulus laat in een aantal zinnen zien hoe de hele mensheid met 
Adam verbonden is:

 “Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven”,
 “die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid”,
 “de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens”,
 “zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen 

werden veroordeeld”,
 “zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars 

werden”.

Paulus toont een beeld van een zondige schepping, die onderworpen is aan 
de vloek die in de hof uitgesproken werd, en daarmee ook de dood.

Door Christus levend gemaakt

Hier tegenover zet Paulus een nieuwe schepping, maar nu met Christus aan 
het hoofd als tegenbeeld van Adam. Daarom noemt hij Adam “de voor-
afbeelding van hem die komen zou” (vs. 14). En tegenover die daad van 

14  De Eerstgeborene van heel de schepping
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ongehoorzaamheid van Adam, met alle gevolgen voor zijn nakomelingen, 
zet Paulus steeds Christus met zijn daad van gehoorzaamheid, waardoor 
mensen in Hem rechtvaardig worden. In diezelfde zinnen waarin hij spreekt 
over de veroordeling van de mensheid in Adam, laat Paulus zien dat zij nu 
in deze nieuwe schepping, in Christus, rechtvaardig worden:

 “het is des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n 
overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dank-
zij die ene mens, Jezus Christus”,

 “zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen 
worden vrijgesproken en daardoor zullen leven”,

 “zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen recht-
vaardigen worden”.

Ditzelfde beeld, waarbij Christus tegenover Adam wordt gezet, zien we 
ook in de eerste brief aan de Korintiërs: “Zoals wij door Adam allen sterven, 
zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt” (1 Kor 15:22). “De 
eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam 
werd een levendmakende geest ... De eerste mens kwam uit de aarde voort 
en was stoffelijk, de tweede mens is hemels ... Zoals we nu de gestalte van 
de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse 
mens hebben” (vzn 45-49).

Zoals de overtreding van Adam geen op zichzelf staande gebeurtenis was, 
maar verstrekkende gevolgen had voor de mensheid, zo heeft ook de ge-
hoorzaamheid van Christus verstrekkende, maar nu positieve, gevolgen 
voor allen die een nieuw leven in Hem beginnen. Paulus noemt dit nieuwe 
leven “in Christus”.

Een nieuwe schepping

In het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, kondigt de profeet nieu-
we dingen aan, en een nieuwe hemel en aarde. Deze zullen tot stand ko-
men door het werk van de Dienaar, de Knecht. In dit beeld komt de huidige 
schepping tot een einde, “want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde 
zal verslijten als een kleed” (Jes 51:6 HSV, als enige geeft de NBV dit weer 
met “al zou”). In plaats hiervan maakt God een nieuwe schepping door de 
Knecht. Hij spreekt over een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde”, waarbij 
het duidelijk gaat om alles wat daarop is, en niet de hemellichamen zelf. 
Jezus verwijst hiernaar, en in navolging daarvan ook Petrus: “Wij verwach-
ten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont” (2 Pet 3:13). In het Nieuwe Testament zien we dat 
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deze “nieuwe schepping” zowel kan slaan op een toekomstig Rijk, waarin 
de heiligen die onsterfelijk leven ontvangen hebben, leven na de weder-
komst van Christus, als wel op wat al gestalte kreeg met de opwekking van 
Jezus uit de dood, samen met de gelovigen die nu al ‘in Christus’ zijn. 
“(God) heeft ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus 
levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons sa-
men met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de he-
melsferen, in Christus Jezus” (Efez 2:5,6). “Hij heeft ons gered uit de macht 
van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 
die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden” (Kol 
1:13,14). Het gaat steeds om iets dat al gebeurd is, en niet alleen maar om 
wat in de toekomst zichtbaar zal zijn. Dit alles wordt op meerdere plaatsen 
ook beschreven als een nieuwe schepping: “Daarom ook is iemand die één 
met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen” (2 Kor 5:17). En de verschillende aspecten hiervan vinden we in 
uitdrukkingen als: ‘lichaam van Christus’, ‘een plaats waar God woont’, 
‘Gods uitverkorenen’, ‘heiligen’, ‘een heilige priesterschap’, en dergelijke.

In tegenstelling tot de huidige schepping, waarin Adam het begin is, be-
schrijft dit de nieuwe schepping, waarvan Christus het begin is. In de aan-
hef tot de brief aan Laodicea in Openbaring staat: “Dit zegt Amen, de trou-
we en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping” (Op 3:14). Hier 
geeft Jezus zichzelf drie titels. Ten eerste: “Amen”. Dit wordt hier bedoeld 
als de garantie van Gods beloften door het verlossingswerk van en inJezus. 
In de evangeliën komt dit woord vaak terug in de uitdrukking van Jezus: “Ik 
verzeker jullie.” En Paulus schrijft de Korintiërs: “In hem [Jezus] worden alle 
beloften van God ingelost; en daarom is het ook door hem dat we amen 
zeggen, tot Gods eer” (2 Kor 1:20). Ook de tweede titel, “de trouwe en be-
trouwbare getuige”, slaat op de periode dat Jezus op aarde leefde. Tijdens 
zijn verhoor zegt Jezus: “Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om 
van de waarheid te getuigen”. Juist in Openbaring zien we dat ‘getuige zijn’ 
betekent dat men alles over heeft om te getuigen. Het is kenmerkend dat 
het Griekse woord voor ‘getuigen’ (martureo) de oorsprong is van het Ne-
derlandse ‘martelaar’. Jezus was bereid zijn leven te geven aan het kruis, 
als getuige van de Vader. Het zou dan vreemd zijn als met de derde titel 
“het begin van Gods schepping” ineens Genesis herschreven werd. Jezus 
spreekt over het gevolg van zijn volbrachte opdracht, waarmee een nieuwe 
schepping begon, nu niet “in Adam”, maar “in Christus”. Daarom noemt 
Paulus Hem ook “de eerstgeborene van heel de schepping” (Kol 1:15).
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De Eerstgeborene

De term ‘eerstgeborene’ leidt soms tot verwarring. Het betekent normaal 
de zoon die als eerste in een gezin geboren is. Maar de Schrift gebruikt het 
ook in de betekenis van degene die God gekozen heeft. De eerstgeborene 
krijgt een dubbel deel van de erfenis, en een positie van gezag (zie Genesis 
27:29,36,37). Islamieten zeggen terecht dat Ismaël de eerstgeboren zoon 
van Abraham was. Toch beschrijft de Bijbel hem als degene die “zijn ge-
boorte dankte aan de loop van de natuur”, terwijl Isaäk wordt beschreven 
als de zoon van de belofte, en door God wordt aangewezen als erfgenaam: 
“Alleen door Isaäk zul je nageslacht krijgen” (Heb 11:18, zie ook Rom 9:7). 
God zegt tot Abraham: “Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, 
Isaak” (Gen 22:2). De Wet gaf de mens geen keus. De oudste was de erfge-
naam. Dit was om menselijke voorkeuren te vermijden. We zien dat Isaäk 
graag Esau als erfgenaam wilde, ook omdat hij een wildgerecht zo lekker 
kon bereiden. Maar God had zijn tweede zoon, Jakob, aangewezen als erf-
genaam van de beloften: “Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest 
een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo 
staat er ook geschreven: Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat” (Rom 
9:12,13). Ook bij de derde generatie na Abraham wordt niet Ruben geko-
zen als eerstgeborene, maar Jozef. Jozef kreeg een dubbel deel bij de inde-
ling van het land, en hij heeft ook over zijn broers geheerst: “Ruben was de 
oudste zoon, maar omdat hij zijn vaders bed had ontwijd, ging zijn eerstge-
boorterecht over op de nakomelingen van Israëls zoon Jozef, hoewel deze 
niet als eerstgeborene staat ingeschreven. Juda was sterker dan zijn broers 
en er is een vorst uit hem voortgekomen, maar het eerstgeboorterecht 
ging over op Jozef” (1 Kron 5:1,2). En ook van de zonen van Jozef krijgt niet 
zijn oudste, Manasse, maar Efraïm het eerstgeboorterecht.

Datzelfde principe, dat het niet gaat om het moment van geboorte maar 
dat God kiest, zien we bij de enige twee mensen die in de Bijbel “de zoon 
van God” genoemd worden: Adam en Christus. Dat zagen we ook al in de 
vergelijkingen tussen Adam en Christus. Paulus schrijft: “Zo staat er ook 
geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar 
de laatste Adam [Jezus] werd een levendmakende geest. Niet het geestelij-
ke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De 
eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, de tweede mens is 
hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens, ieder hemels mens is als 
de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zul-
len we straks de gestalte van de hemelse mens hebben” (1 Kor 15:45-49).
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Het beeld van een schepping waarbij de mens één met Adam is, en daar-
door “ten prooi aan zinloosheid” (Rom 8:20), zien we in het Nieuwe Testa-
ment uitgewerkt. Maar het blijft niet bij zinloosheid als uitzichtloosheid. De 
schrijvers schetsen ook deze nieuwe schepping, waar de mens door genade 
naar over kan gaan. Daarbij wordt het beeld van de doop gebruikt. Petrus 
schrijft “de doop wast niet het vuil van uw lichaam”. De doop laat zien dat 
iemand afstand doet van zijn leven in Adam, de dood door het water, om 
opnieuw uit het water te komen (ook voor de oude schepping gold “die 
door Gods woord gevormd was uit water” 2 Pet 3:5). De gedoopte staat 
dan op om “een nieuw leven te leiden” (Rom 6:4), niet langer “in Adam” 
maar vanaf nu “in Christus” 
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De stad Korinte ligt midden in het oude Griekenland. Het zal dan ook niet 
verbazen dat we juist in Korinte veel aandacht zien voor problemen die in 
de jonge gemeente rezen, doordat men toch wat vasthield aan Griekse op-
vattingen en die vermengde met het nieuwe geloof. Voor Joden was de 
opstanding vanzelfsprekend, al hadden ze niet altijd een helder beeld van 
hoe die zou plaatsvinden. Maar dat was zeker niet het geval in Griekenland, 
waar Griekse filosofen (met name Plato) het idee hadden dat het tastbare 
minder was dan het geestelijke, en daarom ook het lichaam minderwaardig 
was. Bij de dood zou de ziel ontsnappen, om vrij te zijn van de beperkingen 
van het lichaam. In de brieven aan Korinte legt Paulus dus veel nadruk op 
de opstanding van het lichaam, om in een (verheerlijkt) lichaam weer tot 
leven gewekt te worden. Hij maakt daarmee de vergelijking met Jezus, die 
na gestorven te zijn in het graf lag totdat God Hem uit de dood opwekte, in 
een lichaam dat tastbaar was voor zijn discipelen. Hij vraagt: “hoe kunnen 
sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?” (1 Kor 
15:12); en hij zet zijn betoog voort: “Als de doden niet opstaan, is ook Chris-
tus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging 
zonder inhoud en uw geloof zinloos” (vzn 13,14). Hij herhaalt dit een paar 
verzen later nog eens: “Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook 
Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof 
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden 
die Christus toebehoren niet gered” (vzn 16-18). Daarna zegt hij: “Maar 
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorve-
nen” (vs. 20). Helaas gaat er iets verloren in de vertaling. Paulus gebruikt 
niet het woord ‘eerste’, alsof het een telwoord is, maar een specifiek woord 
uit de Wet van Mozes. In andere vertalingen zien we het woord ‘eersteling’.

In de Wet van Mozes was het eerste van alles voor God bestemd; en we 
zien hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in de Griekse vertaling van Exo-
dus 23: “De allereerste opbrengst van je akker moet je naar het heiligdom 
van de H   , je God, brengen” (vs. 19). Dat gebod wordt verder uitgewerkt 
in Leviticus, waarbij de eerste schoof van de oogst (het gerst was het eerst 
rijp) met Pasen, op de dag na de sabbat, door de priester geheven moest 
worden (Lev 23:9-11). Met deze schoof werd de gehele oogst geheiligd. De 
evangelieschrijvers leggen er de nadruk op, dat Jezus op de dag na de sab-

15 De Eersteling van de oogst
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bat werd opgewekt. En Paulus ziet dus een vergelijking tussen de opstan-
ding van Jezus en de eerste schoof van een nieuwe oogst. Christus is als 
eerste van een nieuwe oogst opgewekt uit de doden.

De drie feesten

Paulus gaat verder met zijn betoog. Hij ziet de totale oogst die God voor 
ogen heeft. Niet alleen vergelijkt hij Jezus met die eerste schoof van de 
oogst, en dus ook met datgene waardoor de gehele oogst geheiligd wordt, 
maar hij vergelijkt de opstanding van alle gelovigen met de drie grote fees-
ten waarvoor in die tijd de gelovige Jood ieder jaar naar Jeruzalem ging. 
Deze feesten hadden dankbaarheid voor Gods goede gaven als thema. 
Maar tevens waren er verwijzingen naar de bevrijding uit slavernij in Egyp-
te, en daarmee het brengen naar het beloofde land — een land overvloei-
ende van melk en honing.

De overeenkomsten met gelovigen en hun verlossing van slavernij aan de 
zonde zijn wel treffend. Daarom vervolgt Paulus met de volgorde bij de 
opstanding: “ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en 
daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde 
en draagt hij het koningschap over aan God, de Vader” (1 Kor 15:23,24). Na 
de opstanding van Christus is er een opstanding bij zijn wederkomst. Dat is 
dan in de vergelijking het Wekenfeest (ons Pinksteren). Dit is de opstan-
ding waar Martha aan refereert, als ze spreekt over “de opstanding op de 
laatste dag” (Joh 11:24). Naar die opstanding verwijst ook Jezus, als Hij in 
gelijkenissen zijn wederkomst vergelijkt met de oogst, als het graan wordt 
binnengehaald, en het goede graan gescheiden wordt van het onkruid.

En tot slot, het echte einde; het einde van wat met een symbolisch naam 
‘het duizendjarig rijk’ genoemd wordt. Er is dan weer een opstanding. Pau-
lus vergelijkt dit met het Loofhuttenfeest; het feest aan het eind van het 
agrarisch jaar, als alle opbrengst van het land was binnengehaald.

Paulus is niet de enige die het beeld van graan gebruikt. Naast de vele gelij-
kenissen waarin gelovigen vergeleken worden met graan, gebruikt Jezus 
dit beeld voor zichzelf. Na gesproken te hebben over zijn naderende dood 
zegt Hij: “Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij 
veel vrucht” (Joh 12:24). Zijn offer maakt een grote oogst mogelijk.

Maar terug naar het argument van Paulus in zijn brief. Hij zegt dat de op-
standing van Christus de garantie is dat ook de andere opstandingen plaats 
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zullen vinden: “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eer-
ste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is 
ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door 
Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden ge-
maakt” (1 Kor 15:20-22). Daarom zien we ook Jezus de titel “eerstgeborene 
van de doden” krijgen (onder andere Openbaring 1:5).

Het evenbeeld van de Zoon

In het vervolg van zijn betoog beantwoordt Paulus de vraag die mogelijk 
gesteld zou kunnen worden: “Nu zou iemand kunnen vragen: Maar hoe 
worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?” (1 
Kor 15:35). En weer pakt Paulus die gelijkenis met het graan op: “Als u iets 
zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u 
zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte 
korrel, een graankorrel misschien of iets anders” (vzn 36,37). Paulus legt 
daarna uit dat wij nu een lichaam hebben zoals dat van onze voorvader 
Adam, sterfelijk. Maar straks zullen we in heerlijkheid worden opgewekt, 
en “de gestalte van de hemelse mens hebben.” Wij zullen zijn als Christus. 
Dat schrijft Paulus ook aan de Filippenzen: “Hij [Jezus] zal ons armzalig li-
chaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam” (3:21), en ook aan de Ro-
meinen: “Wie Hij [God] al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook 
van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die 
de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters” (8:29).

We hebben in het vorige hoofdstuk al gezien, dat Christus de eerstgebore-
ne is geworden van een nieuwe schepping. De eerste mens was geschapen 
naar het evenbeeld van God. Die mens faalde echter; en we zien dat Adam 
kinderen kreeg en deze niet langer naar het evenbeeld van God waren, 
maar naar het evenbeeld van hemzelf (Genesis 5:1 — dezelfde woorden als 
in Genesis 1). En dat is door de eeuwen heen zo verder gegaan. Mensen die 
echter niet langer “in Adam” willen zijn, maar “in Christus”, zullen uiteinde-
lijk ook het evenbeeld van Christus zijn.

Het is opvallend dat ondanks dat velen het idee aanhangen dat God en Je-
zus gelijk zijn, dit in verband met de toekomst (het Koninkrijk en daarna) 
nooit ter sprake komt. Integendeel, de Schrift legt er de nadruk op dat wij 
als Christus zullen zijn, en dat de Vader boven Hem en ons staat. Met ster-
felijke mensen is er uiteraard een groot verschil. De dood kon Jezus niet 
‘vasthouden’, omdat Hij nooit gezondigd had. In de praktijk betekent dit 
dat God Hem heeft opgewekt uit de dood. Voor ons ligt dat wat anders. De 
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dood heeft ons terecht in zijn macht. Door genade zijn we behouden, en 
door genade worden we opgewekt als we “in Christus” zijn. Maar daarna 
zien we het wonderlijke, dat we — na eenmaal opgewekt te zijn — Jezus 
gelijk zullen zijn. Daarom is Hij “de eerstgeborene [uit de dood] van talloze 
broeders en zusters”. Uiteindelijk is er een grote schare van broeders en 
zusters waarvan Jezus de Eerstgeborene is, allen kinderen van God. Jezus 
door zijn geboorte, de gelovigen omdat ze als kinderen aangenomen zijn 
(Hebreeën 12, al is het in de NBV wat anders vertaald). En uiteindelijk, als 
ook de derde oogst binnen is (in het beeld van Paulus na het Loofhutten-
feest), zal Jezus het koningschap overdragen aan God, de Vader: “En op 
het moment dat alles aan Hem [God] onderworpen is, zal de Zoon zichzelf 
onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God 
over alles en allen zal regeren” (1 Kor 15:28).

Er worden geen verdere details verstrekt over de daaropvolgende periode. 
Wij hoeven dat ook niet te weten voor het leven hier en nu. Maar de belofte 
dat wij, bevrijd van de neiging tot falen, in volmaaktheid zullen kunnen le-
ven is een prachtig vooruitzicht. Dat dan, in een vers dat we al zagen “Hij 
[Jezus] zal ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam”, 
opdat dan werkelijk “de hele aarde vervuld is van de majesteit van de 
HEER”. We kunnen alleen bidden dat die dag spoedig zal komen.

Geen droom maar een werkelijkheid

Toch neemt deze verwachting onder velen af. Er wordt getwijfeld. De twij-
fel in onze tijd houdt verband met een afgenomen geloof in die opstan-
ding. Maar laten we naar de voorbeelden kijken van de apostelen. Zij die 
ooggetuigen waren, die het aan den lijve hadden ondervonden. We zien 
hun angst toen Jezus opgepakt werd. Zij wisten dat Jezus echt gestorven 
was. Zij hadden gezien dat Hij begraven werd. En zij hadden alle hoop ver-
loren toen Hij in het graf lag. Maar daarna hadden zij het lege graf gezien. 
Zij hadden de opgestane Heer gezien, gesproken en aangeraakt. De op-
standing was daarmee voor hen werkelijkheid geworden. Zij wisten zeker 
dat Jezus leefde. Dat vertrouwen werd hen nooit meer afgenomen. Enkele 
weken later vrezen zij de Joodse leiders al niet meer. Zij zijn bereid alles te 
ondergaan, zelfs te sterven. Zij volgen blijmoedig hun Heer. Ook Paulus 
heeft de opgestane Heer gezien en gesproken. Van zijn leven weten we 
meer dan van de andere apostelen. Hij brengt vele jaren in gevangenschap 
door, en schrijft dat hij weet dat zijn terechtstelling nadert. Maar hij twijfelt 
niet. De dood is niet meer het einde, want er is echt een opstanding. Ja, er 
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is een periode in het graf. Hij weet niet hoe lang. Maar dat maakt voor hem 
ook niet uit. Dat is toch een doodsslaap waarin hij zich van niets bewust is. 
Hij is er rotsvast van overtuigd dat zijn Heer terug zal komen naar de aarde, 
en dat hij dan zal worden opgewekt: “Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen 
de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam ... Want het 
vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het 
sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke li-
chaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfe-
lijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en 
overwonnen’” (1 Kor 15:52-54). “Kortom, geliefde broeders en zusters, 
wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk 
van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tever-
geefs zijn” (vs. 58).
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De Bijbel omschrijft God als de Ontwerper en Bouwer van alles. Zoals een 
architect een leeg terrein voor zich ziet, en in detail een gebouw ontwerpt 
dat daar past en voldoet aan de doelen waarvoor het is ontworpen, zo 
heeft God ook de wereld en het leven daarop voorzien en geschapen. Als 
het ontwerp van een architect af is, wordt het gebouwd en gebruikt. En 
zoals een architect ook niet tijdens de bouw steeds zijn ontwerp aanpast 
(aangenomen dat hij geen fouten heeft gemaakt of wispelturig is), zo is 
God ook niet bezig om brandjes in Zijn schepping te blussen, of steeds 
weer opnieuw te beginnen — wat sommige mensen wel schijnen te den-
ken.

De mogelijkheid dat de mens ongehoorzaam kon zijn, is in het plan meege-
nomen. Immers de zonde zou de dood brengen, en daarom heeft God 
voorzien in een oplossing daarvoor, door middel van een Mens die de zon-
de in het vlees zou overwinnen en opstaan uit de dood. De positie van die 
ene Mens, door wie God Zich openbaart, en die een gevallen mensheid 
weer met God kan verzoenen, vormt de manier om mensen te leren weer-
stand te bieden aan hun eigen ‘ik’, zich door hun Herder te laten leiden, en 
ernaar te streven het beeld van hun Schepper te weerspiegelen. Het plan 
van de Schepper wordt in het Nieuwe Testament meerdere keren weerge-
geven met het Griekse woord voor ‘voorkennis’, waar ons woord ‘prognose’ 
van afgeleid is. De NBV gebruikt consequent de vertaling ‘uitgekozen’ voor 
het werkwoord, en ‘voorkennis’ voor het zelfstandig naamwoord, voor het 
plan dat God gemaakt heeft. Zo wordt van Jezus gezegd: “Al voor de 
grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen, en nu is hij, aan het 
einde van de tijd, verschenen omwille van u” (1 Pet 1:20). Andere vertalin-
gen geven het werkwoord weer als: “van tevoren gekend” (HSV en NBG’51) 
of “voorgekend is” (SV). Het gaat erom dat God dit van tevoren zo ontwor-
pen heeft, en deze keuzes gemaakt heeft. We zien het woord ook in ver-
band met het joodse volk: “God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitge-
kozen heeft, niet verstoten” (Rom 11:2). Het wordt ook gebruikt voor de 
gelovigen in het algemeen: “Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft 
Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn 
Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zus-
ters” (Rom 8:29). Het begrip ‘eerstgeborene’ hebben we al in hoofdstuk 14 

16  De Alfa en de Omega
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bekeken. In Gods plan is niet alleen Jezus voorzien, maar ook een grote 
groep broeders en zusters die op Christus moeten gaan lijken.

Dit plan van God en Zijn ‘voorkennis’ is niet alleen maar iets van het Nieu-
we Testament. Ook de profeten pasten zo in Gods plan. Tegen Jeremia zei 
God “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, 
voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een pro-
feet voor alle volken gemaakt” (Jer 1:5). Het is echter essentieel te begrij-
pen dat op wonderlijke wijze deze voorkennis van God niets afdoet aan de 
vrije wil van mensen om te handelen naar eigen goeddunken. God weet 
echter wel wat de uitkomst zal zijn: “Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 
Die in het begin al het einde aankondigde en lang tevoren wat nog gebeu-
ren moest” (Jes 46:9,10). En daarom stond de verwerping van Jezus lang 
van tevoren vast, ook in profetieën die in detail vertelden wat er gebeuren 
zou. Op de Pinksterdag houdt Petrus zijn gehoor voor: “Deze Jezus, die 
overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door 
heidenen laten kruisigen en doden” (Hand 2:23). Hoewel het in Gods plan 
opgesloten zat, pleit dit zijn aanklagers niet vrij. Met dit plan in het achter-
hoofd is ook de uitdrukking in Openbaring “het Lam dat geslacht is, van de 
grondlegging van de wereld af” (Op 13:8 HSV) te begrijpen.

Vooral in het boek Jesaja vinden we een oproep aan het volk om op God te 
vertrouwen. Zijn allesomvattend plan, waarin ook verlossing is inbegrepen, 
moet Zijn volk toch overtuigen dat Hij de enige Waarachtige is. Juist in het 
gedeelte waar tot in detail beschreven wordt dat Gods Gezalfde (Jezus) zal 
komen om Gods plan voor verlossing tot stand te brengen, vinden we het 
beeld van een denkbeeldige rechtszaak. Daarin wordt ‘bewezen’ Wie de 
enige waarachtige God is, zodat het volk zijn vertrouwen op andere dingen 
op moet geven. Daar lezen we: “Dit zegt de HEER, Israëls koning en bevrij-
der, de HEER van de hemelse machten: Ik ben de eerste en de laatste, er is 
geen god buiten mij. Wie is zoals ik? Laat hij het woord nemen. Laat hij ver-
tellen en aan mij ontvouwen wat er te gebeuren stond vanaf de dag dat ik 
de mensheid schiep, en laat hij onthullen wat er gebeuren gaat” (Jes 
44:6,7). Enkele hoofdstukken later komen we dezelfde uitdrukking “de eer-
ste en de laatste” tegen, ook hier in hetzelfde verband: “Luister naar mij, 
Jakob-Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laat-
ste! Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de 
hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze aan. Kom allemaal, 
verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd: ‘De man 
die de liefde van de HEER geniet, zal diens plannen met Babylonië uitvoeren 
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en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden’?” (48:12-14). Dit laatste be-
schrijft dat God, die alles leidt volgens Zijn plan, de Babyloniërs een eeuw 
later het volk in ballingschap zal doen gaan. Deze uitdrukking ‘eerste en 
laatste’ geeft niet echt een volgorde aan. Het laat zien dat God de Enige is. 
Hij bestond uiteraard vóór het begin van de schepping en de menselijke 
geschiedenis, en zal er ook nog steeds zijn als Zijn plannen zijn voltooid. 
Zoals de psalmist het uitdrukte: “u bent, o God, van eeuwigheid tot eeu-
wigheid” (Ps 90:2). In Openbaring wordt een andere uitdrukking gebruikt, 
maar met dezelfde betekenis:  “Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here 
God, die is, die was en die komt, de Almachtige” (Op 1:8). ‘Alfa’ en ‘omega’ 
zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.

Wat vervolgens opvalt, is dat Jezus zichzelf in Openbaring ook de eerste en 
laatste noemt. Hij zegt tegen Johannes dat hij niet bang moet zijn: “Wees 
niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was 
dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood 
en van het dodenrijk” (Op 1:17,18); en iets verder in de brieven aan de ze-
ven gemeenten: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en 
nu leeft” (2:8). Wat bedoelt Jezus met zijn citaat van de eerste en laatste? 
Sommigen willen dit zien als alleen maar een titel; maar die woorden moe-
ten een betekenis hebben. Dat zien we als we naar het verband kijken. In 
de beide verzen die we citeerden, waar Jezus zich de eerste en laatste 
noemt, geeft Hij aan dat Hij dood was en weer leeft. Juist het feit dat Hij 
gestorven is en weer opgewekt, is blijkbaar onlosmakelijk verbonden met 
de uitdrukking eerste en laatste.

Met de dood en opstanding van Christus is iets nieuws ontstaan, dat in de 
Schrift ook het nieuwe verbond wordt genoemd. Juist in Openbaring is er 
sprake is van nieuwe dingen, zoals een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
een nieuw Jeruzalem. Het zal duidelijk zijn dat dit beeldtaal is, die verwijst 
naar eerdere in de Schrift gebruikte beelden. In de brieven aan de gemeen-
ten zegt Jezus dat Hij onderdeel van de schepping is: “Dit zegt Amen, de 
trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping” (3:14). In 
een eerder hoofdstuk zagen we al dat dit niet gaat over de eerste in tijd, 
maar over de centrale plaats die Hij inneemt. De schepping draait om Je-
zus. Maar naast Gods natuurlijke schepping zien we ook het afgeleide 
beeld van een nieuwe schepping: “Daarom ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is geko-
men” (2 Kor 5:17). Vervolgens blijkt ook dat deze nieuwe schepping gaat 
om mensen die net als Jezus gestorven en opgewekt zijn, maar dan in fi-
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guurlijke zin. Paulus schrijft: “Want ik ben gestorven door de wet en leef 
niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 
ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef 
ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij 
heeft prijsgegeven” (Gal 2:19,20). Daarbij zien we ook dat God het gezag in 
deze nieuwe schepping aan Christus overgedragen heeft. Christus is de 
Koning. Hij is het ook die over leven en dood beslist: “De Vader ... heeft het 
oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer 
betuigen zoals men de Vader eert” (Joh 5:22,23). Dus waar God Zich in het 
Oude Testament Israëls Koning en Bevrijder noemt, zien we nu Christus als 
onze Koning en Bevrijder. God noemt Zich “de eerste en laatste” in ver-
band met alle andere zaken waar mensen hun vertrouwen op stellen (die 
dus hun afgoden zijn). Als tegenhanger daarvan zien we in het nieuwe ver-
bond de noodzaak tot geloof in en vertrouwen op Christus: “Wij zijn dus als 
rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof” (Rom 5:1). Daarmee 
is vertrouwen op Christus essentieel.

Uiteraard is hier geen sprake van een tegenstelling. Jezus handelt als Gods 
uitgekozen Zoon geheel als de vertegenwoordiger van God (zie hoofdstuk 
12). In een veel eenvoudiger beeld zien we een beschrijving van een koning 
die een land aanvalt, terwijl het in werkelijkheid gaat om zijn leger onder 
een generaal. Daarmee is dezelfde beschrijving ‘eerste en laatste’ als in Je-
saja op zijn plaats. In dat onderdeel van Gods plan voert Jezus dat uit. We 
zagen in Jesaja al dat God Zich ‘de eerste en laatste’ noemt. De uitkomst is 
dat Hij de Redder van Zijn volk zal zijn, en hen vrij zal kopen. “De HEER laat 
overal horen, tot aan de einden der aarde: Verkondig aan vrouwe Sion: ‘Je 
redder komt! Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.’ 
Dan noemt men hen ‘Het heilige volk’, ‘Volk dat door de HEER is vrijge-
kocht’” (Jes 62:11,12). En de Redder die God zendt is Christus. Daarom zien 
we deze woorden van God geciteerd aan het eind van het boek Openba-
ring, weer in verband met het nieuwe leven in Christus: “Ik kom spoedig, en 
heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa 
en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn 
zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en 
zullen de stad door de poorten binnengaan” (Op 22:12-14).

De nieuwe schepping begon met de dood en opstanding van Jezus. Hij is 
het middelpunt en rond alles ook volledig af. Daarom wordt hij “de eerste 
en laatste”, “de alfa en omega” van deze nieuwe schepping genoemd. En 
als deze taak volledig is afgerond, draagt Hij het geheel over aan zijn Va-
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der. Paulus schrijft hierover aan de Korintiërs in een wat ingewikkelde zin. 
Daar stelt hij dat God macht over alles (Zichzelf uitgezonderd) aan Jezus 
overdraagt. Met deze macht zal Jezus alle vijanden overwinnen, ook figuur-
lijke vijanden zoals de dood. En als alles overwonnen is, en al wat overblijft 
Jezus zelf is, omringt door een schare volmaakte broeders en zusters (dus 
aan het eind van het Duizendjarig Rijk), dan geeft Jezus alles, als het resul-
taat van zijn opdracht, aan God: “En op het moment dat alles aan Hem 
[Jezus] onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem [God] 
die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal re-
geren” (1 Kor 15:28 — lees dit vers ook in het verband van wat Paulus in dit 
hoofdstuk zegt). En daarmee is Gods plan met de mensheid volledig vol-
bracht.
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