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Als God iets belooft, vraagt Hij onvoorwaardelijk geloof; rotsvast vertrou-
wen dat Hij zal doen wat Hij zegt. Zijn woord moet voldoende zijn. Voor
Christus Jezus was dit zo. Zijn levensmotto was: Hier ben Ik om Uw wil, o
God, te doen, wat God ook van Hem vroeg – zelfs het ergste. Hij kon dat
verdragen, omdat Hij erop vertrouwde dat Zijn Vader Hem zou geven wat
Hij Hem had beloofd. En Zijn verwachting is Zijn volgelingen tot voorbeeld:

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en vol-
einder van het geloof, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het
kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is
ter rechterzijde van de troon van God (Heb 12:2).

Dat laatste is de vervulling van de belofte in de koningspsalm 110 (vers
1), die de zekerheid geeft dat de aarde het Koninkrijk van God wordt; de
Koning is gekroond en wacht tot God Hem de aarde geeft.

Maar woorden zijn ons vaak niet voldoende. We zoeken zekerheid; een
bewijs in iets zichtbaars, tastbaars. En God neemt daarbij soms Zelf het
initiatief! Hij gaf de regenboog, om ons telkens te herinneren aan Zijn be-
lofte, dat het leven op aarde nooit meer door een watervloed zal worden
vernietigd (Gen 9:8-17). De besnijdenis was het zichtbaar teken van Gods
verbond met Abraham (Gen 17). God heeft er ook geen bezwaar tegen als
Hem om zekerheid wordt gevraagd; als het maar vanuit de juiste gezind-
heid is. In Jezus’ tijd vroegen de leiders van het volk Hem om een onmis-
kenbaar teken dat Hij de Messias was. Maar omdat zij Hem niet geloof-
den, gaf Jezus het hen niet (Mat 16:1-4). Abraham werd een vriend van
God genoemd. Hij vertrouwde God op Zijn woord; dat bleek uit zijn daden.
Maar toen zijn geduld lang op de proef werd gesteld, vroeg hij God: waar-
aan zal ik weten dat ik het (land) bezitten zal? Uit het feit dat God hem de
verlangde zekerheid gaf in een zeer plechtig verbond, blijkt dat Abraham
die vanuit zijn geloof vroeg (Gen 15). God toonde Zijn volk door vele won-
deren dat Hij Jezus had gezonden om Zijn woord bekend te maken.

God laat echter ook op andere manieren zien wat Hij bedoelt. Hij gebruikt
beelden uit het dagelijks leven, zodat Zijn woorden concreet worden en
niet abstract of vaag blijven. Wat God beloofde aan Abraham aangaande
het land, wordt concreet aan de hand van het beeld van een testament.
Hierbij kunnen wij ons iets voorstellen. Als we weten dat iemand een tes-
tament heeft gemaakt, betekent dit dat er iets substantieels is dat de
moeite waard is aan anderen na te laten. Het geeft zekerheid dat de erfla-
ter goed geregeld heeft dat de benoemde erfgenamen het ook krijgen.
Een testament kan niet zomaar worden veranderd of terzijde geschoven.
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Ook kunnen latere, niet in het testament opgenomen wilsbeschikkingen,
niet boven het testament worden gesteld. Paulus stelde dit zo voor:

Zelfs het testament van een mens, dat rechtskracht verkregen heeft –
niemand kan het ongeldig maken of er iets aan toevoegen. Nu werden
aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad … Ik bedoel dit: de
wet, die … later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God
tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte
haar kracht zou doen verliezen. (Gal 3:15-17)

De schrijvers van het Nieuwe Testament kwamen niet zelf op dit idee. Zij
namen het over uit het Oude Testament. Op meerdere plaatsen wordt
Kanaän namelijk het aan Abraham, Isaak en Jakob geschonken erfdeel
genoemd, het land dat zij (be)erven. Toen God het volk Israël bij de
Schelfzee had gered van de Egyptenaren, zong Mozes een door de Geest
ingegeven lied, dat we vinden in Exodus 15. Na een terugblik op de voor-
bije gebeurtenissen volgt vanaf vers 13 wat God daarna zou doen, be-
schreven alsof het al was gebeurd. Let op Mozes’ zekerheid in vers 17:

U … plant hen op de berg die uw erfdeel is; de plaats die U, HERE, tot
uw woning gemaakt hebt; het heiligdom, HERE, door uw hand gesticht.

Bergen zijn in de Bijbel regelmatig het beeld voor een natie, land. In dit
geval kan met de berg ook Sion, Jeruzalem, zijn bedoeld; maar zij verte-
genwoordigt dan als de hoofdstad van het Godsrijk het hele gebied dat
God zijn erfdeel noemt en beloofde aan Abraham en zijn nakomelingen
(zie bv Ps 78:54,55). In Deuteronomium 12 wordt gesproken over de
plaats waar Gods heiligdom zou komen. Hier is heel duidelijk te zien dat
het land de erfenis is die God hen beloofde:

U bent nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel, dat de HERE,
uw God, u geven zal. Maar wanneer u … woont in het land dat de HERE,
uw God, u zal doen beërven … dan zult u naar de plaats, die de HERE,
uw God, verkiezen zal om zijn naam te doen wonen, alles brengen wat
Ik u gebied … (Deut 12:9-11)

Toen Salomo later, bij de inwijding van de tempel, God vroeg genadig te
zijn als het volk zondigde, sprak hij over de vervulling daarvan: het land
dat U uw volk ten erfdeel geschonken hebt (1 Kon 8:36/2 Kron 6:27).
In Psalm 135 herinnerde de dichter aan wat God deed toen Hij Israël be-
vrijdde en naar het beloofde land bracht:

Hij was het, die grote volken versloeg … alle koninkrijken van Kanaän;
die hun land ten erfdeel gaf ... aan Israël, zijn volk. (vs 10-12; ook Ps
78:55 en Hand 13:19).

de eeuwige erfenis

het Koninkrijk van God



Stefanus wees op wat God Abraham gaf: Hij gaf hem geen erfdeel daarin,
zelfs niet één voet, maar Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap
tot een bezitting te geven, ofschoon hij geen kinderen had. (Hand 7:5)
De schrijver van de brief aan de Hebreeën wees op het geloof van velen
waarover we in het Oude Testament lezen, zo ook Abraham:

Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij ver-
trok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij ver-
toefd in het land van belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten
woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde
belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de
ontwerper en bouwmeester is (Heb 11:8-10; zie 12:17 voor het erven
van de beloften zoals in de zegen aan de eerstgeborene doorgegeven).

Nu blijkt dus dat de beloofde erfenis niet beperkt was tot een strook land
aan de Middellandse Zee. Want in een eerder artikel hebben we gezien
dat de stad met fundamenten de nieuwe samenleving op aarde is, die het
Koninkrijk van God wordt genoemd. Dat is niet beperkt tot een deel van de
aarde, maar zal de gehele aarde omvatten. Zoals God de Kanaänieten het
land ontnam vanwege hun zonden en gaf aan Israël tot hun erfdeel, hun
rechtmatig bezit, zo ontneemt Hij de onrechtvaardigen de aarde en geeft
die aan de rechtvaardigen. Want het Hebreeuwse woord voor land, erets,
kan immers ook aarde betekenen. En zo paste Jezus het toe in de Bergre-
de: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven (Mat 5:5).
De basis voor die uitspraak is Psalm 37, waarin behoren tot het volk Israël
niet het criterium is voor het beërven van wat God Abraham beloofde:

Wie de HERE verwachten, zij zullen het land beërven … de ootmoedigen
beërven het land … de rechtvaardigen beërven het land (Ps
37:9,11,29).

In het testament is vastgelegd, dat alleen wie leven vanuit hun verwach-
ting van het Koninkrijk zullen delen in de erfenis (zie 1 Kor 6:9,10; Gal
5:19-21; Efez 5:5). Wie er niet van overtuigd is dat deze toepassing ge-
rechtvaardigd is, kijke naar Psalm 2, die in het Nieuwe Testament zo vaak
wordt geciteerd in verband met Christus Jezus. Tot Hem werd gezegd:

Hij (God) sprak tot mij: Mijn zoon bent u … Vraag Mij en Ik zal volken
geven tot uw erfdeel, de einden van de aarde tot uw bezit (Ps 2:7,8).

In het Bijbels parallellisme zijn beide belofte (min of meer) gelijk. Paulus
vatte de belofte aan Abraham en zijn nageslacht dan ook zo op dat hij een
erfgenaam van de wereld zou zijn (Rom 4:13).

De belofte aan Abraham en de belofte van het Koninkrijk zijn één en de-
zelfde. De erfenis is dus het Koninkrijk van God op aarde.
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39dat zal bestaan in eeuwigheid” (Daniël 2:44)

Dan zal de Koning tot hen … zeggen: beërft het Koninkrijk, dat u bereid
is van de grondlegging van de wereld af. (Mat 25:34)
Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in
het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan
wie hem liefhebben? (Jac 2:5)
Wie overwint zal deze dingen beërven … (Op 21:7)

Maar we moeten wat de erfenis betreft nog wat verder gaan. Want als die
betrekking heeft op het Koninkrijk van God, dan is de eigenlijke erfenis
het eeuwige leven. Want het gaat niet om een stad of staat die we ons
bezit kunnen noemen, maar om het eeuwige en volmaakte leven daarin.
Op een dag kwam een jonge man bij Jezus met de vraag: Goede meester,
wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? (Mar 10:17; Luc
18:8; zie ook Luc 10:15); en Jezus vertelde het hem. Op de vraag van de
discipelen wat zij zouden ontvangen voor het volgen van Jezus, zei Hij:

Een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kin-
deren of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer
terugontvangen en het eeuwige leven erven. (Mat 19:29)

Wat wij elkaar nalaten is tijdelijk, maar wat God geeft is eeuwig. Daarom
noemt de brief aan de Hebreeën het een eeuwige erfenis (9:15), en Pe-
trus een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis (1 Pet 1:4)

De beloften golden in eerste instantie en in de eerste plaats voor de lijfelij-
ke nakomelingen van Abraham, via de lijn van Isaak en Jakob. Maar om-
dat God de God is van alle mensen, heeft Hij in Christus Jezus allen als
zonen aangenomen die in Hem geloven (Efez 1:5); ook wie niet uit Israël
zijn. Daarom zijn zij mede-erfgenamen van de beloften aan Abraham:

Want u bent allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Indien u nu van Christus bent, dan bent u zaad van Abraham, en naar
de belofte erfgenamen. (Gal 3:26-29; zie ook 4:6,7; Hand 20:32;26:18)
Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God,
en medeërfgenamen van Christus (Rom 8:17).

In de rubriek Forum vindt u het antwoord op de vraag wanneer gelovigen
eeuwig leven ontvangen. Niet direct bij het sterven, maar bij Christus’
komst uit de hemel. Wij erven immers ook niet als wij sterven, maar op het
moment dat de Erflater heeft bepaald. En dat is wanneer God Zijn Zoon
naar de aarde zendt om de doden op te wekken en allen te vertellen wat
hun bestemming is: het eeuwige leven of de eeuwige dood. Wij mogen het
echter zo zien: God geeft Zijn kinderen een extra zekerheid dat zij het eeu-
wige leven zullen ontvangen. Geen gesloten envelop met daarop ‘te ope-
nen bij mijn overlijden’, maar een ‘onderpand’: de heilige Geest (Efez
1:13,14; zie vooral ook Rom 8:9-11 voor het belang hiervan!). J.K.D.


