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OVER DIT BOEK

DE oorspronkelijke leer van de Bijbel, zoals verwoord door de
apostelen, is in de volgende eeuwen al snel aangelengd met Grieks-

filosofische ideeën. Vervolgens is onder Constantijn de Grote de kerk
tot staatskerk geworden, waarbij ook de kerkstructuur werd aangepast
aan wat in het heidendom gebruikelijk was. En tenslotte is in de
Middeleeuwen de Bijbel ontnomen aan het kerkvolk. Dat alles heeft
geleid tot een vergeten raken van Gods oorspronkelijke boodschap.

Ten tijde van de Reformatie is de Bijbel terug veroverd door het
volk. Maar de erfenis van de Middeleeuwen was dat de mens geen
belang meer stelde in Gods plan met deze aarde en de verlossing
daarvan. De boodschap was omgevormd tot een niet langer
samenhangend stelsel van leerstellingen zonder totaalplan. En de mens
was alleen nog maar geïnteresseerd in zijn persoonlijk heil in een Rijk
‘daarboven’. In onze moderne tijd is die boodschap vervolgens nog
verder aangepast tot een stelsel van ethische normen en waarden,
zonder speciaal einddoel.

We hebben sinds de tijd van de Reformatie het oorspronkelijke
Woord weer in handen. Nu moeten we nog op zoek naar de
oorspronkelijke boodschap. Dit boek wil u de weg wijzen.
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1. HET VERLOREN WETBOEK

Het boek dat u in handen hebt is een speurtocht naar

de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel,

voortgekomen uit de overtuiging dat de kennis

daarvan in de loop der tijden voor veel mensen

verloren is geraakt. Niet alleen de scepsis van de 20e

eeuw, maar ook de invloeden van Grieks denken

hebben hem in belangrijke mate overschaduwd. Maar

niet in de laatste plaats heeft ook de transformatie

van de gemeente tot staatskerk onder Constantijn de

Grote, in de vierde eeuw, een grote invloed gehad.

TOEN de Judese koning Josia op jeugdige leeftijd in Jeruzalem de
troon besteeg kwam er een einde aan een jarenlange periode van

afgodendienst in Juda. De dienst van de God van de Bijbel werd weer
hersteld en de situatie leek zich ten goede te hebben gekeerd. Maar in
al die jaren was het volk van Juda vergeten wat die dienst werkelijk
inhield. De kennis van hun God was grotendeels verloren gegaan, en
wat restte waren slechts goede bedoelingen. Josia besloot echter Gods
tempel te herstellen. En bij dat herstel kwam een boek te voorschijn dat
het Wetboek van Mozes bleek te zijn. Toen dat de koning werd
voorgelezen besefte deze onmiddellijk dat de situatie, ondanks zijn
reformatie, ver was gaan afwijken van Gods oorspronkelijke opdracht
aan zijn volk. Er moest veel gebeuren en veel ‘puin’ worden geruimd
voordat de situatie werkelijk weer was hersteld.

De huidige toestand in de christelijke wereld is niet ongelijk aan die
in Juda ten tijde van Josia. In een periode van ruim duizend jaar,
gedurende de Middeleeuwen, waarin het gewone volk geen toegang
had tot de Bijbel, en de middeleeuwse kerk ver verwijderd is geraakt
van de gemeente van de eerste eeuw, is de kennis van de
oorspronkelijke boodschap van de Bijbel grotendeels ‘zoekgeraakt’. En
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de Reformatie heeft daarin onvoldoende wezenlijke verandering
gebracht. Wie, buiten een kleine kring van intensieve Bijbellezers, weet
heden ten dage nog wat Gods werkelijke plan met de wereld is, of
waarom Hij de aarde heeft geschapen; wat zijn werkelijke doel met de
Schepping is, en met ons? Het staat allemaal duidelijk in dat oude boek,
maar wie kent desondanks die boodschap nog? En sterker nog: wie
heeft daar nog belangstelling voor?

Moderne scepsis

Moderne theologen hebben een sterke neiging zich van de Bijbel
af te keren, of op zijn minst de leer daarvan sterk te relativeren. De
Bijbel zou sterk cultuurgebonden zijn, een duidelijk product van zijn tijd.
We leven nu zoveel eeuwen later in een tijd van ontdekkingen en
wetenschappelijke vooruitgang. De oude boodschap past daar niet
meer in. Die moet je, zo vindt men, ‘vertalen naar onze tijd toe’. Hoe
dat dan moet, daarover lopen de meningen echter nogal uiteen. En zelfs
over de tijd waarin de boodschap zou zijn ontstaan en waarin hij
cultureel dan wel zou passen heersen intussen nieuwe ideeën. Wie
heden ten dage een kinderbijbel koopt moet niet vreemd opkijken als
hij ontdekt dat het verhaal daarin begint met de Babylonische
ballingschap (de wegvoering van het Joodse volk naar het land van
Babylonië in 587 v. Chr.). Want, zo zouden we nu weten, dat is de tijd
waarin de Joden zich gedachten begonnen te maken over hun
oorsprong (hun ‘roots’ in modern jargon) om die gedachten vervolgens
op schrift te stellen. Zo wensten zij hun oorsprong te zien, ook al
zouden wij met onze ‘superieure’ kennis weten, dat dat allemaal
‘mythologie’ is. En het is niet zonder reden dat een dergelijke ‘bijbel’
voor volwassenen wordt uitgegeven onder de titel: “Het verhaal gaat ...”
Dat is geen titel die je gebruikt wanneer je een fundamenteel geloof
hebt in de betrouwbaarheid van de bijbelse boodschap.

Vroege afdwalingen

Toch is een dergelijke ontwikkeling niet nieuw in de geschiedenis
van het Christendom. Reeds in de tijd van de apostelen was er de
neiging om het evangelie te vermengen met Grieks-filosofische ideeën.
De Grieken wilden het evangelie voortdurend aanpassen aan hun eigen
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denkwereld. Paulus verzette zich in Handelingen en in zijn brieven fel
tegen deze tendensen. Maar met het wegvallen van de eerste generatie
en de dood van de apostelen begonnen deze krachten vrij spel te
krijgen. De apostel Johannes deed in zijn eerste brief, die waarschijnlijk
ergens aan het eind van de eerste eeuw is geschreven, nog een laatste
poging bepaalde denkbeelden te weerleggen, maar daarna stond er
niets meer in de weg. Vooral de zgn. kerkvaders (een aantal fundamen-
tele theologen van de vroege kerk, na de tijd van de apostelen) hebben
in feite veel bijgedragen tot het aanlengen van de zuivere leer van het
evangelie met Griekse denkbeelden. En veel van hun gedachten reiken
tot in onze tijd.

De ‘constantinische’ omwenteling

Maar ook dat is nog niet alles. Er heeft zich in de eerste kerk op
een gegeven moment een dramatische ontwikkeling voorgedaan met
verstrekkende consequenties. In de eerste drie eeuwen van onze jaar-
telling heeft de jonge kerk getracht zich te handhaven in het heidense
Romeinse Rijk, soms geduld en soms onder zware vervolging. Maar in
de vierde eeuw heeft Constantijn de Grote het Christendom tot staats-
godsdienst gemaakt, niet uit overtuiging, maar omdat hij besloot op het
andere paard te wedden. En de kerk, plotseling bevrijd van het immer
loerende gevaar van vervolging, is met open ogen in deze val getrapt.
De vergissing is door anderen voldoende uit de doeken gedaan, dan dat
het nodig zou zijn dat hier nogmaals te doen1) 2). Maar de acceptatie van
deze status had op den duur verstrekkende consequenties. De vrije
onafhankelijke kerk, die gemeenschap van vrijwillig toegetreden
gelovigen, slechts verantwoording schuldig aan haar Heer, werd
plotseling ondergeschikt aan de keizer en aan het staatsbelang.

Vanaf dat moment was er niets vrijblijvends meer aan het lidmaat-
schap van die kerk. Ieder burger van het Romeinse Rijk was op den
duur verplicht lid van die kerk. Geloofsvragen werden, als de bisschop-
pen er niet uitkwamen, door de keizer beslist, al of niet via een door
hem gesteunde partij in het conflict, omdat de keizer vóór alles rust in
zijn Rijk wenste. En daarmee werd de kerk langzaam maar zeker
gemodelleerd naar het voorbeeld van de voorgaande heidense periode.
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In de woorden van één schrijver (Verduin, zelf van reformatorische
huize)2): de kerk werd van een vrije gemeente tot een ‘sacrale’ kerk.
Met sacraal (lett.: heilig of gewijd) duidt Verduin de universele van
boven opgelegde kerk aan, in tegenstelling tot de ‘sektarische’ kerk van
afgescheidenen die hun eigen leider, Christus, volgden.

De ‘katholieke’ kerk

Het geloof werd sinds die tijd ‘katholiek’ (van kata = volgens, en
holos = het geheel), en wel om dezelfde reden als tevoren het heiden-
dom: de keizer wenste eenheid in zijn Rijk. Vrijheid van geloof leidde
maar tot groepsvorming, en eenheid in het Rijk vergde, volgens de
toenmalige opvatting, ook eenheid van aanbidding. Verduin laat zien dat
het gevolg was dat de leer van het evangelie stap voor stap werd aan-
gepast aan de noden van dit sacrale karakter. Huisgemeenten, zoals we
die tegenkomen in het Nieuwe Testament, werden verboden; ze
zouden maar tot dissidente fracties kunnen leiden. Ieder was verplicht
in de overal gebouwde basilieken te gaan aanbidden. De doop als
vrijwillige daad van toetreding werd vervangen door de kinderdoop;
immers iedere ingezetene van het Rijk was nu lid. De doop door
onderdompeling werd vervangen door een sacramentele besprenkeling
om praktische redenen (volgens een moderne schrijver: een triomf van
het gezonde verstand). De oudsten van de gemeenten (Grieks:
presbuteroi) werden gebombardeerd tot priesters, zoals de Romeinse
gemeenschap ze immers eeuwenlang had gekend. De bisschop van
Rome erfde de oude heidense titel ‘Pontifex Maximus’ = opper-
bruggenbouwer (in het heidense Rome was de brug over de Tiber van
levensbelang voor hun economie, en dus het voorwerp van heidense
magie en verering). De tafel des Heren, gebruikt voor de
Avondmaalsviering werd omgevormd tot een altaar. Brood en wijn
werden omgevormd tot een ‘offer’ dat door de priester werd
opgedragen, en omdat de Romein gewend was van dat offer te
consumeren werd het symbool van Christus’ vlees en bloed verklaard
zijn ‘echte’ vlees en bloed te zijn. En het geheel werd tot ‘sacramentum’
verklaard, een woord dat eveneens afkomstig is van de oude heidense
godsdienst-praktijken. Geen wonder dat bijbelgetrouwe gelovigen de
kerk vanaf die tijd zagen als een ‘gevallen kerk’, en zo wordt zij ook
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voorgesteld in het Bijbelboek Openbaring (zie hoofdstuk 24 ‘Getuigen’).
De kerk zelf wist echter allerlei zogenaamd schriftuurlijk bewijs aan te
voeren voor de ommezwaai. En na verloop van tijd verstomden de
protesten omdat de Schrift zorgvuldig uit handen van het volk (en zelfs
uit handen van de lagere geestelijkheid) werd gehouden. Waarbij het
hielp dat de Bijbel in het Latijn was geschreven en het volk, althans in de
Middeleeuwen, vaak al niet eens kon lezen.

Ketters

Door de hele Middeleeuwen heen hebben echter toch kleine
groepen bijbelgetrouwe gelovigen, die vaak clandestien wel over een
Bijbel in de landstaal beschikten (een uitermate kostbaar bezit in die
tijd) zich verzet tegen deze ontwikkelingen. Maar we weten weinig af
van hun feitelijke omstandigheden. Ze werden door de staatskerk
regelmatig fel vervolgd en afgeschilderd als ketters en afvalligen van de
rechte leer. Wat we weten, weten we van hun vervolgers, en het zal
duidelijk zijn dat dat geen objectieve berichtgeving is. Dat veranderde
met de Reformatie. De opstand tegen Rome werd door sommige meer
radicale denkers aangegrepen om terug te keren naar de
oorspronkelijke situatie. De Hervormers voelden zelfs aanvankelijk wel
voor die ideeën, die immers overduidelijk van bijbelse aard waren. Maar
na verloop van tijd hebben zij zich van deze groepen afgekeerd. Hun
ideeën waren hun te radicaal en in hun ogen was de tijd er nog niet rijp
voor. De beschermende hand van de lokale overheid was hun liever, en
dat vroeg opnieuw om een staatskerk, zij het nu op nationaal niveau en
niet langer gedirigeerd vanuit Rome. Dat mondde tenslotte uit in een
vervolging van hen die werkelijk terug wilden naar het geloof van de
apostelen, een vervolging die even fel was als die door Rome, en nog
maar kort geleden gold de kwalificatie ‘anabaptist’ of ‘wederdoper’
(zoals zij door hun tegenstanders werden aangeduid) als de meest
verwerpelijke ketterse vloek in zowel katholieke als reformatorische
kring (toen ik enige jaren geleden in een correspondentie met een
reformatorische christen had verteld dat onze bijbelse visie verwant is
aan die van de 16e eeuwse anabaptisten, dankte hij mij in zijn antwoord
hartelijk voor mijn openheid, alsof ik zojuist had opgebiecht dat ik in
mijn vrije tijd een lustmoordenaar was; uiteraard was dat het eind van
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de correspondentie). Verduin toont aan dat de Reformatoren daarmee
het sacrale karakter van hun kerken handhaafden. En zij verdedigden
dat met dezelfde quasi-schriftuurlijke bewijzen waarmee de kerk in
Constantijns dagen dat gedaan had. Dit sacrale karakter kenmerkt
derhalve ook veel van de hedendaagse protestantse kerken, ook al
beleven wij intussen een volledige scheiding tussen kerk en staat. En
daar ligt voor ons een fundamenteel onderscheid. De Broeders in
Christus behoren wellicht tot de laatsten die op het historisch toneel
verschenen zijn die de ‘constantinische vergissing’ hebben onderkend.
Maar het is in elk geval één van de redenen dat wij gedwongen zijn een
eigen weg te gaan t.o.v.. de meeste kerken om ons heen.

Een ‘redelijke’ eredienst

Hier wil ik, voordat ik afsluit eerst nog even een zijsprong maken.
Er zijn namelijk veel mensen die menen dat je in het geloof alles maar
‘blind’ moet aanvaarden; het geloof is volgens hen een mysterie, waar
je geen vragen bij moet stellen. Wij sterfelijke mensen kunnen niet alles
begrijpen, ja sterker nog, wij moeten zelfs niet proberen om alles te
begrijpen. Mag je het geloof dan wel rationeel benaderen, zoals ik hier
kennelijk doe? Nu is er een verschil tussen alles (willen) begrijpen en
proberen de bijbelse boodschap te benaderen als redelijk denkend
wezen met gezond verstand. Geloof en logisch denken zijn echt niet
elkaars tegenpolen. Genesis 1 leert ons dat de mens is geschapen naar
Gods beeld (Gen. 1:26-27). Daarbij gaat het niet om een uiterlijke
gelijkenis, want God is geest en wordt alleen maar voor ons begrip
voorgesteld in een beschrijving die aan die van een mens ontleend is. Bij
verder lezen blijkt dat de mens in tegenstelling tot de dieren, met rede
is begiftigd. Hij kan nadenken en logisch redeneren, maar bovenal is hij
in staat om God te kennen; en om dat laatste gaat het. Een dier heeft
geen besef van hogere waarden, laat staan van God, een mens heeft dat
wel. Maar dat is tegelijkertijd ook precies dat wat hem onderscheidt.
Een mens die deze capaciteiten niet heeft, of niet gebruikt, is inderdaad
niet meer dan een dier: “De mens die... geen inzicht heeft, is gelijk aan de
beesten, die vergaan” (Ps. 49:21). In feite is het juist deze capaciteit tot
abstract redeneren die maakt dat de ongelovige volgens de apostel
Paulus niet vrijuit gaat:
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“Want hetgeen van Hem [God] niet gezien kan worden, zijn eeuwige
kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn
werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging
hebben” (Rom. 1:20).

Maar dan is het ongerijmd te beweren dat de mens die van God
gegeven capaciteit opzij zou moeten zetten, voor hij God kan behagen.
God verlangt bewuste dienstbaarheid, geen slaafse hondentrouw. De
apostel Paulus spreekt in Romeinen 12:1 van een “redelijke” eredienst,
d.w.z. een eredienst van de rede (het Griekse woord is logica!).3)

Is het geloof dan geen mysterie? Nee, althans niet volgens de
Bijbel. Niet in de zin van een logische tegenspraak (die komt in de Bijbel
niet voor) en evenmin in de zin van de klassiek Griekse
mysteriegodsdiensten. Het woord mysterie (geheimenis) stamt
oorspronkelijk uit de Griekse sfeer. De Grieken kenden hun
mysteriegodsdiensten. Daarin werd veel waarde gehecht aan de
speciale kennis die alleen de in de dienst ingewijde gelovigen bezaten.
Die kennis was dus een geheimenis voor de buitenstaanders, de
oningewijden, maar juist niet voor de ingewijde leden. Zulke ingewijden
bezaten vaak groot aanzien in hun omgeving. Geen wonder dan dat de
eerste christenen onder de Grieken, die weinig aanzien genoten, de
neiging hadden hun nieuwe geloof daarmee op één lijn te willen stellen.
De apostel Paulus verzet zich fel tegen deze dreigende vergrieksing
van het geloof: “Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken
zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een
aanstoot, voor heidenen een dwaasheid” (1 Kor. 1:22-23). Vervolgens zegt
hij: jullie willen zo graag als ingewijden een mysterie kennen; welnu dan
is dit jullie mysterie: het evangelie waarvan de wereld niet weet of wil
weten.

“Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid
echter niet van deze eeuw... maar wat wij spreken, als een
geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods” (1 Kor. 2:6-7).

In deze zin spreekt Paulus vaker van een geheimenis, maar nooit als iets
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wat voor de gelovigen verborgen is, of zelfs maar alleen bij hen bekend
mag zijn. Het is iets dat geopenbaard is, iets waarvan hij spreekt.

Terug naar de Bijbel

Terug naar de Bijbel dus. Terug naar dat vergeten geloof dat de
apostelen predikten. De Broeders in Christus claimen geen speciale
openbaring. Zij bezitten ook geen ‘sleutel’ tot de Bijbel die niemand
anders zou bezitten. Maar wie de ‘tempel’ wil herstellen (in onze tijd is
dat de ware gemeente Gods, zie hoofdstuk 14) stuit onvermijdelijk op
dat boek met Gods Woord, het ‘zoekgeraakte’ boek waarin al die oude
waarheden nog steeds te lezen staan. Dat boek dat ieder kan raad-
plegen die daartoe de moeite neemt. En hij kan die waarheden vinden
als hij maar reageert op Gods roeping en zijn door God gegeven ver-
stand gebruikt. In de volgende hoofdstukken wil ik proberen weer te
geven wat die bijbelse leer nu eigenlijk is. Uit het voorgaande zal
duidelijk zijn dat we kritisch zullen moeten zijn en niet op voorhand
alles aannemen dat door de eeuwen heen tot ons is gekomen. Ik zal dat
doen, maar het is niet mijn bedoeling een theologisch debat te voeren.
U zult dus ook niet alles wat volgt volledig met tekstbewijzen
dichtgetimmerd vinden. Het is mijn bedoeling om duidelijk te maken
wat wij gevonden hebben als de leer van de Bijbel, en waarom wij tot
die conclusie zijn gekomen. Wij zijn altijd bereid dat nader toe te
lichten. In de woorden van de Schrift, zijn wij “altijd bereid tot
verantwoording aan al wie ons rekenschap vraagt van de hoop, die in ons is”
(1 Petr. 3:15).

1) Dr. G.J.D. Aalders: De grote vergissing, kerk en staat in het begin van de

vierde eeuw.

2) L. Verduin: The reformers and their stepchildren (de hervormers en hun

stiefkinderen).

3) Wie hier meer over wil weten raadplege mijn eerdere boek “De

Uitdaging van bijbels Christendom”
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I TUSSEN A EN Ω

Het scheppingsplan

De God van de Bijbel is geen god die alleen maar
groot en ver weg is. De Bijbel stelt Hem voor als
de Schepper, Wien zijn Schepping ter harte gaat.
Hij laat zich daarom vinden, en moet niet met
moeite gezocht worden. Waar in andere religies
geldt: ‘de mens zoekt God’, laat de bijbelse be-
nadering zich kennen als: ‘God zoekt de mens’.
God heeft de mens geschapen als deel van zijn
Schepping en heeft hem een verheven doel
gesteld. Maar de mens faalt in het bereiken
daarvan. Als ‘oplossing’ introduceert de Bijbel, als
sleutel in Gods plan, de figuur van de Verlosser,
de Messias of Christus.
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2. GOD DE SCHEPPER

De God van de Bijbel onderscheidt Zich van de goden

van alle andere godsdiensten in het feit dat Hij Zelf

schepper is in plaats van geschapene. Hij heeft een

plan met zijn Schepping en bemoeit Zich daarom met

die Schepping. Anders dan in veel andere religies gaat

het lot van de mens Hem ter harte.

GOD komen we meteen al in de eerste zin van de Bijbel tegen: “In
den beginne ... God”. Hij is het begin en Hij is, figuurlijk gesproken,

ook het einde. In het laatste boek van de Bijbel zegt Hij: “Ik ben de alfa
en de omega [de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet], zegt
de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige” (Openb. 1:8).
In werkelijkheid is er uiteraard geen begin en geen einde, want Hij is
tijdloos. Als we ons afvragen wat er zo bijzonder is aan de God van de
Bijbel is daar een duidelijk en uniek antwoord op te geven. Dat zullen
we nu bekijken.

Schepper en Schepping

Uiteraard is er het kenmerk dat de God van de Bijbel een ‘enig’
God is, terwijl bij de meeste andere godsdiensten sprake is van een
meer-godendom. Maar het verschil gaat dieper. Er is wel gezegd dat het
doel van een religie is een weg tot verlossing te bieden. Anders gezegd:
religie moet in staat zijn de mens de weg te wijzen bij zijn streven om
van zijn huidige onvolmaaktheid tot volmaaktheid te komen (maar zie
hoofdstuk 5 voor het bijbelse antwoord op de vraag naar het doel). Zo
gezien lijkt er dan weinig principieel verschil te zijn tussen de ‘grote
godsdiensten’, want zij voldoen alle aan deze omschrijving. Toch zijn er
bij nadere bestudering wel degelijk belangrijke onderscheiden aan te
wijzen. Om dat te zien moeten we terug naar de meer primitieve
‘voorvaderen’ van de niet-Bijbelse religies.

Aan het eind van de 19e eeuw ontstond in archeologische, zowel
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als theologische kringen aanzienlijke opwinding toen bij ontcijfering van
Babylonische kleitabletten een ‘scheppingsverhaal’ werd ontdekt. Men
nam onmiddellijk aan dat men hier de primitieve voorloper van het
eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Genesis in handen had. Naarmate
er meer ontdekt en vertaald werd heeft men deze visie echter steeds
meer moeten laten schieten. Het verhaal sprak over een paar
oerwezens dat de eerste goden verwekt en gebaard heeft. Deze goden
ver-sloegen vervolgens die oerwezens en namen de macht over. Van
een van de oerwezens werd het lichaam gespleten en de helften
werden tot hemel en aarde. Een andere god werd opengesneden en uit
zijn bloed ontstonden de mensen.

Wat in het bovenstaande opvalt is het volgende. De goden zijn
geen scheppers maar geschapenen! Ze hebben niet van eeuwigheid af
bestaan, maar zijn ergens aan het begin der tijden ontstaan. Terwijl hun
‘verwekkers’ zelf geen eigenlijke goden zijn, maar veel meer de
‘substantie’ waaruit zij zijn ontstaan: een oerzee, een oerprincipe, een
oermaterie. Zodra de goden op het toneel verschijnen, treden deze
oerbeginselen dan ook terug of worden tot fundament van de kosmos
(de geordende wereld). Het eerste optreden van de goden is ook niet
zozeer een bewuste scheppingsdaad als een tot stand komen, een bijna
toevallig ontstaan. Op hun beurt zijn zij ook niet de werkelijke schep-
pers van hemel en aarde en leven. Deze dingen ontstaan wel door hun
activiteiten, maar dan bijna terloops, nauwelijks volgens vooropgezet
plan. Voor zover de kosmos in deze denkwijze als schepping mag
worden aangeduid, kan worden gezegd dat de goden deel van deze
schepping zijn.

Andere ontstaansverhalen

Deze denkwijze is niet exclusief voor het Mesopotamië van die
tijd. Oosterse opvattingen spreken soms van een oerei. Als het ei
openbarst komt daaruit een god die de helften van de eierschaal tot
hemel en aarde maakt. Bij de Grieken begon alles met ‘Chaos’ (het
ongeordende); hieruit ontstonden de ‘Aarde’ en de ‘Afgrond’ en de
‘Liefde’. De Aarde bracht de ‘Hemel’ en de ‘Zee’ voort. Uit het
huwelijk van Hemel en Aarde ontstond onder andere ‘Tijd’. In een
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volgende generatie ontstonden dan tenslotte de eigenlijke goden, die
hun voorgangers verdreven en de heerschappij overnamen. Ook hier
zien we dat de oorsprong ligt in vergoddelijkte begrippen, deels
abstract van aard en deels oermaterie. Pas later ontstaan de goden die
aanbeden worden. Deze goden zijn zelf geen scheppers. De
heerschappij is door strijd verkregen. Ook in de Noors-Germaanse
mythologie vindt men dergelijke elementen terug. Tevens vindt men
hier evenals in de Grieks-Romeinse mythologie op de achtergrond iets
als een noodlot dat uiteindelijk de loop van de geschiedenis en het lot
van schepping en schepselen bepaalt, waaraan zelfs de goden zich niet
kunnen onttrekken.

Al deze verhalen ademen de geest van speculatief menselijk
denken. De mens stelt zich goden voor als hijzelf, alleen beter of
machtiger. Zoals hij een begin heeft moeten ook de goden dat hebben.
En als hij verder terug probeert te denken komt hij op oerbegrippen,
abstracties die niet werkelijk wezens zijn. De goden hebben hun
heerschappij moeten veroveren, soms door listen en lagen. Ze zijn, net
als in het meest primitieve animisme (het geloof dat alle plaatsen en
zaken in de natuur beschouwd kunnen worden als bezield door
‘geesten’), nog steeds verbonden met natuurbegrippen als hemel, zee,
aarde, onweer, aardbeving, enz. Alleen heersen ze nu daarover, of
hanteren ze deze natuurverschijnselen in plaats van die dingen te zijn.
Dit verklaart ook hun meervoudig aantal. Er is dus geen wezenlijk
verschil tussen zulke opvattingen en een primitieve natuurgodsdienst.
Er wordt ons geen werkelijke verklaring geboden voor het hoe en
waarom van het ont-staan van de wereld, het leven op aarde, het doel
daarvan, of de maat-staven die wij moeten aanleggen. En dat geldt ook
nu nog. Hoewel het godsdienstig denken buiten de Bijbel zich steeds
verder heeft los-gemaakt van de natuur, heeft het zich niet
fundamenteel gewijzigd. En wel omdat het geheel uitgaat van speculatief
denken.

De Schepper zelf

Wie tegen de achtergrond van dit alles de Bijbel beziet, ontdekt
totaal andere uitgangspunten. De God van de Bijbel is Zelf schepper.
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Meteen in de aanvangswoorden komen we Hem zo tegen:
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1).

Zelf is Hij niet geschapen of tot stand gekomen; Hij is van eeuwigheid:

“Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten
van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de HERE, die de eerste ben, en
bij de laatsten ben Ik dezelfde” (Jes. 41:4).

“Zo zegt de HERE...: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten
Mij is er geen God” (Jes. 44:6).

“Here... eer de bergen geboren waren, en Gij aarde en wereld hadt
voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God”
(Ps. 90:2).

Hij is schepper van het alles en niet slechts heerser over een deel. Er is
dan ook geen andere machtige, gelijkwaardig, naast Hem:

“Voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn”
(Jes. 43:10).

“Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God”
(Jes. 45:5).

“Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is een!” (Deut. 6:4).

“HERE, God van Israël..., Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken
der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt” (2 Kon. 19:15).

De God die wij in de Bijbel ontmoeten is zelf de primaire oorzaak, door
Wie alles tot stand gekomen is. Hij kan ons doel en zin van schepping en
leven verklaren. Geen wonder dat de bestudeerders van de
Babylonische kleitabletten moesten constateren dat er een onneembare
kloof gaapt tussen het verhaal dat zij hadden gevonden en dat van de
Bijbel.
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Een God die het ter harte gaat

In zijn toespraak tot de filosofen van Athene vatte de apostel
Paulus deze aspecten van de Bijbelse leer samen toen hij zei:

“De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een
Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen
gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij
nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles
geeft” (Hand. 17:24,25).

En ten aanzien van de mensen:
“Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun
woonplaat-sen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al
tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons.
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij” (vs. 27,28).

Deze toespraak is daarom zo interessant omdat de Griekse filosofen
de tekortkomingen van het gangbare godsdienstig en filosofisch den-
ken hadden onderkend. Ze zochten naar een primaire oorzaak en een
doel dat de bestaande opvattingen hun niet konden bieden. Dit leidde
echter tot nog meer speculatief denken. Zo vonden zij dat als het een
regel is dat al wat bestaat gemaakt is, dat daar dan onvermijdelijk uit
volgt dat de maker zelf ook weer gemaakt moet zijn. Dit leidt tot een
vicieuze cirkel waar zij niet uitkwamen. Dat bracht hen ertoe als
primaire oorzaak steeds meer abstracte principes zoals ‘het goede’ te
zien. Maar omdat het volmaakte zich in hun opvattingen niet met het
onvolmaakte kan bezighouden zonder zichzelf te verloochenen,
bestond er geen bemoeienis van deze primaire oorzaak met de wereld
die erdoor veroorzaakt was. De onvolmaakte mens kon wel naar de
volmaaktheid streven, maar de volmaaktheid bemoeide zich daar in het
geheel niet mee. Het was in deze wereld dat Paulus kwam spreken over
een God die de wereld bewust geschapen heeft, met een doel; die
bovendien de mensen een opdracht heeft gegeven, maar zich ook met
die mens bezighoudt. Een botsing was onvermijdelijk, en deze bleef
dan ook niet uit.
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De Schepping als doel en garantie

De God van de Bijbel heeft de aarde geschapen als woonplaats
voor de mens, omdat Hij een plan had met die mens. De profeet Jesaja
zegt ergens:

“... de HERE, die de hemelen geschapen heeft – Hij is God – die de
aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest;
niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning
heeft Hij haar geformeerd” (Jes. 45:18).

Het Hebreeuwse woord voor ‘baaierd’ is hetzelfde dat wij in Gen. 1
tegenkomen als ‘woest en ledig’. De redenering is dus dat dit stadium
van woest en ledig niet Gods einddoel was en dat de verdere
ontwikkeling niet een ‘bijproduct’ is geweest. Integendeel: God heeft
van het begin af aan de bedoeling gehad de aarde te scheppen als een
woon-plaats voor de mens. En als dat zo is, dan mogen we ook
verwachten dat die mens hem ook in latere tijden ter harte zal gaan.
We hebben daarvoor als het ware een bijbelse garantie! Als we een
ogenblik op ons verhaal vooruit mogen lopen, dan kunnen we
constateren dat de apostel Paulus een volkomen parallelle redenering
volgt ten aanzien van de verlossing:

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door
de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn,
behouden worden, doordat Hij leeft” (Rom. 5:10).

Paulus’ redenering is dat als God zover gegaan is zijn Zoon te offeren
voor de verzoening van onze zonden, dat wij daaruit de zekerheid
hebben dat Hij ook verder alles zal doen wat van zijn kant nodig is voor
ons heil. Dat wat God reeds gedaan heeft is in beide gevallen de beste
garantie dat Hij ook verder het beste met de mens voor heeft en dat Hij
zich daarvoor zal inzetten. De God van de Bijbel zoekt daarom ook
mensen die Hem liefhebben en die zich van ganser harte inzetten om
zijn wil te doen en zijn geboden te onderhouden. Wat Hij zoekt is een
persoonlijke relatie met zijn schepselen.
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En dus ...

De boodschap van de Bijbel heeft dus een totaal andere dimensie
dan het denken van de mens, zowel godsdienstig als niet-godsdienstig,
dat wij elders vinden. De Bijbel vertelt ons van een God die de wereld
bewust heeft geschapen, omdat Hij een plan heeft met die wereld en
de mens die Hij daarin heeft gesteld. En daarom bemoeit Hij zich met
die wereld en die mens. Maar door de eeuwen heen heeft de mens
moeite gehad dat te aanvaarden. En dat is nog steeds zo. De zgn.
agnostische benadering, die men tegenwoordig vaak tegenkomt, nl. dat
God weliswaar bestaat, maar dat het onmogelijk is om Hem te kennen,
is in wezen niet anders dan de moderne vorm van de gedachte dat de
godheid ver weg is en zich nergens mee bemoeit. De gedachte is in
harmonie met bijna alle denken behalve juist dat van de Bijbel, waarmee
het regelrecht in tegenspraak is. Het is van belang dit onderscheid goed
te beseffen wil men de Bijbel naar waarde kunnen schatten. De reden
dat alle andere benaderingen op dit punt zo overeenstemmen is, ik heb
het al gezegd, dat zij uitgaan van speculatief menselijk denken. En
daarbij kan de mens niets anders doen dan redeneren vanuit zijn eigen
voorstellingsvermogen, gebaseerd op zijn eigen kennis en ervaringen.
Dit wijst er echter al op dat de Bijbel een fundamenteel andere basis
heeft. Welke dat is, zullen we in het vervolg zien.

ADDENDUM: de vreze des Heren

Maar voor we verder gaan, eerst nog dit. In bepaalde orthodoxe
kringen wordt soms sterke nadruk gelegd op het feit dat God ‘groot is
en zeer te vrezen’, en zij wijzen daarbij dan op het veelvuldig voor-
komen van de uitdrukking ‘de vreze des Heren’. Dit zou dan de afstand
benadrukken die er is tussen God en de gelovige. De uitdrukking komt
zowel in het Oude Testament (OT) als het Nieuwe Testament (NT)
voor, maar de oorsprong ligt zoals zo vaak duidelijk in het OT. In het
Grieks van het NT wordt een woord gebruikt dat inderdaad betekent:
‘bang zijn voor’. Maar de uitdrukking ‘vrezen voor God’ gaat terug op
de Oudtestamentische uitdrukking, waarin ‘vrezen’ (Hebr.: yare) veel
meer de betekenis heeft van ‘eerbied hebben voor’; voor werkelijke

23

vrees gebruikt het Hebreeuws een ander woord.

Het woord komt herhaaldelijk voor in het boek Deuteronomium.
Als Mozes het volk vermaant om ook in het beloofde land God te
blijven dienen, zegt hij bijvoorbeeld:

“Dit nu is het gebod, dit zijn de inzettingen en verordeningen, die de
HERE, uw God, bevolen heeft u te leren om die na te komen in het
land, waarheen gij zult trekken om het in bezit te nemen, opdat gij de
HERE, uw God, vreest door al zijn inzettingen en geboden te
onderhouden, die ik u opleg, gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de
dagen van uw leven, en opdat gij lang leven moogt” (Deut 6:1-2).

‘God vrezen’ wordt hier nader uitgelegd als ‘al zijn inzettingen en
geboden onderhouden’ en dat onderhouden wordt beloond. We vinden
dit nogmaals in Deut. 20. In vs. 12 van dat hoofdstuk lezen we:

“Nu dan, Israël, wat vraagt de HERE, uw God, van u dan de HERE, uw
God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben;
de HERE, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel”
(Deut 10:12).

Opnieuw wordt ‘God vrezen’ gepreciseerd als ‘in zijn wegen wandelen’
en ‘Hem dienen’, maar ook als ‘Hem liefhebben’.

In de Psalmen wordt de vreze des Heren gekoppeld aan een zeer
persoonlijke verhouding met God. Zo wordt in Ps 25 (vs 12-14) degene
die ‘de Here vreest’ vertrouwelijke omgang met God toegezegd:

“Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de
weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven, en zijn
nageslacht zal het land beërven. Des HEREN vertrouwelijke omgang is
met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.”

Dat is wel wat anders dan een verhouding die gebaseerd is op angst.
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Als wij eenmaal zien dat de ‘vreze des Heren’ synoniem is met
liefde voor zijn gebod, dan begrijpen wij ook de koppeling met wijsheid
in de spreuken van Salomo. In Spr. 2:4-5:

“Indien gij haar [de wijsheid] zoekt als zilver en naar haar speurt als
naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en
de kennis Gods vinden.”

In Spr. 8:12-13 wordt ‘de wijsheid’ zelf sprekend ingevoerd:

“Ik, de Wijsheid, woon bij de schranderheid en ik verkrijg kennis door
overleggingen. De vreze des HEREN is het kwade te haten; hoogmoed
en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.”

In Spr.9:10 lezen we:

“De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de
Hoogheilige is verstand.”

Die koppeling aan wijsheid is begrijpelijk als het gaat om de liefde voor
Gods gebod, maar zou uiterst vreemd zijn als het ging om angst. Angst
is een extreme vorm van ongerustheid, waar de ‘vreze des Heren’ juist
leidt tot gerustheid:

“In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is
er een schuilplaats. De vreze des HEREN is een bron des levens, om de
strikken des doods te ontwijken” (Spr 14:26-27).

We begrijpen dan ook de beschrijving van de Messias (de
Verlosser) in Jesaja 11:

“En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit
zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de Geest des HEREN

rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en
sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN; ja, zijn lust zal zijn
in de vreze des HEREN” (Jes 11:1-3).
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Deze verzen vertellen ons dat die Messias zich zal kenmerken door de
liefde voor Gods gebod (lust in de vreze des Heren); het is zijn streven
dat te volbrengen. Dat kenmerkt Hem als iemand die in alle opzichten
Gods wil zal doen (zie hoofdstuk 7). Met angst heeft dat niets te maken.

Dezelfde liefde voor Gods gebod die de Messias zou kenmerken
moet ook de gelovigen, in al hun onvolmaaktheid, kenmerken. En dat
we niet werkelijk bevreesd moeten zijn wordt ons duidelijk verteld
door de apostel Johannes. Vrees, zegt hij, heeft te maken met de angst
voor straf, maar wie God liefheeft, hoeft geen angst te hebben voor
straf; hij leeft integendeel in de zekerheid van Gods liefde:

“Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid
hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze
wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de
vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet
volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft
liefgehad” (1 Joh 4:17-19).

In deze zin bedoelde Jezus ook zijn waarschuwing in Luc 12:4-5:

“Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en
daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet.
Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel
[de eeuwige dood]1) te werpen.”

We moeten niet bevreesd zijn voor mensen die ons wel dit leven
kunnen afnemen, maar niet het eeuwige leven. In plaats daarvan moeten
we ‘bevreesd’ zijn, maar dan in de Oudtestamentische zin van die uit-
drukking, voor Hem die dat eeuwige leven kan schenken of
weerhouden. Hij vermaant in feite zijn toehoorders om te blijven bij de
liefde Gods. De dubbele betekenis van ‘vrezen’ wordt hier kennelijk
bewust gebruikt als een vorm van woordspeling. Zijn werkelijke
boodschap is:
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“Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader
behaagd u het Koninkrijk te geven” (vs 32).

Wat die gave van het Koninkrijk precies inhoudt zullen we later zien.
Maar het zal duidelijk zijn dat de ‘vreze des Heren’ te maken heeft met
Gods nabijheid, niet met een onneembare afstand. Die vreze des Heren
zullen we nog een aantal malen ontmoeten in dit boek, en de op liefde
voor God en zijn geboden zullen we nog uitgebreid terugkomen.

1) Zie voor de betekenis van het woord ‘hel’ Addendum 2 van hoofdstuk

11.
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3. HET GEOPENBAARDE WOORD

Andere religies kunnen worden gekenmerkt als het

zoeken van mensen naar god (of wijsheid). Bijbels

Christendom kenmerkt zich door het feit dat God op

zoek is naar de mens. Daarom hoeft de mens ook niet

zelf te definiëren wat het volmaakte is: God openbaart

hem dat in zijn Woord, de Bijbel. Dat maakt de Bijbel

uniek.

GODSDIENSTEN die zich boven het meest primitieve niveau
verheffen maken er vrijwel altijd aanspraak op de mens tot hogere

wijsheid en inzicht te voeren. Feitelijk hoeven we ons hierbij niet te
beperken tot zuivere godsdiensten. Ook allerlei niet-godsdienstige en
half-godsdienstige filosofieën maken zulke aanspraken. Vooral bij
oosterse denkwijzen is het verwerven van wijsheid vaak de
voornaamste doelstelling. Men denke bijvoorbeeld aan Hindoeïsme en
Boeddhisme, maar ook aan allerlei meditatieve technieken die de laatste
tientallen jaren de westerse wereld overspoelen. Dit laatste is overigens
op zichzelf een interessant verschijnsel. Het wijst er op dat de westerse
mens een sterke neiging heeft zich af te keren van het strakke
rationalisme dat zijn maatschappij heeft gevormd om op zoek te gaan
naar iets ‘hogers’.

Op zoek naar het licht

De manieren waarop een mens, volgens dergelijke leer, de
hoogste wijsheid kan bereiken zijn vele. Onthechting van werelds genot
is er vaak deel van. In het oosters denken speelt meditatie een grote rol.
Men streeft dan vaak naar het uitschakelen van de rede door het stellen
van irrationele, onredelijke vragen: wat is het geluid van één klappende
hand? Door dag in, dag uit, urenlang over zulke vragen te mediteren zou
de zoeker tot een flits van verheven inzicht kunnen komen. Anderen
zoeken het in een leven van deugd, hoe dan ook geformuleerd. Vaak
gaan zulke opvattingen gepaard met die van zielsverhuizing,
reïncarnatie. De ‘ziel’ van de zoeker gaat door een groot aantal stadia
van lichamelijk bestaan. Hij bereikt steeds hogere niveaus, zowel van
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bestaan als van denken en komt tenslotte tot een vorm van
volmaaktheid. In die denkwijzen die een godsdienstige grondslag
hebben is de onder-liggende gedachte gewoonlijk deze: de ziel is
vervreemd geraakt van de god en moet nu de moeizame weg terug zien
te vinden. De volmaaktheid die hij zoekt is dan de geestelijke hereniging
van zijn ziel met deze god. In een bekend geval is het einde van alle
onvolmaaktheid echter simpelweg het einde van alle zoeken en streven
en daarom het ‘Nirvana’, het absolute niets.

Opvallend is, dat ook het klassieke Griekse denken zulke paden is
gegaan. Ook daar achtte men de ziel vervreemd van het volmaakte en
diende de mens de weg terug te vinden. Maar waar het oosters denken
dat tracht te doen door het uitschakelen van de rede, trachtte het
Griekse denken dat juist te doen door het in-schakelen van de rede. Dat
verklaart althans ten dele het fanatieke streven van de Griekse filosofen
om tot scherper inzicht te komen. En daarin ligt dan weer de oorsprong
van onze rationele moderne westerse wereld.

We hebben al gezien dat, voorzover er in zulke denkwijzen aan
een god gedacht wordt, deze zich in het geheel niet bekommert om de
zoekende mens. Dit volgt uit de gedachte dat de god geen schepper is
en de mens dus niet zijn schepping. De mens moet daarom door eigen
inzicht zijn weg terug zien te vinden. Dit geldt zowel voor de rationele
als voor de niet-rationele benaderingen. Beide laten zich karakteriseren
als: de mens zoekt God, waarbij men voor de niet-godsdienstige
filosofieën in plaats van ‘God’ ook ‘wijsheid’ kan invullen. Het is van
belang dat men beseft dat dit aspect universeel is; het schijnt als het
ware boven elke discussie verheven. Alleen de weg waarlangs het
volmaakte bereikt moet worden staat ter discussie. De mens zelf moet
de weg vinden die tot het volmaakte leidt, maar alleen diezelfde mens
kan zeggen wat dat volmaakte is. En daarmee ontstaat een vicieuze
cirkel. Het geldt daarom vaak als hoogste wijsheid te menen dat elk op
zijn wijze wijs kan zijn en op zijn wijze volmaakt kan worden; dat de
waarheid niet bestaat, maar dat er vele waarheden zijn. Dit is feitelijk
een argument van zwakte. Omdat niemand kan weten wat waar is,
zeggen we dat er geen absolute waarheid is. We zoeken naar iets hoger
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dan onszelf, maar omdat we dat zelf zouden moeten definiëren komen
we er niet uit en kiezen het enige alternatief: we ontkennen dat het
bestaat – maar we gaan toch door met zoeken. Wij zijn als blinden op
zoek naar licht. De fout ligt uiteraard verder terug: bij de aanname dat
we het ware zelf zouden moeten definiëren.

Het licht geopenbaard

Ik zou hier niet zo diep op ingaan als er niet zo’n hardnekkige
neiging bestond ook de leer van de Bijbel in dit stramien in te passen.
De Bijbel heeft namelijk heel andere uitgangspunten. De boodschap van
de Bijbel komt in het kort hier op neer: het volmaakte wordt door God
gedefinieerd, Hij bepaalt wat het is; vervolgens openbaart Hij dat aan de
mens met de opdracht naar dat volmaakte te streven. De consequenties
zijn duidelijk. Doordat het volmaakte nu door de hogere Geest zelf is
gedefinieerd, is deze definitie niet onderworpen aan de onvolmaaktheid
van de mens. Dit doorbreekt het dilemma van de vorige alinea. De
waarheid waarnaar de mens streeft is nu de volmaakte en enige
waarheid. Omdat deze waarheid is geopenbaard is het ook mogelijk
deze te kennen. We zouden dit kunnen samenvatten als: God zoekt de
mens. Het zal duidelijk zijn dat dit in harmonie is met het uitgangspunt
dat God zelf schepper is – de schepper bekommert zich om zijn
schepping. Er is echter meer: als God zijn openbaring geeft met de
opdracht daarnaar te leven is streven naar volmaaktheid niet meer
vrijblijvend, maar een plicht, waaraan de mens niet de vrijheid heeft zich
te onttrekken.

Aanvankelijk heeft God zijn openbaring vooral gegeven door zijn
profeten. Dat is ook wat het woord profeet aanduidt: iemand die Gods
woorden spreekt. Telkens weer wijzen zij erop dat zij niet namens
zichzelf spreken, als zij hun boodschap aanvangen met de woorden: “zo
zegt de HERE.” En steeds weer wijst God erop dat het uitkomen van
aangekondigde tekenen en gebeurtenissen toont dat Hij de enige is die
zijn boodschappers met zulk gezag kan laten spreken. In Jesaja daagt Hij
zijn rivalen (daar: de afgoden van andere volken) zelfs rechtstreeks uit
met de woorden:

31

“Laten zij aanvoeren en ons bekend maken, wat er geschieden zal.
Geeft te kennen hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en
kennis nemen van de afloop. Of doet ons het toekomstige horen; geeft
te kennen wat in de toekomst komen zal, opdat wij weten, dat gij
goden zijt. Doet althans iets, goed of kwaad, opdat wij elkander
verbijsterd aanstaren en bevreesd zijn bovendien” (Jes. 41:22,23).

Dat Hij een hogere wijsheid verkondigt dan de menselijke en dat doet
als schepper van het heelal duidt Hij aan als Hij zegt:

“Ik ben de HERE die alles gemaakt heb; die de hemel heb
uitgespannen, Ik alleen; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht;
die de tekenen der leugenprofeten tenietdoe en de waarzeggers als
dwazen aan de kaak stel; die de wijzen doe terugwijken en hun kennis
tot dwaasheid maak” (Jes. 44:24-25).

De verantwoordelijkheid die hieruit volgt wordt aangeduid in de
woorden:

“Denkt hieraan en vermant u; gij overtreders, neemt het ter harte...
Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij
gelijk” (Jes. 46:8,9).

En de conclusie luidt:

“Gij hebt het gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het dan zelf niet
erkennen?” (Jes. 48:6).

De boodschap klinkt hier bij Jesaja bijzonder helder, omdat het juist in
deze hoofdstukken om de onvergelijkbaarheid van God met andere
goden gaat. Maar wie elders in de boeken van de Bijbel leest ziet dat
dezelfde gedachte ook daaraan ten grondslag ligt.
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De ene boodschap

Uit het feit dat de Bijbel het geopenbaarde Woord van God is,
volgt onmiddellijk al een belangrijke conclusie: die boodschap moet een
eenheid zijn. Latere openbaring kan de vroegere nooit tegenspreken,
ook al zijn die woorden eeuwen later gesproken of op schrift gesteld.
De boodschap is één. Dat betekent in het bijzonder dat we geen tegen-
spraak hoeven te verwachten tussen het OT en het NT; mensen die dat
er in proberen te lezen hebben de essentie niet begrepen. Onze Bijbel
is opgedeeld in een Oude Testament en een Nieuwe Testament, d.w.z.
de boeken van het Oude Verbond (‘testament’ betekent in feite
‘verbond’) en de boeken van het Nieuwe Verbond. Maar het gaat om
één plan, niet twee. Het Christendom is daarom ook geen andere
godsdienst dan het oorspronkelijke Jodendom; het is slechts het
volgende stadium in Gods plan.

Helaas wordt het Oude Testament vaak niet meer gelezen. Maar
wie alleen het Nieuwe Testament leest weet weliswaar precies wat
Gods oplossing is, maar niet waarvoor dat een oplossing is, of waarom
het juist zo moest. Het is daarom ook zinloos om in het Nieuwe
Testament naar nieuwe uitgangspunten te zoeken. De kern van de
boodschap ligt in het Oude Testament. Dat geldt zelfs voor het
taalgebruik. Een goed begrip van de sleutelwoorden van het Nieuwe
Testament steunt niet zozeer op een goede kennis van de betekenis van
eerste-eeuws Grieks als op een goede kennis van de betekenis van
Oudtestamentische begrippen die aan het Nieuwtestamentisch Grieks
ten grondslag liggen. De neiging van sommige theologen om in het
Nieuwe Testament de weerslag te zien van bepaalde Grieks-filosofische
ideeën is daarom ook weinig meer dan het reeds genoemde
misverstand dat de Bijbel de weerslag is van menselijk denken, maar dan
in een wetenschappelijk jasje.

Het ware licht

De opgetekende woorden van de profeten en andere dienst-
knechten Gods, ons Oude Testament dus, vormden lange tijd de enige
geschreven bron van kennis omtrent God. Maar reeds in het boven
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geciteerde deel van Jesaja wordt een nog grotere openbaring
aangekondigd:

“Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een
welbehagen heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken
het recht openbaren... naar waarheid zal hij het recht openbaren...

Zo zegt God, de HERE...: Ik heb u gesteld... tot een licht der natiën:
om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit
de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn” (Jes. 42:1-3,7).

En als deze hogere vorm van openbaring heeft plaatsgehad, zegt de
brief aan de Hebreeën:

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot
ons gesproken in de Zoon” (Hebr. 1:1).

Nog steeds richt God zich in openbaring tot de mens maar nu door zijn
Zoon. Van Deze zegt de apostel Johannes: “Het waarachtige licht, dat
ieder mens verlicht, was komende in de wereld” (Joh. 1:9). En van zichzelf
heeft Deze getuigd:

“Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis
wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben” (Joh. 8:12).

Ook alles wat met deze openbaring samenhangt is opgetekend, en we
noemen dat het Nieuwe Testament. Ook dat is een geschreven
getuigenis. Maar er is nog een andere reden om niet te menen dat met
Jezus’ komst het belang van de Bijbel, of zelfs maar van het Oude
Testament een stap terug zou hebben moeten doen.

Wie de evangeliën leest komt onvermijdelijk onder de indruk van
de Schriftkennis van de Here Jezus, en van het gezag dat Hij aan die
Schriften toekende. Keer op keer beantwoordde Hij vragen met
uitdrukkingen als: “Hebt gij niet gelezen?” of “Wat staat er geschreven,
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hoe leest gij?”. De Schriften waren voor Hem kennelijk een onfeilbare
bron van kennis. Daarbij valt op dat Hij de waarheid van het
geschrevene nergens in twijfel trok: Hij gebruikte argumenten die geen
bewijs-kracht zouden hebben gehad als de gebeurtenissen in het OT
waar zij naar verwijzen niet letterlijk zo zouden zijn gebeurd. Maar ook
argumenteerde Hij soms op basis van de exacte weergave; kennelijk
waren de Schriften voor Hem niet alleen qua essentie geïnspireerd,
maar ook in hun woordelijke weergave.

Een onoverbrugbare kloof

We zien reeds uit deze paar voorbeelden dat er een diepgaand
verschil is tussen de Bijbel en andere heilige boeken, tussen de leer van
de Bijbel en andere filosofieën en godsdiensten. Andere leer is de
neerslag van het zoeken van mensen naar God. Maar de Bijbel eist voor
zichzelf niets minder dan de eer de neerslag van de openbaring van God
zelf aan de mens te zijn, en daarmee het antwoord te verschaffen op
alle essentiële vragen. Dat betekent niets minder dan dat we hier het
fundament van bijbels Christendom te pakken hebben. Wie dit ontkent,
ontneemt dit geloof zijn basis. Het zal ook duidelijk zijn dat deze grond-
slag van goddelijke openbaring geen vermenging mogelijk maakt met
welke andere leer dan ook; daarvoor zijn de fundamenten te zeer
verschillend. Hoe meer men er over nadenkt, hoe meer men inziet dat
de kloof onoverbrugbaar is.

Toch is er door de eeuwen heen telkens weer getracht de leer van
de Bijbel te vermengen met de resultaten van ander denken. Vooral de
Griekse filosofie heeft daarbij een grote rol gespeeld. Thans zijn we
zover dat de oorsprong van de Bijbel als authentieke openbaring zelf
wordt ontkend. Ik heb tevoren gezegd dat de opvatting, dat alle
godsdienst menselijk zoeken is, boven elke discussie verheven schijnt
te zijn. De christen van de 20e/21e eeuw heeft nu logischerwijze
besloten dat dit dus ook voor de Bijbel dient te gelden. Hij beschouwt
dit als een triomf van zijn rationeel denken en beseft niet dat hij hiermee
zijn hele geloof van zijn basis berooft. Hij is hooguit bereid om aan te
nemen dat de profeten met hun “zo zegt de HERE” zelf volledig
overtuigd waren van de goddelijke oorsprong van hun boodschap. En
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hij is niet in staat te zien dat de rationele basis van zijn hele geloof niet
berust op de oprechtheid van die overtuiging, maar op de juistheid
ervan. De christen die dat laatste ontkent heeft zijn eigen schip lek
gestoten. De ondergang is dan nog slechts een kwestie van tijd. En dat
dat schip reeds zinkende is, kan ieder om zich heen zien.

Er zit een zekere ironie in de wijze waarop de westerse mens zich
afwendt van het rationalisme en zich wendt tot oosterse filosofieën. Het
uitgangspunt van beide denkwijzen is immers gelijk: een menselijk
zoeken naar verlichting. Alleen de methode verschilt. Ondertussen
gooit hij de enige werkelijk fundamenteel andere benadering op de
vuilnisbelt. En hij doet dat, klagend dat hij daarin geen licht vindt – nadat
hijzelf de lamp er uitgedraaid heeft! Eigenlijk is het te absurd om over
te praten. We ontdoen de bijbelse leer van zijn meest wezenlijke
element en klagen dan dat hij ons niets meer te zeggen heeft. We
schakelen hem gelijk aan andere, speculatieve, denkwijzen en klagen
dan dat er niets bijzonders aan is. We verklaren zijn uitspraken tot
goedbedoelde menselijke uitspraken en klagen dan dat hij geen
wezenlijke oplossing heeft te bieden. En al die tijd hebben we de Bijbel
geen moment de kans gegeven voor zichzelf te spreken. Als we de
Bijbel dus een eerlijke kans willen geven zich tegen alle kritiek te
verdedigen moeten we hem ook zelf aan het woord laten. We moeten
terug naar de oorspronkelijke boodschap en die toetsen. En dat zullen
we dan ook gaan doen.
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4. DE FALENDE MENS

Moderne ideologieën hebben gewoonlijk de neiging

om uit te gaan van het inherent goede in de mens. De

Bijbel echter tekent de mens als een wezen dat er niet

in slaagt uit eigen kracht volmaakt te worden. Hij heeft

verlossing nodig.

BUITENBIJBELSE ideologieën (denk bijv. aan het humanisme)
hebben, evenals een aantal niet-christelijke godsdiensten, vaak als

uitgangspunt dat de mens inherent goed is en dat alleen bepaalde
ongunstige invloeden hem op het verkeerde pad brengen. Om tot een
ideale wereld te komen, een Utopia zoals de schrijver Thomas More de
door hem gefantaseerde wereld eens noemde (van het Grieks ou =
geen, en topos = plaats), moeten we alleen maar de juiste
omstandigheden scheppen en de juiste structuur aanbrengen. In feite
heeft reeds Plato zich in zijn geschrift ‘de republiek’ met zo’n ideale
maatschappij beziggehouden. En het communisme was bijvoorbeeld
sterk op zulke denkbeelden gefundeerd. We hebben echter allen
kunnen zien dat het hopeloos ten onder is gegaan aan het
machtsmisbruik en de corruptie van hen die het daar voor het zeggen
hadden. Kennelijk is er met dat optimistische mensbeeld iets mis, al zijn
er natuurlijk genoeg voorbeelden van mensen die hun leven hebben
toegewijd aan het heil van anderen. Maar dat zijn toch meer de
uitzonderingen dan de regel (daarom hebben we er ook zoveel
bewondering voor). De Bijbel heeft over de mens een ander verhaal te
vertellen.

Het bijbelse beeld

De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen als laatste
van zijn scheppingsdaden. Kennelijk was de Schepping vooral bedoeld
als zijn biotoop, zijn habitat (leefgebied). Telkens wordt ons in Genesis
1 verteld: “En God zag dat het goed was.” En aan het eind van de
schepping lezen we: “En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het
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was zeer goed.” We moeten dus aannemen dat ook de mens in beginsel
goed geschapen was. Salomo zegt dan ook in het boek Prediker: “Ik heb
ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft”, om er vervolgens aan
toe te voegen: “maar zij zoeken vele bedenkselen” (Pred. 7:29). Hij zoekt
in Prediker oa. een verklaring voor het vele onrecht in de wereld, waar
de mens voortdurend de hand in heeft. De mens was goed gemaakt
maar hij was nog niet ‘af’. Hij moest nog een proces van vervolmaking
doormaken; en in dat proces kan er van alles mis gaan, en dat gebeurt
ook.

Volgens Genesis had God met de mens geen geringe plannen:

“En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze
gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het
gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over
al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (Gen. 1:26).

Maar als Hij die mens eenmaal geschapen heeft is er nog geen sprake
van heerschappij over de aarde. In plaats daarvan krijgt de mens een
stukje aarde, de hof van Eden, “om die te bewerken en te bewaren” (Gen.
2:15). Tevens ontvangt hij regels waaraan hij zich te houden heeft, zoals:
niet eten van een bepaalde boom. Hij krijgt dus een taak en een
opdracht die een afspiegeling in het klein zijn van de meer verheven
taak die hem wacht. Maar hij wordt ook getest op zijn gehoorzaamheid.
Hij moet als het ware een proefperiode doormaken, om te zien of hij
zijn verheven taak wel aankan. We vinden dit principe geïllustreerd in
een van Jezus’ gelijkenissen. Daarin spreekt Jezus over een ‘heer’ die
een tijd afwezig zal zijn en zijn slaven achterlaat met bepaalde taken. Als
hij terugkomt houdt hij afrekening met hen, en als zij goed gehandeld
hebben is zijn oordeel:

“Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw zijt
geweest, heb gezag over tien steden” (Luc. 19:17).

De eerste mens faalde echter. Op een suggestie van buitenaf probeerde
hij wat sneller te komen tot de gelijkenis met God. Hij trachtte een

38



stukje af te snijden, “als God” te worden door juist dat te doen wat hem
verboden was. Dat was een fatale vergissing, maar geen onverwachte.
De neiging om tegen God in te gaan zat kennelijk in de mens ingeboren.
Want met de volgende generatie ging het niet beter, integendeel. Toen
de oudste zoon door eigen toedoen in een situatie terecht kwam, waar
hij moest vrezen dat hij eveneens de belofte van een
wereldheerschappij wel eens zou kunnen verspelen, was zijn ‘oplossing’
om zijn broer en rivaal dan maar te vermoorden. En enkele generaties
verder was het al zover gekomen dat iemand pochte: “Ik sloeg een man
dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem” (Gen. 4:23). Het was
kennelijk al gewoon geworden om gekrenkte trots te beantwoorden
met moord. Het is of je de krant van vandaag opslaat.

Maar toen God door middel van de zondvloed een radicaal einde
maakte aan deze wereld en met een buitengewoon rechtvaardig man
een nieuw begin maakte, ging het binnen de kortste keren weer mis.
De mensen bouwden een toren “waarvan de top tot de hemel zou
reiken” als uitdaging aan de God die hun geboden had Hem in
nederigheid te dienen. Kennelijk mogen we het kwaad in de wereld niet
uitsluitend toeschrijven aan een ongelukkige misstap van onze eerste
voorvader. De rest van het OT kenmerkt zich door voortdurende strijd
en oorlog. Er is wel geklaagd dat de Bijbel zoveel onrecht bevat en
zoveel bloedvergieten. Maar dat komt omdat de Bijbel de mens
schildert zoals hij is. En de mens is nu eenmaal geneigd om over de
ruggen van zijn medemensen heen te klimmen als hij op weg is naar
macht. De profeet Jeremia verwoordt het zo:

“Arglistig is het hart boven alles [in de Bijbel staat het hart voor het
diepste wezen van de mens, en niet zoals bij ons voor zijn
emoties], ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jer. 17:9).

De vrije keuze

Dat roept natuurlijk de vraag op: hoe kan de schepping, ook van de
mens, ‘goed’ zijn geweest als het resultaat kennelijk zo verdorven
handelt. Als God ook dat hart geschapen heeft, waarom is het dan zo
‘arglistig’? We beginnen het antwoord op die vraag te begrijpen, als we
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Gods antwoord op Jeremia’s vraag lezen:

“Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren [in de Bijbel de
zetel van het gevoel], en dat, om aan een ieder te geven naar zijn
wegen, naar de vrucht zijner daden” (Jer. 17:10).

God beproeft de mensen om te zien of zij Hem vrijwillig willen
gehoorzamen. Hij had de mensen kunnen scheppen als robots, of in elk
geval zo dat ze niet in staat waren om te zondigen. Kennelijk zijn de
engelen in de hemel enigszins zo. Het zijn weliswaar geen robots, maar
we moeten wel tot de conclusie komen dat ze blijkbaar niet in staat zijn
tot zonde (zie hoofdstuk 9, ‘Dienende geesten’). Maar kennelijk wil God
niet alleen gediend worden door zulke schepselen. Over Gods doel met
de Schepping komen we in het volgende hoofdstuk nog te spreken. Het
komt er op neer dat God verheerlijkt wil worden in wezens die Hem
uit vrije keuze gediend hebben. Daartoe heeft Hij de mensen uitgerust
met een vrije wil. Ze kunnen zelf kiezen: gehoorzamen of tegen God in
gaan. Dat verklaart ook waarom verloste gelovigen na hun opstanding
over engelen zullen heersen (1 Kor. 6:3). Mensen die vrijwillig hebben
verkozen God te dienen hebben (eenmaal in volmaakte staat) kennelijk
een ‘meerwaarde’ boven wezens die niet voor die vrije keuze hebben
gestaan. Uiteraard staat onze Here Jezus, die volledig zonder zonde
was, weer boven deze verlosten, die alleen door zijn offer zondeloos
zijn ‘gemaakt’. Maar wie mensen een vrije keus laat neemt daarbij het
risico dat die vrije keus niet zo uitvalt als hij het graag zou hebben
gezien. Wij als mensen hebben altijd de neiging om dat risico te willen
beperken. Hoe graag zouden wij onze kinderen niet voorschrijven hoe
hun eigen vrije keus er uit zou moeten zien. Hoe vlot zijn kerkleiders
niet om de eigen vrije keus van hun volgelingen vast te leggen in allerlei
ge- en verboden. Hoe slim zijn totalitaire machthebbers niet om het
volk ‘te beschermen’ tegen de noodlottige gevolgen van ‘hun eigen
kortzichtigheid’. God echter neemt kennelijk dat risico. Wanneer het
volk Israël het beloofde land in bezit heeft gekregen zegt Jozua in zijn
‘afscheidsrede’:
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“Indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden,
wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der
Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij
woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!” (Joz. 24:15).

Als Mozes het volk Israël toespreekt aan het einde van hun veertigjarige
woestijnreis zegt hij:

“Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig
jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de
proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan
niet zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2).

Ook hier is het doel van de test weer om te zien aan welke kant zij
staan. Maar het diende ook om hen te verootmoedigen. Als het dienen
van de Here hun zou zijn gelukt, had zich en ander kwaad aangediend:
trots. In zijn boven geciteerde toespraak zegt Jozua dan ook:

“Gij zult niet in staat zijn de Here te dienen, want Hij is een heilig
God” (Joz. 24:19).

Hier doemt echter een levensgroot probleem op. Het feit dat de mens,
zelfs de goedwillende mens, er niet in slaagt God in volmaaktheid te
dienen maakt die mens wel nederig, maar de situatie lijkt niettemin erg
uitzichtloos. Het blijft echter niet daarbij. In de volgende hoofdstukken
zullen we zien hoe God daarin heeft voorzien.

Een andere reden waarom de Bijbel zo uitgebreid ingaat op allerlei
menselijke fouten is echter ook dat God ons zo wil waarschuwen. Al die
ongerechtigheden moeten ons sterken in ons voornemen om met onze
vrije wil de goede kant te kiezen. Die vrije wil die wij hebben gekregen
leidt tot een strijd tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ in ons hart. En de vele
voorbeelden van kwaad in de Bijbel moeten ons overtuigen van het
gevaar dat wij lopen als wij in die strijd ook maar een ogenblik verslap-
pen. Een mens leert nu eenmaal het snelst van fouten, maar wij leren
het ‘goedkoopst’ van andermans fouten. Het ‘leergeld’ voor eigen
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fouten is onevenredig hoger. Op dit aspect van het leven als leerschool
wordt nader ingegaan in sectie II. Nog een reden waarom er zoveel
menselijk falen in de Bijbel staat, is tenslotte dat het ons overtuigt van
Gods genade. Onze fouten kunnen niet zo groot zijn of God is in staat
ze te vergeven, mits wij daar oprecht om vragen, en er oprecht naar
streven het de volgende keer beter te doen. Zie hiervoor verder
hoofdstuk 6 (‘De verlossing’). De oorzaak van de ondergang van Judas
Iskariot was niet het verraden van zijn Heer, maar zijn overtuiging
achteraf dat God niet in staat zou zijn hem dat te vergeven.
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5. EEN GODDELIJK PLAN

De bijbelse visie op Gods plan: de boodschap van de

Bijbel is geen tijdloze ethiek, en de verhouding tussen

de God van de Bijbel en diens Schepping is niet

statisch. De Bijbel beschrijft ons een Schepping die

nog niet af is, en een God die bezig is met de voltooi-

ing daarvan.

IN de ogen van velen is het doel van een religie ‘een weg tot verlossing
te bieden’, zo hebben we drie hoofdstukken terug geciteerd. Wie zich

bij deze stelling aansluit, heeft daarbij het oog op individuele verlossing.
Wie, volgens deze opvatting, de voorschriften van zijn religie opvolgt,
verwacht daarmee een vervolmaking te bereiken die hem verlost van
zijn aardse beperkingen. Is hij eenmaal verlost, dan verwacht hij de
vruchten daarvan te genieten op een van deze onvolmaakte aarde
verwijderde plaats. En dat geldt dan voor generatie na generatie,
gedurende eeuw na eeuw – in principe tot in alle eeuwigheid. De
waarde van die religie op aarde is slechts deze, dat zij haar aanhangers
aanspoort tot het vasthouden aan een hoge morele standaard. Met
andere woorden: het is een zaak van ethiek en individuele verlossing.

Wie zo over religie denkt zal verbaasd zijn te merken dat de leer
van de Bijbel totaal andere wegen gaat. Deze leer is in feite zo
'ongebruikelijk’ dat velen er overheen lezen, ook al lijkt de boodschap
voor wie er mee vertrouwd is zo duidelijk dat men hem eenvoudig niet
kan missen. Weer anderen kennen weliswaar het verschil, maar weten
er zo weinig raad mee dat ze het afdoen als vrome verwachtingen van
mensen in bijbelse tijden (terwijl wij met onze moderne ‘kennis’ dan
intussen beter zouden weten). Waar het om gaat is dit: volgens de
Bijbel heeft God een plan, dat Hij consequent uitvoert. Een plan met
een doel en daarom met een begin en een eind. Een plan met de wereld
als geheel, en niet alleen met de individuele mens. Wie zich herinnert
wat in de voorafgaande hoofdstukken ter sprake kwam, zal begrijpen
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dat hier opnieuw Gods positie als Schepper een rol speelt: Hij is bezig
met zijn Schepping. Ook de Bijbel als zijn openbaring speelt een rol.
Want het is juist deze openbaring die ons met dat plan bekend maakt,
en ons vertelt wat onze plaats daarin is; dingen die wij anders niet
zouden kunnen weten.

De onvolmaakte Schepping

Het eerste hoofdstuk van de Bijbel vertelt ons hoe God de aarde
niet alleen geschapen heeft, maar haar vervolgens ook stap voor stap
bewoonbaar heeft gemaakt. Dat betekent dat de aarde, als schepping,
nog niet meteen volmaakt was, maar verdere aandacht, bewerking,
nodig had. Dat moet ons verdacht maken op de mogelijkheid dat dit
ook elders Gods werkwijze zal blijken te zijn. Dat vinden we dan ook.
Wanneer de aarde bewoonbaar is gemaakt, en 'gestoffeerd’ met planten
en dieren, volgt als laatste de schepping van de mens. Die mens moet
een proefperiode doormaken om te zien of hij zijn verheven taak wel
aan kan (dat blijkt dan niet zo te zijn). De schrijver van de brief aan de
Hebreeën constateert dan ook terecht:

“Want... Hij [God] heeft niets uitgezonderd, dat hem [de mens] niet
onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle
dingen onderworpen zijn” (Hebr. 2:8).

Ook elders in de Bijbel vinden we dit principe verkondigd. Tussen de
uittocht van het volk Israël uit het Egypte van hun slavernij en de intocht
in het hun beloofde land Kanaän, zwierven zij veertig jaar als nomaden
door de woestijn van Sinaï. En voordat Christus zijn predikingswerk
begon, werd Hij “door de Geest naar de woestijn geleid” om daar veertig
dagen verzocht, op de proef gesteld, te worden (Matt. 4; Luc. 4). In
tegenstelling tot Adam in de hof, faalde Hij niet.

Vervolmaking volgens blauwdruk

Maar de ervaring van het volk in de woestijn diende niet alleen als
test. Zij diende vóór alles als instructie. Hieruit moest het volk leren op
zijn God te vertrouwen. Mozes zegt in zijn terugblik:
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“Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te
eten, ... om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft,
maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat”
(Deut. 8:3).

Dit vertelt ons dat zij aan moeiten werden onderworpen om hen te
leren, om hen op te voeden tot betere mensen. Dat is de manier
waarop God met mensen omgaat om hen te vervolmaken. Het houdt
onder andere in dat God voortdurend met hen bezig is. Dat is ook de
reden dat Jezus in de woestijn verzocht werd, waarbij hongeren één
deel van zijn beproeving was. En het is niet zonder betekenis dat Hij
deze beproeving beantwoordde met het citeren van bovenstaande
woorden uit Deuteronomium:

“Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar
van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat” (Matt. 4:4).

God is actief bezig met de vervolmaking van mensen. Maar niet alleen
van individuen: we hebben al gezien dat Hij in de woestijn van Sinaï
bezig was met een heel volk. En de betekenis daarvan ging uit boven het
nationale bestaan van dat volk. Want het was uit dat volk dat de Mes-
sias, de Verlosser, geboren zou worden. God is bezig met zijn gehe-e
Schepping. Ruim zes eeuwen voor de Verlosser geboren werd was
diens komst al aangekondigd door profeten als Jesaja en Micha. En toen
Hij geboren werd konden de schriftgeleerden aan koning Herodes
zonder aarzeling zelfs de geboorteplaats noemen (Matt. 2:4-6). Toen
Hij begon te prediken, deed Hij dat, kon Hij dat doen, met de woorden:
“De tijd is vervuld” (Marc. 1:15). Toen Hij zijn werk beëindigd had en
van zijn discipelen zou heengaan wees Hij op weer nieuwe stadia in
Gods plan:

“Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der
heidenen zullen vervuld zijn” (Luc. 21:24).

Met de waarschuwing:
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“Ziet toe op uzelf, dat... die dag [de dag van zijn wederkomst] niet
plotseling over u kome, als een strik” (vers 34).

Hij vergeleek de komst van ‘die dag’ met de komst van de zomer (vn.
29-32). Even zeker als de komst der seizoenen, is de komst van de
stadia in Gods plan. En al weet niemand wanneer de tijd precies zal
aanbreken, bij God staat de tijd nu al vast:

“Van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der
hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen” (Matt. 24:36).

Voor mensen geldt:

“Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de
Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft” (Hand. 1:7).

Maar dit vertelt ons tegelijkertijd dat de Vader wel degelijk zijn plannen
gereed heeft.

In de tussentijd geldt nieuwe beproeving, tot verdere opbouw van
Gods kinderen:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame” (1 Petr. 4:12).

Maar als voortdurende troost geldt:

“Doch de God van alle genade... zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten” (1 Petr. 5:10).

En dat alles volgens Gods plan, vaststaand vanaf de aanvang:

“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der
wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn
aangezicht” (Efez. 1:4).
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Beloften

Het boek Genesis vertelt ons dat de mens aan God ongehoorzaam
is geworden, en dat het met de nakomelingen van Adam (en dan vooral
in de lijn van Adams zoon Kaïn) van kwaad tot erger ging. God maakte
daar een eind aan d.m.v.. de zondvloed, en begon opnieuw met Noach
en diens zonen. Maar het ging opnieuw mis toen de bevolking groter
werd. Toen God vervolgens alweer een nieuw begin maakte met een
rechtvaardige, Abraham, gaf Hij hem diverse malen beloften over de
verre toekomst. Die beloften zijn te vinden in de hoofdstukken 12, 13,
15, 17, 18 en 22 van het boek Genesis. Zulke meervoudige herhaling
kunnen we onmogelijk over het hoofd zien; het betekent dat we hier
een uiterst belangrijk fundament van de bijbelse leer te pakken hebben.
De beloften behelzen de volgende aspecten:

• Een talrijk nageslacht (een meervoudig ‘zaad’)
• Een zegen voor hemzelf
• Een zegen voor alle volken
• Het gehele land Kanaän (voor hemzelf en zijn nageslacht)
• Een “lijfelijke” zoon (die hij toen nog niet had)
• Een Verbond met God
• Een machtige nakomeling (een enkelvoudig ‘zaad’)

Deze beloften worden herhaald aan zijn zoon Izak in Gen. 26 en zijn
kleinzoon Jakob in Gen. 28 en 35. Wie kan er nog aan twijfelen dat we
hier een kernpunt te pakken hebben.

Het talrijke nageslacht slaat uiteraard in de eerste plaats op het
volk Israël dat uit hem voort is gekomen. Maar dan ook op alle
gelovigen die later in Christus verlossing zullen vinden. Paulus schrijft
aan de Galaten:

“Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van
Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen
[d.w.z.. de niet-Joden] uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan
Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend
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worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met
de gelovige Abraham” (Gal. 3:7-9).

We zullen in het volgende hoofdstuk zien wat de betekenis is van dat
‘geloof’ en van de uitdrukking ‘rechtvaardigen’. Voor het moment is
slechts van belang vast te stellen dat de beloften aan Abraham veel
verder gaan dan het nationale bestaan van het volk Israël.

De machtige nakomeling zal Christus, de Verlosser, zijn, zoals
Paulus eveneens aan de Galaten schrijft:

“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij
zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar aan zijn zaad, dat
wil zeggen: aan Christus” (Gal.3:16).

En opnieuw constateert hij:

“Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad [die meervoudige
nakomelingen] van Abraham, en naar de belofte erfgenamen” (vs. 29).

Er zit echter nog meer in deze beloften. Het land was beloofd aan
Abrahams nakomelingen, maar ook aan hemzelf. Toch is hij gestorven
zonder het gekregen te hebben. Daarop wijst ook Stefanus in zijn
verdedigingsrede:

“En Hij [God] gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar
Hij beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te
geven” (Hand. 7:5).

Als we God betrouwbaar achten, kan dat maar één ding betekenen:
Abraham moet weer tot leven komen om de belofte alsnog in ontvangst
te nemen. En dus spreken de beloften indirect ook van de opstanding
uit de doden, die plaats zal vinden in datzelfde einde der dagen,
waarover wij al spraken. De volle omvang van deze beloften en de
vervulling daarvan laat zich niet uitleggen in één enkel hoofdstuk. In de
volgende hoofdstukken zullen wij op de voornaamste van deze aspecten
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nog terugkomen. Maar het zal duidelijk zijn wat de apostel Petrus
bedoelt als hij schrijft:

“Door deze [Gods goddelijke kracht] zijn wij met kostbare en zeer
grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de
goddelijke natuur.”

God werkt aan een consequent plan, waarvan Hij de aanduiding reeds
in het boek Genesis (het boek der ‘oorsprong’) heeft gegeven. En,
volgens Paulus’ woorden aan de Galaten: het evangelie is reeds aan
Abraham verkondigd (Gal. 3:8). En, zoals we in hoofdstuk 3 al opmerk-
ten: het Christendom was geen nieuwe godsdienst; het was slechts het
volgende stadium in Gods plan.

Gods doel met de Schepping

Dat brengt ons op de vraag wat eigenlijk Gods doel is met zijn
Schepping. Dat doel is niet in de allereerste plaats het eeuwige heil van
zijn schepselen. En al helemaal niet het stellen van ethische normen en
waarden voor die schepselen, want daarvoor had Hij hen niet behoeven
te scheppen. Zijn doel is verheerlijkt te worden door en in zijn Schep-
ping, en de verlossing van de mens is alleen maar een middel tot dat
doel. Als Hij zijn volk heeft verlost uit Egypte, en zij beproefd worden
in de woestijn, zegt Hij:

“Doch voorzeker, zo waarachtig als Ik leef, zo zal de ganse aarde met
de heerlijkheid des HEREN vervuld worden!” (Num 14:21, SV)

Hij verzekert met een eed dat dat zijn doel is met de aarde. En let op
dat het daarbij niet gaat om het land Israël alleen; de ganse aarde moet
vervuld worden met zijn heerlijkheid. Hij herhaalt dit in de profetie van
Jesaja. In het bekende hoofdstuk waar Hij spreekt over het komende
vrederijk zegt Hij:

“Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige
berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des HEREN, zoals de
wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9).
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En opnieuw in de profetie van Habakuk:

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijk-
heid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Hab. 2:14).

Dat kan onmogelijk slaan op een wereldwijde verbreiding van het
Christendom, in de vorm waarin dat heden ten dage het geval is. De
uitdrukking “vol ... zoals de wateren de bodem der zee bedekken” moet
veel meer inhouden dan dat. Dat is nog toekomst. Het is Gods eind-
doel. En het feit dat Hij dit tot driemaal toe herhaalt betekent dat het
bij Hem vaststaat (verg. Gen. 41:32). De mens heeft het
onuitsprekelijke voorrecht de uitnodiging ontvangen te hebben om in
dat proces een rol spelen. Doch niet verlossing van de mens als zodanig
is Gods doel, maar het feit dat Hij in die verloste mens verheerlijkt zal
worden, al is dat voor die mens ook het hoogste dat hij zich ooit zou
kunnen voor-stellen. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente te
Rome:

“De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van
hetzelfde gevoelen te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat
gij eendrachtig de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt
verheerlijken” (Rom. 15:5-6).

En enkele verzen verder zegt hij dat het Gods doel is dat ook de heide-
nen (niet-Joden) Hem gaan verheerlijken. Aan de gemeente te
Thessalonica schrijft hij, wanneer hij het heeft over de tijd van het einde
en Gods doel daarmee:

“... wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn
heiligen [de verloste gelovigen] en met verbazing aanschouwd te
worden in allen die tot geloof gekomen zijn” (2 Thess. 1:10).

De ‘verlossing’ van de Schepping

De verlossing gaat dan ook verder dan die van de individu. En
grote geesten uit de tijd van het OT en het NT hebben dat ook duidelijk
gezien. Als het volk Israël zich in de woestijn heeft misgaan door het
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maken van het gouden kalf, vraagt Mozes aan God:

“Vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek [het
‘boek des levens’] dat Gij geschreven hebt” (Ex. 32:32).

Mozes is zozeer bevreesd voor de verkeerde indruk die een eventuele
vernietiging van het volk door God (vgl. vs.10) zou maken op de andere
volken, en in het bijzonder op Egypte (vs. 12), dat hij desnoods bereid
is zijn eigen heil op te geven, als Gods plan maar voortgang vindt. Ook
de apostel Paulus geeft blijk van een dergelijke gezindheid, als hij over
zijn volksgenoten zegt:

“Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten
behoeve van mijn broeders, verwanten naar het vlees” (Rom. 9:3).

Ook hij zou bereid geweest zijn zijn persoonlijke verlossing op te geven
voor die van zijn volksgenoten. Het gaat hun niet om persoonlijk heil.
Waar het in de Bijbel om gaat is het tenietdoen van de vloek die in Gen.
3 is uitgesproken over de aarde. We begonnen met te zeggen dat God
een consequent plan uitwerkt. Dat plan komt tot een voorlopige
vervulling in wat de Bijbel het laatst der dagen noemt. Dit sluit aan bij
de boodschap van de profeten van het Oude Testament. Zij hebben
ook veel te vertellen over de eindfase van Gods plan, aangekondigd als
“het laatst der dagen”, of “de dag des Heren”. Vrijwel de gehele profetie
van Daniël is gewijd aan deze laatste fase, door de theologie aangeduid
als eschatologie. Maar ook hele stukken van Jesaja en Ezechiël spreken
daarover, terwijl vele andere profeten er tenminste enkele passages aan
wijden. Jezus neemt deze draad weer op in zijn zogenaamde rede op
de Olijfberg, waaruit wij al geciteerd hebben (Matt. 24, Marc. 13, Luc.
21). En Hij werkt de boodschap verder uit in het exegetisch (uitleg-
kundig) meest mishandelde boek van de Bijbel: Openbaring. Ook
daarover komen wij echter nog te spreken (zie hoofdstuk 15, ‘Het
Koninkrijk Gods’).

Wie de Bijbel leest kan zich eenvoudig niet onttrekken aan de
doelgerichtheid van Gods handelen. Het gaat, zoals gezegd, niet alleen
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om de verlossing van individuen, maar om de vervolmaking van de
Schepping als geheel.

“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het
openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de
vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem,
die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de
schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal
bevrijd worden... Want wij weten, dat tot nu de ganse schepping in al
haar delen zucht en in barensnood is” (Rom. 8:19-22).

Geen wonder dat Jezus ten aanzien van de Schepping kon zeggen: “Mijn
Vader werkt tot nu toe” (Joh. 5:17).

Hier ligt nog een groot verschil met andere religies. Ook
bijvoorbeeld met de Islam. Want wie de voorafgaande hoofdstukken tot
zich heeft laten doordringen zal wellicht hebben bedacht dat ook de
Islam monotheïstisch is, en dat ook de Islam gezien wordt als een
openbaring van een god aan de mens. Maar de god van de Islam is niet
bezig met zijn schepping; er is geen plan, en geen band tussen de
Schepper en zijn schepselen. Alleen de God van de Bijbel is zo bezig.

Dwepers en spotters

Toch is het mogelijk in een uitleg van een zich christelijk noemend
geloof de volgende passage tegen te komen:

‘Bij de meeste gelovigen zijn de grootse voorstellingen van de
bijbelse eschatologie – het einde der tijden, de wederkomst des
Heren, de voleinding van zijn Rijk – tamelijk op de achtergrond
gekomen en is de aandacht voornamelijk gericht op de vraag naar
het persoonlijke heil. De levendige verwachting van de komst van
Christus... lijkt toch meer een zaak van sektariërs en dwepers te
zijn geworden.’1)

Met andere woorden: de moderne christen heeft geen behoefte aan
een plan; hij is best tevreden met zijn religie als een verzameling morele
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standaarden, een stukje ethiek. Het ontstellende is echter niet dat zulke
woorden worden geschreven, maar dat ze waar zijn. Weliswaar stelt de
aangehaalde brochure dat de genoemde aspecten van de bijbelse leer
‘door katholieke en reformatorische christenen eensgezind in het
Credo worden beleden’. Maar er is toch feitelijk gesteld dat die christen
in de praktijk geen belangstelling heeft voor dat deel van zijn geloof. Wie
de bijbelse boodschap op dit punt serieus neemt wordt afgedaan als
‘sektariër of dweper’. Dat lijkt opmerkelijk. Maar nog opmerkelijker is
dat de Bijbel dit zelf heeft aangekondigd. Want één van die passages, die
spreken over de laatste dagen zegt:

“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met
spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en
zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen
ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af
geweest is” (2 Petr. 3:3-4).

Er is geen tussenweg. Wie deze leer verwerpt, verwerpt de Bijbel. En
wie de Bijbel wil aanvaarden zal deze leer moeten aanvaarden, op het
gevaar af te worden versleten voor een sektariër of dweper.

1) Rondgang door de Katholieke Kerk. Samenhangende brochures over het

katholieke geloof voor katholieken en niet-katholieken.
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6. VERLOSSING

De bijbelse leer van verlossing spreekt al vanaf het

OT, en vormt een consequente leer door de hele

Schrift heen. Het is Gods oplossing voor de zonde van

de mens. Omdat het de door Hem aangewezen weg

is, is het ook de enige weg.

IN het hoofdstuk ‘Het geopenbaarde Woord’ hebben we
geconstateerd dat bijbels Christendom zich onderscheidt van (vrijwel)

alle andere godsdiensten doordat het zich beweegt rond een
openbaring van God aan de mens, waar die andere godsdiensten het
aan de mens overlaten om God, of het goddelijke, zelf te vinden. In dat
verband presenteert die openbaring, d.w.. de Bijbel, een specifiek
verlossingsplan. De Bijbel stelt als probleem het feit dat de mens gefaald
heeft door ongehoorzaamheid aan God. Dat geldt niet alleen voor de
eerste mens, maar ook voor allen na hem. De onvermijdelijke
consequentie hiervan is zijn uiteindelijke dood:

“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen door-
gegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12).

De dood is, in de Bijbel, Gods straf over de ongehoorzaamheid (zonde)
van de mens. En de Bijbel leert ons ook dat niemand volledig zonder
zonde is, ook de besten onder ons niet, en dat dus ook niemand aan de
dood kan ontkomen. Dat leidt tot een eindeloze cirkelgang van
geboorte, leven, zonde, sterven. Het blijkt dat de menselijke natuur niet
in staat is om God volledig en blijvend te dienen zonder ook maar een
ogenblik terug te vallen in een handeling van eigenbelang. Dat maakt de
mens nederig (niemand kan er zich op beroemen volmaakt te zijn) maar
het is, zoals we al constateerden, tegelijkertijd zeer uitzichtloos.
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De Bijbelse oplossing

De uitweg die de Bijbel ons hieruit toont, is dat er iemand is
gekomen die wel volmaakt Gods wil heeft gedaan, maar die desondanks
toch gestorven is. De Bijbel vertelt ons dat zijn dood voldoende is om,
onder bepaalde voorwaarden, de falende mens toch eeuwig leven te
schen-ken. Die voorwaarden worden omschreven als ‘geloof in Hem’.
Op de betekenis van die uitdrukking komen we nog terug. Waar het
ons nu eerst om gaat is het werk van de Verlosser, d.w.z. van Jezus
Christus.

In het Oude Testament lezen we dat God aan zijn volk een Wet
had gegeven. Wie die Wet zou houden, zou volmaakt zijn en leven.
Maar, zoals gezegd, niemand slaagde daarin. Toch waren er voor
bepaalde ‘mindere’ overtredingen voorzieningen in de Wet om
‘verzoening te doen’. Voor zulke overtredingen moesten offers
gebracht worden. Dat hield in het slachten van een offerdier. De
symboliek daarvan is duidelijk: de overtreder heeft eigenlijk zijn leven
verbeurd; om dat te redden moet er een ander leven dan het zijne voor
in de plaats komen. En de overtreder moet ook in een symbolische
handeling zijn schuld als het ware overdragen op het offerdier:

“Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen; zo zal het,
hem ten goede, welgevallig zijn, om over hem verzoening te doen”
(Lev. 1:4).

Dit ‘opleggen’ van de handen betekent eigenlijk een neerdrukken van
de kop van het dier, alsof men de volle last van zijn zonden op het dier
overdraagt. Het werkwoord ‘opleggen’ is hetzelfde als ‘zwaar rusten’
in Psalm 88:

“Uw grimmigheid rust zwaar op mij, door al uw baren drukt Gij mij
neder” (Ps 88:8).

De overtreder moest het offerdier ook zelf slachten, waarmee hij
aangaf dat hij eigenlijk zichzelf had gedood door zijn overtreding. Als

56



symbool van het feit dat de offeraar weer met God verzoend was, werd
in de meeste gevallen het vlees van het offer gegeten in een offer-
maaltijd, die in feite een soort vredemaaltijd was. Merk overigens op dat
deze opvatting van de betekenis van een offer mijlenver verwijderd is
van de primitieve opvatting van heidense volken die een offer zagen als
een spijziging van hun goden, die alleen op deze manier te eten konden
krijgen. De God van de Bijbel zegt juist:

“Indien Ik honger had, zou Ik het u niet zeggen, want Mij behoort de
wereld en haar volheid. Eet ik soms stierevlees, of drink Ik soms
bokkebloed?” (Ps. 50:12-13).

Offers zijn er alleen om de zondaar te herinneren aan zijn
onvolmaaktheid. Maar God verlangt liever gehoorzaamheid dan
boetedoening door middel van een offer:

“Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers
als aan het horen naar des HEREN stem?” (1 Sam. 15:22).

“Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van
God en niet in brandoffers” (Hosea 6:6).

Het onvolmaakte dieroffer

Omdat het offer diende om voor een onvolmaakte overtreder in
de plaats te komen, moest het zelf ‘volmaakt’ zijn, d.w.z. zonder
lichamelijk gebrek. Maar dit alles was slechts symboliek. De offers
ontleenden hun betekenis aan dat ene offer waarop al die offers zagen.
De Israëliet met inzicht zou hebben begrepen dat een dier, hoe ‘gaaf’
ook, nooit in staat zou kunnen zijn de plaats van een mens in te nemen.
Alleen een volmaakt mens zou daar toe in staat zijn. En dus constateert
de schrijver van de brief aan de Hebreeën:

“Door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis
gebracht; want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken
zonden zou wegnemen” (Hebr. 10:3-4).
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De schrijver betoogt dat het onvolmaakte van de dieroffers blijkt uit het
feit dat zij telkens weer herhaald moesten worden, zonder dat zij
kennelijk tot een definitieve oplossing leidden.

“Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goede-
ren, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar
met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen,
die toetreden, te volmaken. Immers, zou anders het offeren daarvan
niet opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na
eenmaal gereinigd te zijn, generlei besef van zonden meer hadden?”
(Hebr. 10:1-2)

Om de zonden werkelijk “weg te nemen” was de offerdood nodig van
een volmaakt mens. En dat is de oplossing die we in het Nieuwe
Testament vinden, waar ons het leven en de dood van die ene, Jezus
Christus, worden voorgesteld. Deze oplossing is volledig in overeen-
stemming met de leer van het Oude Testament.

Het paaslam

Een offer dat in het totale offerritueel een bijzondere plaats innam
was het paasoffer. Het paasoffer werd ingesteld bij de uittocht uit
Egypte. In tegenstelling tot het vlees van de andere offers werd het
vlees van het paaslam thuis gegeten. In Egypte moesten de Israëlieten
vlak voor de uittocht het bloed van dat lam aan hun deurposten strijken
opdat de tiende plaag in Egypte hun huizen zou voorbijgaan. Het
offerlam moest een aantal dagen van tevoren uitgekozen worden en
tegen de avond geslacht worden. Iedere familie in Israël moest er deel
aan hebben. Maar later, in het land, mochten alleen zij die waren
toegetreden tot het Verbond er van eten. Uitdrukkelijk werd voor-
geschreven dat van het offerlam ‘geen been gebroken’ zou mogen
worden. Het NT maakt ons duidelijk dat heel deze symboliek op Jezus
slaat. Johannes de Doper noemt Hem “het Lam Gods” (Joh. 1:29). Ook
in het boek Openbaring wordt Hij later zo aangeduid (Openb. 5:6). Van
de gelovigen wordt gezegd dat zij “hun gewaden wit gemaakt hebben in
het bloed des Lams” (Openb. 7:14), in al zijn ogenschijnlijke tegenspraak
een schitterende beeldspraak. De witte gewaden zijn een symbool van
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(geschonken) gerechtigheid, en wit gemaakt door het bloed van Jezus
betekent dat zij gerechtigheid hebben verworven door Jezus’ kruis-
dood. Dat verwijst direct naar de redding in Egypte door het bloed van
het paaslam. In Openbaring 19 wordt van de ‘bruiloft’ tussen Christus
en zijn bruid, de gemeente, gesproken als “de bruiloft des Lams” (vs. 7
en 9). Uit de verslagen van de evangeliën kan worden opgemaakt dat
Jezus aan het kruis is gestorven op het tijdstip waarop de paaslammeren
werden geslacht. Johannes wijst erop dat ook van Hem “geen been
verbrijzeld” is (Joh. 19:36). En ook van Hem geldt dat ieder deel moet
hebben aan zijn vlees en gerechtvaardigd moet worden door zijn bloed
(zie hoofdstuk 16, ‘Brood en wijn’), maar dat alleen zij deel kunnen
nemen die zijn toegetreden tot het Verbond. Het is duidelijk dat de
symboliek van het paaslam bij uitstek ziet op de offerdood van Hem die
ons zal beschermen voor de komende ‘plaag’, het oordeel.

Het volmaakte offer

Het offerdier moest ‘gaaf’ zijn, als voorafschaduwing van het feit
dat het ware offer een volmaakt mens moest zijn. Maar wat is een
volmaakt mens? Als we de Bijbel lezen blijkt dat dat een mens is die de
door God aan zijn volk gegeven wet volledig vervult, niet alleen naar de
letter maar ook naar de geest. De Verlosser zegt van Zichzelf:

“Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te
ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te
vervullen” (Matt. 5:17).

Dat betekent dat Hij bewust de kant van God moet hebben gekozen.
De volken die in Oudtestamentische tijden Israël omringden plachten
dikwijls hun kinderen te offeren. Uiteraard is een kind kostbaar voor
zijn ouders. Maar het is geen wezen dat in beproeving stand heeft
gehouden. Zo’n leven kan niet dienen om dat van zondaars los te
kopen. De profeet Micha zegt stelt de vraag:

“Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van
mijn schoot voor de zonde mijner ziel?” (Micha 6:7).

59

En het antwoord is dat God gehoorzaamheid vraagt:

“Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van
u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben,
en ootmoedig te wandelen met uw God” (vs 8).

Om acceptabel te zijn, zou het offer aan dezelfde voorwaarden moeten
voldoen. Dat betekent dat alleen hij volmaakt is die in verzoeking trouw
gebleven is. Die de verleiding heeft verworpen en standvastig
gehoorzaam is gebleven. Maar die verleiding moet er dus wel geweest
zijn, anders heeft de trouw zich niet kunnen bewijzen. De schrijver aan
de Hebreeën zegt:

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met
onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij
is verzocht geweest, doch zonder te zondigen” (Hebr. 4:15).

Dat moet inhouden dat de verzoeking voor Hem even reëel is geweest
als voor ons, anders heeft hij er niet over getriomfeerd. Als hij een
mindere strijd te voeren had gehad dan wij, dan was zijn volmaaktheid
niet gebleken. We komen daarop terug in het volgende hoofdstuk.

Deel hebben aan zijn offer

Maar als de gelovige onder het Oude Verbond zijn aandeel had in
het offer, hoe zit dat dan bij de gelovige onder het Nieuwe Verbond?
Welnu, de gelovige onder het Oude Verbond moest, door zelf het offer
te slachten a.h.w.. zichzelf doden. De gelovige onder het Nieuwe
Verbond moet zichzelf ‘met Christus kruisigen’. Over het tegenbeeld
van de vredemaaltijd komen we nog te spreken in hoofdstuk 16 (‘Brood
en wijn’). Als Jezus in de nacht met de schriftgeleerde Nicodemus
spreekt, zegt Hij:

“Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de
Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in
Hem eeuwig leven hebbe” (Joh.3:14-15).
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Jezus verwijst daarbij naar een gebeurtenis gedurende de woestijnreis
van het volk Israël. Het volk had weer eens gezondigd en God strafte
hen door middel van giftige slangen (Num. 21:4-9). Toen het volk
daarop zijn zonde beleed, gebood God aan Mozes om een koperen
afbeelding van zo’n slang te maken en te bevestigen op een paal. “En
wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik
richtte, bleef in leven” (vs 9). Als we beseffen dat de slang sinds de
overtreding in de hof van Eden in de Bijbel een symbool is voor de
zonde, is de symboliek duidelijk. Jezus vertegenwoordigt op het kruis
de zonde die gedood wordt. Hij was zelf zonder zonde, maar:

“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [God] voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”
(2 Kor. 5:21).

Wie zijn zonde belijdt en erkent dat eigenlijk niet de zondeloze Jezus,
maar hijzelf daar hoort te hangen, wordt gered van de dood. Maar dat
vereist tevens het geloof dat God dat ook zo zal vervullen. De voor-
waarden zijn dus:

• De eigen zonde belijden
• ‘Opzien’ naar de aan het kruis genagelde ‘zonde’
• Geloven dat God de eigen zonde vergeeft

Dat is precies wat die ene man deed die met Jezus gekruisigd werd (zie
Luc. 23). Hij beleed zijn zonde toen hij tegen de andere
medegekruisigde zei: “Wij hebben hetzelfde vonnis ontvangen, en wij
terecht”. Hij zag op naar Jezus op het kruis naast hem, en deed een
beroep op Hem: “Gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt”. En
hij toonde een ontzagwekkend geloof: want Jezus’ discipelen hadden
Hem verlaten. Zij hadden alle hoop opgegeven en verwoordden hun
teleurstelling later als volgt: “Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het
was, die Israël verlossen zou”. Kennelijk waren zij tot de conclusie
gekomen dat Jezus toch niet de komende Messias was, nu Hij zijn dood
aan het kruis tegemoet ging. Maar deze man was er vast van overtuigd
dat de man die naast hem aan het kruis hing te sterven, de toekomstige
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Wereldkoning zou zijn en in staat zou zijn dan nog iets voor hem te
doen. Als enige geloofde hij vast in Jezus’ opstanding (zie voor de
opstanding: hoofdstuk 10) en hij geloofde ook dat Jezus in staat zou zijn
hemzelf nieuw leven te schenken.

Christus levend in de gelovige

Maar er is nog een voorwaarde:

• Naar beste kunnen trachten Jezus’ voorbeeld te volgen.

Paulus noemt dat: de geest van Christus hebben. De mens die niet naar
het voorbeeld van Christus leeft noemt hij ‘in het vlees’, een
afstammeling van Adam zonder meer. Maar de mens die naar het
voorbeeld van Christus leeft, dus als het ware van Hem afstamt in plaats
van Adam, noemt hij ‘in de Geest’:

“Gij daarentegen zijt niet naar het vlees, maar in de Geest, althans
indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van
Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” ... “Indien de Geest van
Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij,
die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont”
(Rom. 8:9, 11).

Hier ligt dus een uitweg uit de cirkelgang van geboorte, zonde en dood.
In het vers dat wij overgeslagen hebben zegt Paulus:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de
zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid” (vs 10).

Als Christus ‘in ons woont’ dan is als het ware ons eigen ‘Ik’ gestorven
en vervangen door dat van Christus. Als Christus werkelijk ‘in ons
woont’ dan handelen wij niet langer zoals wij vanuit onze eigen
neigingen zouden doen, maar zoals Christus zou handelen. Zoals Paulus
elders zegt:
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“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn
ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20).

Merk op dat Paulus hier de symboliek van de man, die naast Jezus aan
het kruis hing, op zichzelf betrekt. Dat maakt ook duidelijk wat de
betekenis is van Jezus’ eigen woorden: “Indien iemand achter Mij wil
komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Marc.
8:34). Zijn kruis opnemen betekent niet: lijden verduren, zoals de
moderne opvatting ervan gemaakt heeft (‘ieder huisje heeft zijn
kruisje’), maar als een ter dood veroordeelde achter Jezus aan naar de
executieplaats gaan. Jezus vertelt ons hier dat wij moeten worden als
die man aan het kruis naast Hem, ‘medegekruisigd’ met Hem.
Gestorven voor de zonde, opdat Christus in ons kan leven.

Gerechtigheid door geloof

Iets verderop in diezelfde brief aan de Galaten schrijft Paulus dat
Christus in zijn volgelingen ‘gestalte’ moet krijgen (Gal. 4:19). Wij
moeten leven zoals Christus dat in onze plaats gedaan zou hebben. En
wij moeten geloven dat wij daardoor, op grond van Jezus’ offer, behou-
den zullen worden. Elders in die brief noemt hij dat: gerechtigheid door
geloof. Wie de wet in zijn geheel zou hebben gehouden, zou recht-
vaardig zijn tegenover God. Maar buiten Jezus is dat niemand gelukt en
zou het ook niemand lukken. Dus zijn allen, naar de strikte maatstaven
van de wet, onrechtvaardig. Maar nu heeft God een andere
mogelijkheid gegeven om ‘rechtvaardig’ te worden: door geloof in Jezus
Christus. Dat is geen rechtvaardigheid volgens de wet, maar God
verklaart die mensen rechtvaardig die aan bovengenoemde vier
voorwaarden voldoen. De Schrift noemt dat ‘gerechtvaardigd’, dat wil
zeggen: recht-vaardig verklaard, voor Gods gerecht vrijgesproken van
schuld. In zijn brief aan de Galaten zegt Paulus:

“Wij ... wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken
der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het
geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit
het geloof in Christus en niet uit werken der wet” (Gal. 2:16).
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Iets verderop zegt hij:

“Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte;
en juist door de belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen”
(Gal. 3:18).

In dit verband gebruikt hij een sprekend beeld. De Wet, zegt hij, was
een ‘tuchtmeester’:

“De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat
wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof
gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester” (Gal. 3:24-25).

Een tuchtmeester (Gr.: paidagôgos, een ‘pedagoog’) was een speciale
slaaf die verantwoordelijk was voor de opvoeding van kinderen van rijke
ouders. Hij moest hen regels bijbrengen en zorgen dat zij geschoold
raakten. Zo brengen ook wij onze kinderen regels bij. We verlangen
bijv. dat ze ‘s avonds op tijd thuis zijn, in de hoop dat ze, eenmaal vol-
wassen geworden, niet hele nachten op straat of in de kroeg door-
brengen.

In zijn brief aan de Romeinen (die de thema’s in Galaten verder uit-
werkt, zoals een schilderij een uitwerking kan zijn van een potlood-
schets) zegt Paulus:

“Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar
geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen [Paulus redeneert
hier dus dat dit de gerechtigheid is volgens Gods oorspronkelijke
plan], en wel gerechtigheids Gods door het geloof in Jezus Christus,
voor allen, die geloven” (Rom. 3:21-22).

In Galaten (3:8) redeneert hij dat dit de wezenlijke vervulling is van de
beloften aan Abraham en dat met deze beloften dus feitelijk ‘het
evangelie aan Abraham is verkondigd’. Wellicht ten overvloede zij er
nogmaals op gewezen dat ‘geloof in Christus’ neerkomt op wat boven-
staand daarover gezegd is, en dat het niet alleen maar om een vaag
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emotioneel gevoel gaat. Maar wie aan de voorwaarde van ‘geloof’
voldoet (dus eigenlijk voldoet aan de vier eerder genoemde voor-
waarden) is ook volledig gerechtvaardigd. Paulus schrijft aan de
Kolossenzen dat als wij geloven, dat dan ‘het bewijsstuk’ van onze
zonden wordt ‘uitgewist’. Hij gebruikt daarvoor een woord dat slaat op
het uitwissen van de tekst op een schrijftafeltje. Normaal zou een
winkelier of een andere schuldeiser een groot kruis trekken door een
rekening die voldaan is. Het Griekse woord daarvoor is chiazo dat is
afgeleid van de Griekse letter ‘chi’, die ongeveer zo wordt geschreven
als onze x, maar dan groter (χ). Maar het woord dat Paulus gebruikt is
exaleipho dat betekent uitwissen of, in overtreffende trap, vernietigen.
Als iemand gerechtvaardigd is door het geloof in Christus, dan is er geen
spoor van bewijs meer over dat nog herinnert aan zijn vroegere zonden
of, als hij daar telkens weer vergeving voor vraagt, van zijn latere
zonden.

En daarmee komen wij aan een fundamenteel punt van bijbelse
leer. In alle andere religies en wijsheden moet een mens onberispelijk
zijn (ook in die andere monotheïstische godsdienst: de Islam), anders
faalt hij. Maar wie zijn geloof vestigt op de rechtvaardiging door Christus
mag falen! Mits hij maar zijn oprechte best doet om Christus na te
volgen, heeft hij niets te vrezen, al zou hij keer op keer struikelen. In de
evangeliën lezen we:

“Zelfs indien (uw broeder) zevenmaal per dag tegen u zondigt en
zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem
vergeven” (Luc. 17:4).

Zo handelt God ook met ons. Zelfs indien wij zevenmaal per dag
zondigen, maar zevenmaal per dag terugkomen tot God en zeggen ‘Ik
heb berouw’, dan zal Hij ons vergeven. De eis om onberispelijk te zijn,
is in Christus vervangen door de eis oprecht te streven naar
onberispelijkheid. En dat maakt een wereld van verschil.

65

De enige weg

Dan rest er nog één ding om uit te leggen. In wat wellicht de bekendste
tekst van de Bijbel is zegt Jezus:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren
ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh. 3:16).

Bijna iedereen vat dit op als een verklaring van de mate van Gods liefde,
maar in eerste instantie is dat niet wat er staat. Het woord ‘alzo’
betekent: ‘op die wijze’, en dat is terecht, want dat is ook de grond-
betekenis van het Griekse woord. We hebben hier te maken met
typisch Joods denken. Iemand liefhebben is niet het hebben van een
emotioneel gevoel; het is het doen van praktische dingen. Als je iemand
liefhebt moet dat betekenen dat je doet wat goed voor hem is. God
zegt in Maleachi: “Ik heb u liefgehad” en de onmiddellijke tegenvraag van
het volk is: “waarin hebt Gij ons uw liefde betoond?” (Mal. 1:2). Zo is het
ook met het gebod: “Hebt uw vijanden lief” (Matt. 5:44). Er wordt niet
van ons gevraagd dat wij onze vijanden de liefste en sympathiekste
mensen op aarde moeten vinden. Dat te proberen zou verspilde
energie zijn. Er wordt van ons gevraagd dat we iets doen; dat we
ondanks hun vijandigheid doen wat voor hun bestwil is, en dat we niet
op alle mogelijke manieren trachten hun afbreuk te doen, zoals onze
natuurlijke menselijke neiging zou zijn. In dat licht begrijpen wij dat Joh.
3:16 ons vertelt wat God voor ons gedaan heeft om ons zijn liefde te
bewijzen. Het is als het ware het antwoord op de vraag van het volk in
Maleachi. Pas in tweede instantie realiseren we ons dat als dit de
oplossing is die God gekozen heeft, dat ons dat heel veel vertelt ook
over de mate van Gods liefde. Maar dat het vers in eerste instantie
aangeeft dat dit de wijze van Gods handelen is heeft consequenties. Als
dit Gods oplossing is voor onze problemen – en dat is wat de passage
ons vertelt – dan betekent dat tevens dat dit de enige weg is: er is geen
andere!
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7. DE VERLOSSER

Een zuiver begrip van Gods verlossingsplan vergt een

zuivere visie op de positie van de Verlosser. Door de

eeuwen heen is er de verleiding geweest om de

Verlosser al te zeer te vergoddelijken. Maar dit wordt

al door de apostelen bestreden omdat het de Verlos-

ser in feite zijn overwinning ontneemt. De bijbelse

leer omtrent de verlossing vormt daarentegen een

rationeel en consistent geheel.

IN het vorige hoofdstuk hebben we geconstateerd dat de mens van
nature geneigd is af te dwalen van God. Afdwaling van God en ingaan

tegen zijn geboden is zonde en brengt de dood. De Wet van het Oude
Verbond voorzag daarin door offers. Een ander leven moest in de plaats
komen van dat van de zondaar. Maar dieroffers waren daartoe
ontoereikend. Slechts een volmaakt en zondeloos mens kon de zonde
teniet-doen. Maar welk mens zou in staat zijn die rol te vervullen? Dat
vereist een vastberadenheid die kennelijk de onze te boven gaat. En de
verklaring die de Bijbel geeft is dat de Verlosser Gods Zoon was. Door
zijn afstamming van God Zelf kon Hij de kracht opbrengen te volharden
in gehoorzaamheid. Tegelijkertijd moest Hij echter een menselijke na-
tuur hebben, want Hij moest een volmaakt mens zijn en geen volmaakte
God, op dezelfde wijze als wij verzocht door de zonde; en die natuur
had hij door zijn afstamming van een menselijke moeder. En door die
natuur moest Hij, net als wij, de gehoorzaamheid leren:

“En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid
geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden” (Hebr. 5:8).

Het is zaaks dit goed te beseffen: Hij kon alleen het ware zondoffer zijn
doordat Hij zowel aan de goddelijke als aan de menselijke natuur deel
had. Zonder zijn goddelijke afstamming had Hij de kracht niet gehad om
de zonde te weerstaan. Maar zonder zijn menselijke afstamming had Hij
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de verleiding niet ondergaan zoals alle andere mensen; dan was er geen
strijd geweest en dus nog steeds geen overwinning.

Zijn goddelijke kant

Zijn afstamming van de Vader betekende dat Hij een scherp oog
had voor wat geoorloofd was en wat niet, voor wat goed was en wat
slecht. Dingen die wij wellicht niet eens als zonde hadden herkend
werden door Hem duidelijk als zodanig gezien. Dat betekende niet dat
de strijd daardoor gemakkelijker werd, maar wel duidelijker. Dat Hij
Gods karakter bezat betekende echter ook dat Hij zijn medemens zag
met Gods ogen. Hij kon diep bewogen zijn door het leed dat zieken te
dragen hadden, maar ook heftig verontwaardigd over huichelarij en
schijnheiligheid. Hij kon mededogen voelen met een zondaar die ‘door
de zonde misleid’ was, maar fel uitvallen tegen religieuze leiders die het
aan hen toevertrouwde volk misleidden en slechts uit waren op
eigenbelang of trots en eigengerechtigheid. In deze dingen was Hij
volmaakt één met zijn Vader:

“Ik en de Vader zijn één” (Joh. 10:30)

We moeten deze woorden niet zó opvatten dat Hij wil zeggen dat Hij
en de Vader één van wezen zijn, zoals zo vaak wordt beweerd. Wat Hij
wil zeggen is dat Hij en de Vader één van gezindheid zijn en één van
streven. Zo moeten ook degenen die ‘in Hem’ zijn onderling één van
gezindheid zijn en één van streven, en één zijn met Hem, zoals we in
datzelfde evangelie van Johannes lezen:

“Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt,
dat zij één zijn zoals Wij ... En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven
hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn gelijk Wij één zijn: Ik in
hen en Gij in Mij” (Joh. 17:11, 22).

Doordat Hij zo Gods karakter aan de mensen toonde kon Hij zeggen:

“Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien” (Joh. 14:9).
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Het was door dat karakter dat Hij de kracht kon opbrengen om weer-
stand te bieden aan de verleiding tot zonde.

Omdat hij Gods wil volledig uitvoerde wordt Hij ook wel genoemd
met de titel ‘God’. Dat duidt dan niet zijn wezen aan, maar als het ware
zijn functie. Zoals ook degenen die in de tijd van het Oude Verbond
Gods wetten moesten uitvoeren ‘goden’ werden genoemd:

“Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden? Als Hij
hèn goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is ... “
(Joh. 10:34-35).

De passage waaraan Jezus hier refereert is Ps. 82:6, maar het slaat ook
terug op zulk soort passages als:

“Bij elke zaak van verduistering ... zal hun beider zaak tot de goden
komen. Hij die de goden schuldig verklaren, zal aan zijn naaste het
dubbele als vergoeding geven” (Ex. 22:9).

En
“De goden zult gij niet vervloeken ... “ (Ex. 22:28)

Wat de apostel Paulus citeert als:

“Van een overste uws volk zult gij geen kwaad spreken” (Hand. 23:5)

Zo was ook Jezus, uitgerust met Gods gezindheid, degene die Gods
werk uitvoerde en daarom diens naam mocht dragen, zeker na zijn
overwinning op het kruis. De titel wordt Hem in de Bijbel dan ook pas
toegekend na zijn overwinning over de zonde en zijn verheerlijking (en
in het geheel slechts drie- of viermaal, terwijl het woord ‘God’ de
overige ca. 1300 keer dat het in het NT voorkomt, slaat op de Vader
Zelf).
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Zijn menselijke kant

Zoals gezegd bezat Hij ook een menselijke kant en een menselijke
gezindheid. Dat hield vooral in: een neiging toe te geven aan zijn
menselijke verlangens, voortkomend uit wat de Bijbel noemt zijn ‘vlees’.
Het was deze neiging die Hij moest overwinnen om te kunnen
triomferen. Hij werd geboren uit Maria als iedere andere menselijke
baby. Toen Hij sprak over de noodzaak van wedergeboren worden (zie
hoofdstuk 13, ‘Het bad der wedergeboorte’) begreep de
schriftgeleerde Nicodemus Hem verkeerd. Hij vatte dat letterlijk op en
vroeg verbaasd “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij
dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”
Jezus had aangenomen dat het Nicodemus duidelijk zou zijn dat dit niet
letterlijk bedoeld kon zijn. Toch geloven miljoenen christenen dat Jezus
als volwassene, meer nog: als een van eeuwigheid bestaande God, is
ingegaan in Maria’s moederschoot, om als zuigeling geboren te worden.
De Bijbel weet niets van zo’n merkwaardige gebeurtenis. Er is geen
enkele aanduiding dat zijn leven niet in Maria’s moederschoot een
aanvang nam. Weliswaar was Hij een bijzonder intelligent kind, maar
toch moest Hij leren. Toen Hij uitgeleerd was bij de dorpsrabbi greep
Hij zijn eerste bezoek aan de tempel te Jeruzalem aan om bij de
professoren van de ‘theologische universiteit’ van zijn dagen zijn kennis
van de Schrift verder te vermeerderen (Luc. 2:46). Het leerde Hem wat
Hem te wachten stond als ‘lijdende knecht des Heren’, beschreven in
een reeks van vier of vijf profetieën in Jesaja. Als Hij van eeuwigheid af
God was geweest had Hij al die kennis al bezeten. De eerste van die
reeks profetieën vertelde Hem:

“Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht open-
baren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen”
(Jes. 42: 1-2).

Dat vertelde Hem dat Hij alle macht van Gods Geest zou hebben, maar
dat Hij die macht niet diende te gebruiken om zijn heerschappij met
kracht te vestigen. Integendeel, Hij zou als een nederig prediker moeten
rondgaan om het woord te prediken. In de tweede profetie staat:
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“Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en
vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de HERE

en mijn vergelding is bij mijn God” (Jes. 49:4).

Dat moest Hem leren dat het volk zijn prediking zou verwerpen, maar
dat Hij desondanks op God moest vertrouwen. De derde profetie zegt:

“Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij
de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk
speeksel” (Jes. 50:6).

Dat leerde Hem dat Hij om zijn prediking zou worden mishandeld. De
vierde profetie spreekt aldus:

“Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze
ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was
op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden... Wanneer
hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen
zien en een lang leven hebben” (Jes. 53:5, 10).

Dat vertelde Hem dat de symboliek van het schuldoffer op Hem van
toepassing was en dat Hij voor de zonden van anderen zou sterven. Het
vertelde Hem ook welk soort dood dat zou zijn: de dood op het kruis
(‘doorboord’), waarschijnlijk de meest vreselijke vorm van executie die
de mens ooit heeft uitgevonden. Maar tenslotte vertelde het Hem ook
dat God Hem weer uit de doden zou opwekken en dat anderen door
zijn offerdood eveneens zouden leven; daar moest Hij op vertrouwen.
Tenslotte is er nog een profetie, waarvan men niet zeker is of die ook
tot deze reeks behoort. Deze zegt:

“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd
heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan
ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor
gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der
gevangenis” (Jes. 61:1).
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Dat leerde Hem wat zijn taak was: het evangelie te prediken en mensen
bevrijden uit de gevangenis van de zonde en uit de tredmolen van zonde
en dood. Dat moest Hem voor ogen staan bij zijn arbeid.

Eenmaal volwassen geworden moest Hij dezelfde proef doorstaan
als Adam vóór Hem. Die beproeving was zelfs zwaarder voor Hem dan
voor Adam, omdat Hij bij zijn doop was uitgerust met al Gods kracht,
‘gezalfd met de Heilige Geest’ zoals de Bijbel dat uitdrukt. Het stelde
Hem in staat om met eigen middelen en kracht naar het koningschap te
grijpen dat Hem beloofd was. Maar Hij moest integendeel de weg van
nederigheid en lijden gaan en geduldig wachten tot God Hem dat
koningschap zou geven. Hij moest leren te zeggen: “niet mijn wil, doch
de uwe geschiede”. In tegenstelling tot Adam faalde Hij niet. De apostel
Paulus beschrijft dat indringend in zijn brief aan de gemeente te Filippi.

Hij schrijft:

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die,
in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft
geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienst-
knecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. en
in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is
gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises”
(Fil. 2:5-8).

Deze passage staat bol van de verwijzingen naar het OT. Jezus was ‘in
de gestalte Gods’. Dit verwijst naar Adam die geschapen was naar
‘Gods beeld’ (Gen. 1:27). Hij heeft het Gode gelijk zijn ‘niet als een roof
geacht’. Opnieuw een verwijzing naar Adam, die door een greep naar
de verboden vrucht probeerde ‘als God’ te worden (Gen. 3:5). Hij heeft
Zichzelf ‘ontledigd’. Dat verwijst naar de ‘vierde profetie aangaande de
knecht des Heren’, waar we lezen dat Hij “zijn leven heeft uitgegoten
(zelfde grondbetekenis) in de dood”. Hij heeft ‘de gestalte van een
dienstknecht aangenomen’. dat betekent dat Hij de rol, die Hem is aan-
gewezen in de reeks profetieën aangaande de lijdende knecht des
Heren, vrijwillig op Zich heeft genomen: Hij is de weg van het kruis
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gegaan, in plaats van zijn macht te gebruiken. Wie op dit punt een
moderne vertaling leest ziet hoe moderne vertalers worstelen met het
feit dat hier staat dat Jezus het Gode gelijk zijn niet “als een roof heeft
geacht”, terwijl Hij in hun opvattingen al gelijk aan God was. Een rondje
hedendaagse vertalingen laat zien hoe dat creatief, maar niet erg tekst-
getrouw, wordt opgelost.

Petrus Canisius: “Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn
gelijkheid met God geen roof hoefde (!) te achten ...”

Groot Nieuws Bijbel: “Hij had de gestalte van God, maar heeft zich
niet angstvallig aan zijn gelijkheid met God vastgeklampt.”

Het Boek: “Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt
aan zijn goddelijke rechten.”

Kennelijk deinzen moderne vertalers er niet voor terug de feitelijke
tekst van de Bijbel te vervangen door wat zij menen dat de apostel had
moeten schrijven! Laten wij echter terugkeren tot de letterlijke en
oorspronkelijke tekst.

Paulus beschrijft ons vervolgens wat het gevolg is:

“Daarom [omdat Hij gehoorzaam is geweest] heeft God Hem ook
uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken”
(Fil. 2:9).

Dit kan, zoals sommige theologen ook toegeven, alleen maar betekenen
dat Jezus na zijn opstanding een hogere positie heeft dan voor zijn
kruisdood, en dat het de Vader is die Hem die positie heeft geschonken.
Maar dan is er al geen plaats meer voor de idee dat Hij van eeuwigheid
af gelijk aan de Vader zou zijn geweest. Hij slaagde waar Adam faalde,
en zo kon Hij de Verlosser zijn. Paulus benadrukt dit als hij Hem ‘de
tweede Adam’ noemt (1 Kor. 15:45)
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ADDENDUM 1: de leer van de “antichrist”

Het blijkt echter dat het pad van de juiste leer smal is en dat
historisch gezien mensen daarvan naar twee kanten zijn afgeweken.
Enerzijds zijn er de mensen die zijn goddelijke natuur volledig
ontkennen. Zij zien in Hem uitsluitend de mens. Maar dan is er geen
afdoende verklaring voor het feit dat Hij slaagde, waar alle anderen
falen. Ander-zijds zijn er de mensen die Hem volledig vergoddelijken.
Maar die opvatting is zo mogelijk nog fataler, omdat de zonde dan nooit
werkelijk zou zijn overwonnen. De eerste dwaling is gemakkelijk te
doorzien, maar de tweede is verleidelijker en daarom altijd meer
prominent geweest.

Reeds in de tijd van de apostelen ontstond er een dwaling die
leerde dat Jezus en de Christus niet dezelfde waren. Volgens die
opvatting nam de (goddelijke) Christus bezit van de mens Jezus op het
moment van zijn doop en stelde hem daarmee in staat om weerstand
te bieden aan alle verleidingen. Maar omdat een god niet kan sterven
verliet hij hem weer bij zijn kruisiging, zodat wat stierf alleen de mens
Jezus was en niet de goddelijke Christus. De apostel Johannes verweert
zich in zijn eerste brief fel tegen deze opvatting. En het is duidelijk
waarom hij daar zo’n belang aan hecht. Als de mens Jezus alleen over
de zonde heeft kunnen triomferen doordat een deel van de godheid zelf
bezit van hem heeft genomen, dan is de overwinning niet door een
mens behaald. En als degene die weerstand heeft geboden aan de
zonde (nl. de goddelijke Christus) niet zelf is gestorven, is er slechts een
feilbaar mens gestorven, zoals er zo vele zijn gestorven, en is er dus
geen offer gebracht voor de zonde. Dat zet de hele idee van de Bijbelse
verlossing op losse schroeven. In verband met de ruimte moeten wij
volstaan met enkele citaten. Zo zegt hij:

“Iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is,
is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt [nl. als de Christus],
is niet uit God” (1 Joh. 4:2-3a).
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Johannes duidt deze ‘geest’, d.w.z.. deze leer en zijn aanhangers, aan als
de “antichrist” (vs. 3b):

“En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij
komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.”

Eerder heeft hij gezegd:

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de
antichrist, die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:22).

Want wie de door de Vader aangewezen Verlosser loochent, loochent
de verlossing zelf en daarmee de Vader die deze verlossing heeft
aangeboden.

Deze leer die scheiding maakt tussen Jezus en de Christus is
intussen voldoende weerlegd. Maar daarvoor in de plaats is een leer
gekomen die Jezus zelf tot God maakt, één met de Vader en God vanaf
alle eeuwigheid. Maar deze leer gaat mank aan hetzelfde euvel: er is
geen verschil tussen de ‘wil’, de natuurlijke neiging, van de Verlosser en
die van God; Hij is immers God zelf. En dus is er geen overwinning
behaald. Wanneer zelfs de aandrang om van God af te wijken Hem
vreemd is, is er geen strijd gestreden en geen overwinning behaald.
Maar de Bijbel zegt (Rom. 5:15):

“Want indien door de overtreding van die ene [nl. Adam] zeer velen
gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave, bestaande in
de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen
overvloedig geworden.”

En
“Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der
doden door een mens” (1 Kor. 15:21).

En
“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en de mensen,
de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor
allen” (1 Tim. 2:5).
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Die mens is

“in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest” (Hebr. 4:14).

En hoe wij verzocht worden vertelt ons Jacobus (Jac. 1:14-15):

“Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en
verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is,
baart zij zonde.”

Bij Hem is de begeerte niet ‘bevrucht’, maar zij is er wel geweest.

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder
sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon
redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij
de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd” (Hebr. 5:7-8).

Hij heeft moeten leren te zeggen: “Niet mijn wil, maar de uwe
geschiede.” Wie Jezus zodanig wil vergoddelijken dat Hij zelfs geen
neiging tot zonde heeft kunnen voelen, lijkt Hem te eren, maar
ontneemt Hem in feite zijn overwinning. Het goddelijke verlossingsplan
in Oude en Nieuwe Testament vormt echter een samenhangend en
begrijpelijk geheel, zolang we ons maar aan de Bijbel houden.

Waarom?

Dan blijft nog de vraag hoe deze leer in de wereld gekomen kan
zijn. Het antwoord is onthutsend. De leer is langzamerhand ontstaan in
de loop van de derde eeuw onder invloed van de Griekse filosofie. Dat
leidde tot een conflict in de kerk dat in het begin van de vierde eeuw tot
uitbarsting kwam. Er ontstond een felle strijd tussen twee partijen die
overigens geen van beide met erg bijbelse ideeën in het strijdperk
traden. Dat conflict werd tenslotte beslecht door de keizer! Constantijn
de Grote, die vóór alles rust in zijn Rijk wilde, probeerde eerst de zaak
te bagatelliseren. Toen dat niet lukte riep hij het concilie van Nicea
bijeen en gebood de minderheid zich bij de meerderheid neer te leggen.
Nadat hij zich ook nog had bemoeid met de formulering van de slot-
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conclusie van het concilie beschouwde hij de zaak tenslotte als
afgedaan. En zo zit de christenheid bijna 17 eeuwen later nog met een
leerstuk dat is geformuleerd en doorgedrukt door een zich christelijk
noemende keizer die op dat moment nog niet eens formeel tot het
‘Christendom’ was toegetreden. Wie werkelijk terug wil naar de
oorspronkelijke leer van de Bijbel, zal dieper moeten graven dan dat.

ADDENDUM 2: het vleesgeworden woord

Gewoonlijk wordt voor de zgn. preëxistentie (het voorbestaan)
van Christus, dwz. de leer dat Hij reeds bestond vóór Hij werd geboren
uit Maria, het begin van het evangelie van Johannes geciteerd:

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God. (2) Dit was in den beginne bij God. (3) Alle dingen
zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden,
dat geworden is. (4) In het Woord was leven en het leven was het
licht der mensen; (5) en het licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet gegrepen... (14) Het Woord is vlees
geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des
Vaders, vol van genade en waarheid” (Joh. 1:1-5, 14).

Men heeft daarbij vs. 14 zo opgevat dat ‘Woord’ een naam of titel is van
de Here Jezus (vandaar de hoofdletter), en dat vervolgens ingevuld in
de passage vsn. 1-5. Dat zou dan bewijzen :

• Dat Jezus bestond vanaf ‘den beginne’
• Dat Hij vanaf ‘den beginne’ bij God was
• Dat Hij vanaf ‘den beginne’ zelf God was
• Dat in feite Hij de Schepper van alles is (vs. 3)

Men ziet soms hiervoor een bevestiging in vs. 5 (“de duisternis heeft het
niet gegrepen”) dat zo wordt gelezen dat de zonde er niet in geslaagd is
het Woord te ‘grijpen’, zoals het volk en zijn oversten niet in staat
waren Jezus gedurende zijn leven op aarde te vernietigen. Maar dat alles
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is een onbegrijpelijk platvloerse manier om Johannes’ woorden te lezen.
In hoofdstuk 2 zegt Jezus: “Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal
Ik hem doen herrijzen.” De Joden vatten dat letterlijk op en antwoorden
verbijsterd: “Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult
hem binnen drie dagen doen herrijzen?”. Maar Johannes vertelt ons dat
Jezus het bedoelde “van de tempel zijns lichaams.” In hoofdstuk 3 vertelt
Jezus aan Nicodemus dat hij wedergeboren moet worden en ook
Nicodemus vat zijn woorden letterlijk op en begrijpt Hem dus evenmin
(“Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de
tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”). Maar Jezus
bedoelt het duidelijk in symbolische zin van de ‘wedergeboorte’ (zie
hoofdstuk 13). In hoofdstuk 4 zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw
dat ieder die drinkt van het water dat Hij te geven heeft ‘geen dorst
meer zal krijgen in eeuwigheid’. Opnieuw: de vrouw vat dat letterlijk op
en vindt het een aantrekkelijk aanbod: “Here, geef mij dit water, opdat
ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.” Opnieuw
bedoelt de Here het symbolisch van het ‘water’ van de Geest. In
hoofdstuk 6 zegt Jezus: “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft
eeuwig leven.” Alweer vat zijn gehoor het letterlijk op en neemt aan-
stoot aan zijn woorden, want de consumptie van bloed was onder de
Wet ten strengste verboden en mensenvlees was niet kosher. Maar
Jezus bedoelde dat wij deel moeten nemen aan Hem (zie het vorige
hoofdstuk), wat wij uitdrukken door deel te nemen aan ‘brood en wijn’
(zie hoofdstuk 16, ‘Brood en wijn’). En zo zouden we kunnen doorgaan.
Maar tot in onze dagen zijn er mensen die zo weinig gevoel hebben
voor het verheven taalgebruik in Johannes dat zij menen dat het gebed
van een priester brood en wijn kunnen veranderen in het ‘echte vlees’
en het ‘echte bloed’ van Christus. Mensen hebben het taalgebruik in het
evangelie van Johannes altijd al misverstaan. Het hoeft ons dan ook niet
te verbazen dat ook de inleiding van Johannes’ evangelie niet wordt
verstaan.

Johannes begint zijn evangelie door de verlossing te beschrijven als
een parallel van de materiële schepping. Vandaar zijn gebruik van
dezelfde uitdrukking ‘in den beginne’ waarmee ook in het OT het boek
der ‘oorsprong’ (Genesis) begint. Maar in het begin van deze nieuwe
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schepping was er alleen maar het woord der belofte (zie het vorige
hoofdstuk). In Johannes’ verheven taalgebruik beschrijft hij dat Woord
echter als iets zelfstandigs, als een dienaar die Gods wil uitvoert. Het
woord was ahw. als een engel Gods, Gods afgezant; en dus was het
even machtig als God Zelf (zie hoofdstuk 9, ‘Dienende geesten’). In
Johannes’ voorstelling is alles, de gehele Schepping, begonnen met dat
woord Gods. Zoals de psalmist zegt (Ps.33:6):

“Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer.”

Ongetwijfeld denkt hij daarbij aan het herhaalde “en God zeide ...” van
Gen. 1. Maar, zoals gezegd, in datzelfde woord lagen ook de verlossing
en het leven reeds opgesloten, ‘als een licht dat schijnt in de duisternis’,
een licht van hoop en verlossing. Maar de duisternis (d.w.z. de zondige
mensheid) heeft dat licht niet begrepen, of zich niet daaraan
vastgeklampt (dat is een meer waarschijnlijke betekenis van het Griekse
werkwoord, dat hier is gebruikt; zie bijv. de Statenvertaling, de Leidse
Vertaling en de Petrus Canisius Vertaling). Maar in onze tijd, zegt
Johannes, is dat woord van belofte ‘vlees geworden’, d.w.z.. het is niet
langer een woord dat geloofd moet worden, maar nu een vervulde
belofte, en in zijn taalgebruik: een mens van vlees en bloed, die we
hebben kunnen aanschouwen en horen. Wie ook maar een greintje
gevoel heeft voor Johannes’ verheven taalgebruik moet inzien wat hij
hier bedoelt. Maar de behoefte om althans nog enige ondersteuning te
vinden voor een leerstelling die verder geen steun vindt in de Bijbel,
heeft vrijwel alle theologen ertoe verleid om bovengenoemde
platvloerse lezing van Johannes’ woorden te verkiezen boven de
kennelijk door hem bedoelde majestueuze voorstelling. Alleen zo kon
in Constantijns dagen de Christus voldoende worden vergoddelijkt, en
de Hervormers hebben dat niet meer willen of durven rechtzetten.
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II DE VOLTOOIING VAN DE SCHEPPING

Op weg naar volmaaktheid

In Gods plan is het leven een leerschool. God is
bezig de mens naar de volmaaktheid te leiden.
Want de mens is nog niet ‘af’; hij heeft nog
verdere vervolmaking nodig. De mens moet
door beproeving opgroeien tot een bruikbare
dienaar. Hij moet leren zijn vrije wil in dienst te
stellen van God. Het leven dat hij nu heeft, heeft
hij op proef. Pas als hij zijn proeftijd heeft
doorstaan wordt hem de volledige volmaaktheid
geschonken en ontvangt hij eeuwig leven.
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8. BEPROEVING

De mens is niet geschapen als een volmaakt wezen.

Hij heeft de mogelijkheden in zich, maar moet deze

door beproeving ontwikkelen. De leer dat beproeving

afkomstig is van een ‘grote verleider’ is niet bijbels en

miskent zowel Gods almacht als zijn werken met ons.

HET bestaan van kwaad in de wereld is een van de grote
vraagstukken waar elke godsdienst op zijn eigen wijze een

antwoord op tracht te geven. Als God goed is, waarom is dan niet alles
goed? Populair Christendom probeert dit te beantwoorden door te
spreken van ‘de grote tegenstander’, die er op uit is alles af te breken
wat God opbouwt, alles teniet te doen wat God doet, alles te dwars-
bomen wat God tracht te bereiken. Deze tegenstander heet dan Satan
of Duivel. Er is een complete leer over hoe hij eens in de hemel was en
daar naar overname van de macht streefde, hoe hij uit de hemel neer-
geworpen is, en hoe hij sindsdien in alles tracht God tegen te streven,
daarbij gesteund door bovennatuurlijke krachten als ware hij God zelf.
De mens wordt daarbij voorgesteld als een speelbal in dit krachtenveld:
zijn eeuwig heil wordt over zijn rug uitgevochten door twee hogere
machten waarop hij nauwelijks of geen vat heeft.

Wie een ogenblik nadenkt zal beseffen dat hier van iets
merkwaardigs sprake is. De christen beweert dat God almachtig is.
Toch gelooft hij in een macht van het kwaad die ergens in een hoekje
van de Schepping voor zichzelf begonnen is zonder dat God daar
kennelijk vat op heeft. Die macht en God zijn gewikkeld in een strijd om
menselijke zielen waarbij kennelijk regels gelden waar beiden zich aan
te houden hebben, zonder dat overigens duidelijk is wie die regels dan
heeft opgesteld. Dit kan natuurlijk niet: óf de tegenstander heeft
inderdaad macht en rechten waar God aan gebonden is, óf God is
almachtig en de tegenstander heeft hooguit alleen die ruimte die hem
gegund wordt (maar waar hij geen recht op kan doen gelden). Iedere
combinatie daarvan is absurd.
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Goden van licht en duisternis

Wie nog wat langer nadenkt zal zien dat de geschilderde situatie gaat in
de richting van een tweegodendom met een god van het goed en een
god van het kwaad. Je hebt dan een aannemelijke grond voor het kwaad
hoewel (de ene) God goed is, maar de soevereiniteit van die ene God
heb je daar wel voor opgeofferd, al wordt dat in de praktijk niet als
zodanig toegegeven. Zulk tweegodendom kenmerkte de leer van de
Perzen met hun goden Ormoezd en Ahriman. Nu is het opvallend dat
de Bijbel deze leer nadrukkelijk verwerpt. Niet zodra komen in de
profetische boeken de Perzen ten tonele (dat is ruim een eeuw vóór
hun werkelijk historisch optreden) of er wordt tegen deze leer
gewaarschuwd. De Pers Cyrus (in de Bijbel Kores genoemd) was
degene die het volk Israël vrijliet uit hun ballingschap en het naar huis
terug liet keren. Hij wordt in Jesaja geschilderd in termen die aan de
komende Messias doen denken. Des te groter was echter het gevaar
dat de Joden de Perzische tweegodenleer zouden overnemen. En dus
lezen we in diezelfde sectie van Jesaja:

“Ik ben de HERE, en er is geen ander, die het licht formeer en de
duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE,
doe dit alles” (Jes. 45:6-7).

Duidelijker zou de boodschap niet kunnen zijn: er zijn geen twee mach-
ten, maar slechts één. Zowel licht als duisternis, zowel heil als onheil
komen van Hem. De passage schreeuwt het als het ware uit: Ja, Ik ga
Kores gebruiken als mijn uitvoerder (vs 1-2), maar bezondig u toch niet
aan zijn godsdienstige leer.

Beproeving is noodzakelijk

De Bijbel heeft dan ook een ander verhaal te vertellen over goed
en kwaad. Het kwaad in de wereld is niet geïntroduceerd door een
grote tegenstander, maar door de mens zelf. De apostel Paulus zegt:

“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen
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doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12).

Geen spoor hier van een grote verleider; de mens is zelf
verantwoordelijk. Eerder heeft hij (met citaten uit de psalmen) de
mensheid in het algemeen gekarakteriseerd met de volgende woorden:

“Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig
is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn
zij onnut geworden; er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één”
(Rom. 3:10-11).

De oorsprong van het kwaad ligt bij de mens zelf en hij kan zich niet
beroepen, of zijn verantwoordelijkheid afwentelen, op een
bovennatuurlijke verleider. Jacobus schrijft:

“Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en
verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is,
baart zij zonde” (Jac. 1:14-15).

Daar en nergens anders ligt de oorsprong van het kwaad.

Maar waarom laat God dan toe (want dat doet Hij kennelijk) dat
de mens in omstandigheden komt die hem verleiden? Het bijbelse
antwoord daarop is dat de mens beproefd wordt. God had de mens zo
kunnen scheppen dat deze niet tot zonde in staat zou zijn geweest.
Maar God heeft verkozen dat Hij gediend wil worden uit vrije wil. Maar
die vrije wil moet zich ook tonen in tegenspoed. Van Job wordt door
anderen gezegd:

“Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij [God] zelf niet hem en
zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut?... Strek
daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan
niet openlijk zal vaarwel zeggen!” (Job 1:9-11).

Pas in tegenspoed blijkt de echtheid van Jobs geloof. We gaan op dit
moment bewust nog niet in op de rol van de ‘satan’ in dit hoofdstuk,
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anders dan door er op te wijzen dat deze ook in deze sterk dramatisch
gepresenteerde voorstelling voorgesteld wordt als iemand die niets kan
doen buiten datgene wat God hem toestaat. En dat is: Job beproeven,
zodat zijn geloof wordt gelouterd en hij tot dieper inzicht komt. Job
wordt er, per saldo, beter van (en dat niet in louter materiële zin). Zo
spreekt ook Mozes tot het volk, aan het eind van de woestijnreis:

“Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig
jaar in de woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de
proef te stellen ten einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan
niet zijn geboden zoudt onderhouden” (Deut. 8:2).

Zo moest ook Jezus zelf veertig dagen in de woestijn beproefd worden
om Hem voor te bereiden op de beproevingen tijdens zijn komende
taak. Beproeving is kennelijk een noodzakelijk onderdeel van de
opvoeding van een mens in zijn weg tot God. En een ‘satan’ die
beproeving brengt, wel verre van Gods werk te dwarsbomen, is
kennelijk bezig een mens nader tot God te brengen en hem op te
bouwen in geloof. In dat licht moeten we dan kennelijk ook Paulus’
advies verstaan met betrekking tot een zondaar in de gemeente van
Korinte:

“(dan) leveren wij in de naam van de Here Jezus die man aan de satan
over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worde in de
dag des Heren” (1 Kor. 5:5).

Een gelijke uitdrukking vinden we in 1 Timotheüs 1:20.

Een buitenbijbelse leer

Zo werd ook het eerste mensenpaar beproefd, opdat de mate van
hun geloof en gehoorzaamheid ook onder beproeving zou blijken. De
suggestie voor de overtreding kwam van buiten, maar het was de mens
zelf die faalde. Die suggestie kwam voorts, volgens het bijbelverhaal
zelf, van een medeschepsel dat wordt omschreven als “het listigste van
alle dieren des velds”. Een buitengewoon intelligent schepsel, maar nog
geen bovennatuurlijke macht. In feite ontbreekt iedere aanduiding dat
hier een strijd op hoger niveau, tussen licht en duisternis, gaande zou
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zijn. Terwijl dat, als dat zo was, toch van fundamentele betekenis voor
het begrip van deze situatie zou zijn geweest.

Dat is ook het probleem met de hele satansleer: hij steunt niet op
een duidelijke bijbelse leer. Theologen voeren veeleer aan dat we te
maken hebben met een mondelinge overlevering, waarvan we alleen de
weerslag vinden in enkele verzen hier en daar verspreid over de Bijbel.
Deze verzen moeten het verhaal dan illustreren maar ze zijn niet
toereikend om het verhaal zelf uit te reconstrueren. Een commentaar
op de gebeurtenis in Genesis 3 zegt enerzijds over de beschrijving van
de slang:

'Daarmee wordt duidelijk gezegd dat de slang tot de “dieren”
behoorde; en elke poging zoals er in de loop der tijden zovele zijn
gedaan, om deze slang niet als een dier te beschouwen, moet
hierop onherroepelijk afstuiten.’1)

Om even verderop toch weer aan te voeren:

'Worden wij niet gedrongen tot het vermoeden (cursivering van mij,
RR) dat achter dit dier zich een boze, geestelijke macht verbergt,
die door dit dier werkt en zich daarvan bedient om haar
goddeloze oogmerken na te jagen?’

Maar tot zo’n uitleg kom je alleen als je daar om andere redenen al van
overtuigd bent. Het zit, zoals de schrijver zelf constateert, niet echt in
de tekst. Een andere theoloog constateert over de gehele satansleer:

‘Reeds in het Paradijs heeft God Zichzelf geopenbaard.
Ongetwijfeld heeft Hij ook aan Adam een openbaring gegeven
aangaande de satan. Over deze openbaring kunnen wij verder
niets zeggen, omdat de Schrift ons daarover niet inlicht.’ 2)

Op zichzelf is het uiteraard waarschijnlijk dat mensen in vroege tijden
beschikt hebben over een eigen mondelinge (profetische) openbaring.
Het geheel van Gods handelen met de mensen, zoals weergegeven in
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de Bijbel, maakt dat waarschijnlijk. Maar het is onwaarschijnlijk dat een
zo fundamenteel punt niet daarna ook op schrift zou zijn gesteld en dat
we het moeten hebben van enkele terloopse toespelingen verspreid
over de Schrift. Dezelfde schrijver constateert met betrekking tot het
scheppingsverhaal:

‘Onder alle volken is b.v. een scheppings- en een Paradijstraditie.
Deze tradities wijzen op een gemeenschappelijke bron. Die bron
is de openbaring, die God aan de mens gaf. Maar de menselijke
kennis, die aan die bron te danken was, werd niet zuiver
doorgegeven. Ze verbasterde op ontstellende wijze. Toen God
later de heilige mannen zijn openbaring schriftelijk liet vastleggen,
was een nieuwe openbaring nodig.’

Toch gaat hij ervan uit dat we door de traditie wel voldoende zijn
ingelicht over de satan, en dat die leer niet ‘op ontstellende wijze is
verbasterd’. En deze houding is karakteristiek voor die van vele
theologen ten aanzien van dit punt. Er wordt in elk geval mee toe-
gegeven dat de satansleer niet steunt op de Bijbel, maar op een buiten-
bijbelse traditie. Wel meent men de weerslag van deze traditie terug te
vinden in bepaalde passages, maar de leer is daar niet op gegrondvest.

We moeten dus tot de slotsom komen dat de leer van een zelfstandige
macht van het kwaad tegenover God weliswaar redelijkerwijs in strijd
is met de almacht van God, maar dat deze leer niet bijbels is. Hij is
afgeleid van het Perzisch dualisme en wordt in de Bijbel nadrukkelijk
verworpen. De bijbelse ‘beproever’ staat in dienst van God en werkt
mee om de gelovigen op te voeden tot geestelijke volmaaktheid en
vertrouwen in God. Voor het uiteenzetten van de populaire christelijke
satansleer zijn theologen genoodzaakt zich te beroepen op een
veronderstelde buitenbijbelse traditie. De conclusie kan daarom zijn dat
het geloof ook op dit punt redelijk en logisch is, maar alleen als men
terugkeert tot de bijbelse leer en afziet van ingeslopen opvattingen van
andere (hier Perzische) oorsprong.
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ADDENDUM: de begrippen satan en duivel in de Bijbel

Het bijbelse begrip ‘satan’

Toch kunnen we dit hoofdstuk niet afsluiten zonder enige aandacht
te besteden aan de bijbelse begrippen ‘satan’ en ‘duivel’. Het woord
satanas is een Hebreeuws woord dat ‘tegenstander’ betekent. In het
OT komt het zes maal voor als werkwoord (een tegenstander zijn) en
27 maal als zelfstandig naamwoord. Vaak wordt het vertaald als ‘tegen-
stander’ of ‘aanklager’, waarbij het in die gevallen duidelijk om
menselijke tegenstanders gaat. In één geval duidt het echter een engel
aan die zich presenteert als een tegenstander ‘ten goede’ tegen Bileam
die een ongoddelijke missie heeft aanvaard (Num. 22:22). In 17 gevallen
hebben de vertalers verkozen het onvertaald te laten en het te
beschouwen als een eigennaam van ‘de grote tegenstander’. Dit betreft
echter slechts drie situaties. Het woord komt 14 maal voor in de eerste
twee hoofdstukken van het boek Job. We hebben al geconstateerd dat
het verhaal daar een sterk gedramatiseerd karakter bezit. De
uitdrukking ‘satan’ slaat daarbij kennelijk op de tegenstand die Job
ondervindt, o.a.. van de mensen in zijn omgeving (“Is het om niet, dat Job
God vreest?”) en van zijn ‘vrienden’ (“Gij zegt: Mijn leer is zuiver, en ik ben
rein in uw ogen. Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u
opende.”). Na de eerste twee hoofdstukken, als het zo sterk
gedramatiseerde verhaal plaats maakt voor een meer gebruikelijke
vorm van vertelling, horen we niet meer van deze ‘satan’. Wat we wel
lezen is dat zijn broers en zusters en al zijn vroegere bekenden hem na
afloop “beklaagden en troostten over al het onheil dat de Here over hem
gebracht had” (Job 42:11). Vervolgens komt het woord nog tweemaal
voor in Zach. 3, waar sprake is van een visioen, waarin de hogepriester
kennelijk staat voor het volk als geheel, en de ‘satan’ de rol speelt van
aanklager, ten dele zoals belichaamd in de volken rondom (de passage
slaat terug op de situatie zoals beschreven in Ezra 4). De overige keer
staat het woord (in 1 Kron 21:1) voor een ‘tegenstander’ van David, die
blijkens de parallelpassage in 2 Sam. 24:1 in feite God zelf is.
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In het NT komt het woord 34 maal voor; het is daarbij één van die
Hebreeuwse woorden die in het Griekse NT onvertaald zijn gelaten.
Het woord heeft in het NT een aantal betekenissen. In de eerste plaats
duidt het de neiging tot zonde in de mens aan, ons slechtere ‘Ik’, zoals
het woord ‘geweten’ onze aandrang tot het goede, ons betere ‘Ik’
aanduidt. Maar terwijl de meeste mensen er geen bezwaar tegen
hebben hun geweten als iets essentieels van henzelf te beschouwen,
geven zij er de voorkeur aan hun neiging tot zonde te zien als iets ‘van
buiten’. Dat is echter niet het beeld dat de Bijbel ons geeft. Ook bij
Jezus’ verzoeking in de woestijn duidt het kennelijk op zijn menselijke
natuur, die Hem wil overhalen om de gemakkelijke weg te nemen.
Vanuit deze neiging tot zonde kan het dan ook de wijdere tegenstand
van mensen tegen God aanduiden. Dit is vooral het geval bij het gebruik
van het woord in het boek Openbaring. Soms duidt het, als afgeleide
daarvan, vervolgers aan, of anderen die het de gelovigen moeilijk maken
en daarmee hun geloof op de proef stellen. In één geval duidt Jezus er
Petrus mee aan, wanneer die hem tracht af te brengen van zijn missie
en zo een tegenstander (en een verleiding tot zonde) voor Hem is.

Het bijbelse begrip ‘duivel’

Het woord ‘duivel’ ontmoeten wij uitsluitend in het NT (Gr.: diabolos).
De grondbetekenis is ‘kwaadspreker’ of ‘lasteraar’. In die zin komen we
het tegen van de zusters waar Paulus over spreekt in zijn eerste brief
aan Timotheus (1 Tim. 3:11). Het woord komt voor in de verzoeking
van Jezus in de woestijn in Matt. 4, en heeft daar kennelijk de betekenis
die wij boven hebben aangegeven als eerste betekenis voor satan in het
NT. Ook op de meeste andere plaatsen komt het overeen met één van
de boven aangeduide betekenissen van het woord satan in het NT. Het
staat echter ook voor de zonde in het algemeen, wanneer gezegd
wordt dat Jezus door zijn kruisdood de “duivel heeft onttroond” (Hebr.
2:14, het Hebreeuws betekent letterlijk: ‘krachteloos gemaakt’). De
schrijver aan de Hebreeën wil daarmee zeggen dat zonde en dood niet
langer onbetwist in de wereld heersen. In de symbolische taal van het
boek Openbaring zal deze duivel in ‘de poel van vuur’ geworpen
worden, evenals ‘de dood en het dodenrijk’, om zo voor eeuwig
vernietigd te worden (Openb. 20:10,14). Het gebruik van dit woord
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duivel (‘lasteraar’) gaat mogelijk terug op de passage in Numeri die zegt:
“Maar wie iets met voorbedachten rade doet, hetzij geboren Israëliet,
hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar van de HERE zijn, die zal uit
zijn volk worden uitgeroeid, want hij heeft het woord des HEREN

veracht en zijn gebod geschonden” (Num. 15:30).
Tenslotte slaat het gebruik in Judas 9 kennelijk terug op het gebruik van
het woord satan in Zach. 3.

1) Korte Verklaring der Heilige Schrift (Deel 1)

2) Dr. A de Bondt, De Satan.
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9. DIENENDE GEESTEN

Engelen worden ons in de Bijbel geschilderd als

tussenpersonen tussen God en de mensen. Zij zijn de

machtigen die Gods plan uitvoeren en bemiddelen

tussen Hem en de mens, omdat de (zondige) mens

niet in staat zou zijn tot een direct contact met God.

IEDER die iets van de Bijbel afweet zal bekend zijn met het begrip
‘engelen’. Ze komen er veelvuldig in voor en spelen ook een

belangrijke rol. Toch blijven het wat mysterieuze wezens, waar we
eigenlijk niet zoveel over weten. Duidelijk is in elk geval dat ze op
onfeilbare wijze Gods taken uitvoeren. Het woord voor ‘engel’ in het
OT is, op enkele uitzonderingen na, het Hebreeuwse woord malak, dat
eigenlijk ‘boodschapper’ betekent. Het NT gebruikt hiervoor het
Griekse woord angelos, dat dezelfde grondbetekenis heeft. In beide
gevallen moeten we zelf uit het verband opmaken of het om hemelse
of aardse boden gaat. Toch is dat in de meeste gevallen wel duidelijk.
Over hun functie zegt de schrijver aan de Hebreeën:

“Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden zijn ten dienste
van hen , die het heil zullen beërven?” (Hebr. 1:14).

Dat betekent dat ze de verheven taak hebben om Gods werk
daadwerkelijk uit te voeren. Ze staan in dienst van Gods plan met zijn
Schepping. Belangrijker voor ons is echter dat de Bijbel ze toont als
middelaars tussen God en de mensen

Afgezanten Gods

Zoals gezegd betekent het woord in feite ‘bode’ of ‘afgezant’. Dat
mag soms verwarrend zijn, als we niet precies weten of het wel om een
hemelse afgezant gaat. Maar de Bijbel zal dit woord niet zonder reden
gebruiken. Engelen zijn afgezanten Gods. In het OT wordt vaak over
een engel gesproken als “de engel des HEREN”. We weten niet goed of
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dit een speciale engel is, of een engel met een speciale opdracht. In elk
geval lijkt de uitdrukking de betrokken engel extra gezag toe te kennen.
In het NT wordt tweemaal gesproken van een “aartsengel”, wat
dezelfde betekenis lijkt te hebben als de “engel des HEREN” in het OT.
Als het NT echter spreekt over “een engel des Heren” lijkt het meer te
willen preciseren dat het inderdaad om een hemelse bode gaat. Als
boodschappers komen we ze tegen op belangrijke momenten in Gods
heilsgeschiedenis. Het zijn engelen die Gods beloften overbrengen aan
Abraham, en dan in het bijzonder de belofte van een nakomeling (Gen.
18; de tekst lijkt in eerste instantie aan te duiden dat het God Zelf is,
maar daar komen we nog op terug). Het is een engel die aan Jakob
verkondigt dat hij voortaan Israël (strijder Gods) zal zijn en de
stamvader van het verbondsvolk (Gen. 32). Het is een engel die aan
Simsons ouders diens geboorte aankondigt (Richt. 13). Het is een engel
die aan Zacharias aankondigt dat hij in zijn ouderdom een zoon zal
hebben die de voorloper zal zijn van de Messias, en het is tenslotte een
engel die aan Maria komt verkondigen dat zij de moeder van die Messias
zal zijn (beide Luc. 1).

Maar een gezant is meer dan alleen een bode die een bericht
overbrengt. In de diplomatie is een gezant iemand die in den vreemde
de overheid van zijn land vertegenwoordigt. Zo kunnen engelen ook
Gods vertegenwoordigers zijn, die dan volledig zijn bekleed met Gods
gezag en soms ook met zijn naam worden genoemd. Als God bij Sinaï
het volk zijn wetten geeft, zegt Hij:

“Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de
weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb. Neem u
voor hem in acht en luister naar hem, wees tegen hem niet
wederspannig, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, want mijn
naam is in hem” (Ex. 23:20-21)

Wanneer het volk zich later misgaan heeft in de geschiedenis van het
gouden kalf, en God ‘weigert’ in hun midden op te trekken, zegt Hij:
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“Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden ... Want Ik zal in uw
midden niet optrekken, daar gij een hardnekkig volk zijt, opdat Ik u
niet onderweg vertere” (Ex. 33:2-3).

Hier zien wij overigens een belangrijk principe: God is “te rein van ogen
om het kwaad te zien” (Hab. 1:13). In zijn nabijheid kan zonde niet
bestaan zonder onmiddellijk vernietigd te worden. Hij zegt tegen
Mozes: “Geen mens zal Mij zien en leven” (Ex. 33:20). En Paulus schrijft
in zijn eerste brief aan Timoteüs over God dat die “een ontoegankelijk
licht bewoont” en dat “geen der mensen (Hem) gezien heeft of zien kan”
(1 Tim. 6:16). Daarom is het nodig dat engelen Hem
vertegenwoordigen in zijn contact met mensen.

Engelen als ‘God’

Zo was de ‘HERE’ die in Gen. 18 aan Abraham verscheen in feite een
engel. Want de schrijver aan de Hebreeën zegt over deze episode:

“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen,
zonder het te weten, engelen geherbergd” (Hebr. 13:2).

Het was een engel die met Jakob worstelde:

“In zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed tegen een
engel en overwon” (Hosea 12:4-5)

En het was uiteindelijk een engel die het volk bij Sinaï de wet gaf.
Stefanus zegt in zijn verdedigingsrede:

“... gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen”
(Hand. 7:53).

Paulus schrijft in zijn uiteenzetting over het verschil tussen het oude en
het Nieuwe Verbond:

“Zij [de wet] is op last van God door engelen in de hand van een
middelaar [nl. Mozes] gegeven” (Gal. 3:19).
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En de schrijver aan de Hebreeën spreekt over:

“... het woord, door bemiddeling van engelen gesproken” (Hebr. 2:2).

En zelfs deze manifestatie van engelen was al zo ontzagwekkend dat het
volk verzocht dat Mozes verder als hun vertegenwoordiger zou
optreden. Anderzijds blijkt uit diverse ontmoetingen van mensen met
engelen dat zij hen in eerste instantie zien als gewone mannen.
Kennelijk hebben zij op zulke momenten die gedaante. De populaire
voorstelling van figuren met grote vleugels op hun schouders gaat dan
ook meer terug op de fantasie van beroemde kunstenaars dan op de
betrokken bijbelteksten.

Hemels of menselijk?

Het woord malak komt in het OT circa 200 maal voor en in onge-
veer de helft van dat aantal gevallen slaat het op menselijke boden. De
andere helft slaat kennelijk op engelen. En hoewel de vertalers zelf
hebben moeten beslissen wat waar van toepassing is, is het meestal wel
duidelijk. Een mogelijke uitzondering is de passage in Mal. 3:1: “Zie, Ik
zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal.” Jezus past
in Luc. 7:27 deze passage toe op Johannes de doper. Dat is dus een
menselijke bode. In overeenstemming daarmee heeft de Nieuwe
Vertaling van het NBG in Maleachi het woord dus ook vertaald met
‘bode’. De statenvertalers hadden echter een andere opvatting van
Maleachi’s profetie en hebben daar het woord ‘engel’ gebruikt.
Consequent gebruikten ze het vervolgens ook daar waar Maleachi in de
evangeliën wordt aangehaald.

In de eveneens ongeveer 200 maal dat het woord angelos in het
NT voorkomt is het bijna overal met ‘engel’ vertaald. Meestal zal dat
ook wel kloppen, vooral in die gevallen waar de bode wordt aangeduid
als “een engel des Heren”. Er is echter een interessant geval in het boek
Handelingen. We lezen daar dat de apostel Petrus door een engel uit de
gevangenis wordt bevrijd (Hand. 12). Deze engel wordt terecht zo
aangeduid. Maar dan: als Petrus bij vrienden aan de deur klopt, en de
portierster gaat melden dat Petrus voor de deur staat, menen de
aanwezigen: “Het is zijn engel”. Menen zij werkelijk dat er een
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persoonlijke hemelse bode van Petrus voor de deur staat? Of bedoelen
zij dat Petrus wel iemand (een menselijke boodschapper) gestuurd zal
hebben? Het wordt in de oorspronkelijke Bijbeltekst aan de lezer
overgelaten om te kiezen.

Een nieuwe middelaar

Er is nog iets interessants met engelen in het NT. We ontmoeten
engelen aan het begin van de evangeliën bij de aankondiging van de
geboorte van Johannes de Doper en de geboorte van Jezus. Daarna bij
Jezus’ geboorte de engelen in het veld bij Bethlehem. Dit is zo’n
belangrijk punt in Gods heilsplan dat we ze daar ook verwachten. We
komen engelen tegen die Jezus sterken en dienen bij zijn verzoeking in
de woestijn en opnieuw in de hof van Gethsemané. Tenslotte zijn er
engelen bij het lege graf en op de Olijfberg bij Jezus’ hemelvaart. Maar
daarna wordt het geleidelijk stil. Ze worden enkele malen door Jezus
genoemd als zijn dienaren die de uitverkorenen zullen verzamelen bij
zijn wederkomst (Matt. 24:31; Marc. 13:27), een buitengewoon belang-
rijke taak. Maar we ontmoeten ze eerst weer ten volle in de
symbolische taal van het boek Openbaring, waar ze Gods oordelen
over de wereld voltrekken. De meeste van de 200 plaatsen waar het
woord voorkomt zijn indirecte vermeldingen, plaatsen waar over
engelen wordt gesproken. De betekenis hiervan is duidelijk: er is een
nieuwe middelaar tussen God en de mensen. Niet langer zijn engelen
de voornaamste tussenpersonen. Die plaats is nu ingenomen door Gods
Zoon. David sprak in de psalmen:

“De engel des HEREN legert zich rondom wie Hem vrezen, en redt
hen” (Ps. 34:8).

De apostel Paulus kan uitroepen:

“Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de
liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” (Rom. 8:38-39).
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Persoonlijke beschermengelen?

Hebben mensen persoonlijke (bescherm-)engelen? Velen menen van
wel. Er zijn eigenlijk maar twee passages die je daarvoor zou kunnen
aanhalen. De ene is dat geval met Petrus, waar wij boven al over
gesproken hebben. Als de uitdrukking “Het is zijn engel” inderdaad de
juiste vertaling is, dan kunnen wij daaruit afleiden dat in elk geval de daar
aanwezigen meenden dat Petrus een persoonlijke engel had. Maar zoals
wij al gezien hebben is het in het geheel niet zeker dat de aanwezigen
hier spreken van een hemelse engel. De tweede tekst bevat de
uitspraak van Jezus, die als zodanig meer gezag heeft dan een opvatting
van gelovige broeders en zusters:

“Ziet toe dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat
hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van mijn
Vader, die in de hemelen is” (Matt. 18:10).

Men zou uit de uitdrukking hun engelen kunnen opmaken dat ieder zijn
persoonlijke engel heeft. Maar het bewijs is niet erg sterk. We zijn hier-
over in feite nauwelijks ingelicht, en dat kan maar één ding betekenen:
we hoeven dat kennelijk niet te weten. Wat we wel weten is waar we
mee begonnen: zij zijn allen dienende geesten uitgezonden ten dienste
van hen, die het heil zullen beërven. God en zijn Zoon staan ons bij en
zorgen voor ons. Daarbij staan de engelen hun ten dienste. Die
wetenschap moet ons voldoende zijn; hoe het precies in zijn werk gaat
hoeven we kennelijk niet te weten.

ADDENDUM: bestaan er gevallen engelen?

Eigenlijk zou deze vraag niet meer van belang moeten zijn, omdat
hij samenhangt met de leer van de ‘grote verleider’ waar we in het
vorige hoofdstuk al over gesproken hebben. Maar we zullen hem toch
behandelen, omdat velen geen duidelijk beeld hebben van het ant-
woord. Volgens velen zou de ‘grote verleider’ een gevallen engel zijn,
die in opstand is gekomen tegen God en vervolgens met een aantal
medestanders uit de hemel zou zijn gegooid. Dat zou dan zijn gebeurd
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ergens tussen de schepping van hemel en aarde en de val van de mens
in de hof van Eden. Het bewijs voor deze opstand zou moeten komen
van een passage in het allerlaatste boek van de Bijbel, het boek
Openbaring (Openb. 12:7-9). Zorgvuldig lezen van deze passage geeft
echter een geheel ander beeld, waarbij men zich bewust moet zijn van
het verregaand symbolisch karakter van de taal in dit boek. De passage
die er aan vooraf gaat (Openb. 12:1-6) spreekt in symbolische
bewoordingen over het aardse leven van Jezus. Afhankelijk van de vraag
of men de rest van het hoofdstuk ziet als gelijktijdig met of volgend op
deze woorden, moet deze ‘oorlog’ in de hemel en de val van ‘satan’ dus
ten tijde van of na Jezus’ hemelvaart worden geplaatst. Dat is tientallen
eeuwen te laat voor een grote verleider die Adam en Eva in de hof van
Eden tot de zondeval zou kunnen verleiden. Wie zich herinnert wat we
in het vorige hoofdstuk over de ‘satan’ hebben gezegd, zal zich herin-
neren dat hij o.a.. staat voor alles wat tot zonde verleidt (dat is, in
Paulus’ woorden, het menselijk vlees). De ‘oorlog’ beschrijft dus Jezus’
strijd en overwinning aan het kruis, waarmee Hij “de duivel onttroond
heeft” (Hebr. 2:14). Verder is er in de Bijbel weinig te vinden wat op
deze val zou kunnen slaan, of het moesten bepaalde verzen in Jesaja 14
en Ezechiël 28 zijn, die echter volgens die passages zelf slaan op
respectievelijk de koning van Babel en de vorst van Tyrus, en die in die
context ook volledig verklaard kunnen worden.

Dan zijn er nog een tweetal passages die gewoonlijk geciteerd
worden om te bewijzen dat engelen wel degelijk gezondigd hebben. De
ene staat in Gen. 6:1-4, waar gesproken wordt over ‘zonen Gods’.
Velen hebben dit opgevat als ‘engelen’, maar de uitdrukking wordt
elders van mensen gebruikt (zie Hos. 1:10 en Joh. 8:41-42). En het
moet opvallen dat uiteindelijk niet engelen maar mensen worden
gestraft voor hun misstap. De ‘zonen Gods’ zijn dus kennelijk de
kinderen Gods, diegenen die aan Gods kant zouden moeten staan (maar
dat dus niet doen), wellicht de priesters van die dagen, in tegenstelling
tot de ‘kinderen des duivels’ (zie Joh. 8:44), de mensen die zich allang
niet meer om God bekommeren, in deze passage de ‘kinderen der
mensen’ genoemd. De andere passage bevindt zich in 2 Petr. 2:4 (met
een parallel in Judas 6). Maar als we daar doorlezen zien we dat Petrus
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het heeft over de wereld ten tijde van de vloed, en dus over deze zelfde
‘zonen Gods’. Als we ons herinneren dat het woord engel eigenlijk
‘bode’ of ‘afgezant’ betekent, zullen we geen moeite hebben met het
feit dat de dienaren van God (nogmaals: wellicht de priesters van die
dagen) hier worden aangeduid als ‘engelen’.

Ten aanzien van de eigenlijke vraag of engelen ooit hebben
gezondigd kunnen we alleen maar terugwijzen naar wat boven is gezegd
over de middelaarsrol van engelen. Engelen moesten noodzakelijkerwijs
optreden als middelaar tussen God en de mensen, omdat zondige
mensen voor Gods aangezicht een onmiddellijke dood zouden sterven.
Logischerwijze zou het ‘zondige engelen’ niet anders zijn vergaan. Voor
het aangezicht van een God die “te rein van ogen is om het kwaad te
zien” zouden zij in een oogwenk zijn vergaan. Voor de dienaars die
“voortdurend Gods aangezicht zien” moet wel gelden dat zij zonder
zonde zijn. Daarmee hoeven zij nog niet volmaakt te zijn, zoals Christus
nu of de verheerlijkte gelovigen straks. Ik denk dat wij ons engelen
meer zullen moeten voorstellen als wezens die niet tot zondigen in staat
zijn, en wier zondeloosheid dus niet berust op volharding in beproeving.
Overigens sluit bovenstaande overweging ook uit dat ‘de satan’ in Job
(zie het Addendum van het vorige hoofdstuk) zou kunnen slaan op de
grote verleider. Deze zou voor Gods aangezicht niet kunnen
standhouden. Laat staan dat God een ‘deal’ met hem zou sluiten. We
moeten dat wel terugvoeren op de sterk gedramatiseerde stijl van het
verhaal daar.

Er is nog een andere overweging die ons moet doen besluiten dat
engelen niet zondigen. In het gebed dat wij kennen als het ‘Onze Vader’
leert Jezus de zijnen te bidden “... uw wil geschiede, gelijk in de hemel
alzo ook op aarde”. Wil dat enige reële betekenis hebben dan moet dat
betekenen dat in de hemel Gods wil volmaakt gedaan wordt. Als daar
opstand tegen God zou kunnen voorkomen, wat voor verwachting is er
dan bij vervulling van dit gebed voor de aarde. Opstand tegen God is
hier nu al aan de orde van de dag. We begonnen met te zeggen dat wij
weinig concreets weten van engelen. Maar wat wij weten sluit uit dat
engelen ooit hebben gezondigd.
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10. STERFELIJKHEID EN ONSTERFELIJKHEID

In de Bijbel is leven een gave van God. De bijbelse leer

kent geen inherente onsterfelijkheid voor de mens.

De Bijbel kent een almachtige God die leven kan

schenken, maar die dat leven ook weer kan weg-

nemen. De idee van een ziel als een inherent,

onsterfelijk, goddelijk element in de mens is niet van

bijbelse, maar van Grieks-filosofische oorsprong. Het

degradeert de almacht van God.

EEN van de gemeenschappelijke thema’s van vrijwel alle godsdiensten
is een leer over leven en dood. De mens is zich bewust van het feit

dat het leven eindig is en vraagt zich af of er na de dood nog iets is.
Weliswaar kunnen wij dat ‘iets’ niet waarnemen maar overal ter wereld
is men er van overtuigd dat het bestaan niet ophoudt met de dood.
Zelfs in onze rationalistische, atheïstische westerse wereld zijn velen
daarvan overtuigd. Getuigenissen van mensen met ‘bijna-dood’
ervaringen moeten ons overtuigen van de realiteit van een hier-namaals.
Het bezwaar van zulke getuigenissen is natuurlijk dat niemand van hen
de grens tussen leven en dood werkelijk heeft overschreden, maar dat
weerhoudt velen er niet van om deze ‘bewijzen’ te aanvaar-den. Ook
de Bijbel heeft het een en ander over dit onderwerp te vertellen. Maar
wat hij te vertellen heeft spreekt de meeste mensen niet aan, zo blijkt.

In de Bijbel wordt leven voorgesteld als een gift van God. Het
eerste boek van de Bijbel vertelt ons hoe God de mens formeert van
aardse materie; vervolgens schenkt Hij hem ‘de levensadem’ en “alzo
werd de mens tot een levend wezen” (Gen. 2:7). Het woord voor ‘wezen’
hier is het Hebreeuwse woord nefesj. Dit wordt in oudere vertalingen
vaak vertaald met ‘ziel’; zo bijvoorbeeld in de Statenvertaling. Maar dit
moet ons niet misleiden, ook dieren worden levende wezens (zielen)
genoemd:
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“En God zeide: Dat de aarde voortbrenge levende wezens [nefesj]
naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun
aard” (Gen. 1:24).

Ook bij de dieren is 'de levensadem in hun neus’ (Gen. 7:21-23).
Deze levensadem is het wat onderscheid maakt tussen levende wezens
en dode materie. In mijn eerdere boek heb ik al gesproken over het
verschil tussen leven en dode materie. Ik heb daar het feit benadrukt
dat de wetenschap dat verschil niet kan definiëren, en er daarom naar
neigt om te ontkennen dat er een werkelijk verschil is. Voor zover het
levende wezens betreft definieert de Bijbel het verschil dus als het al of
niet aanwezig zijn van een ‘levensadem’. Zonder levensadem is er
slechts dode materie. En, hoogst belangrijk, het bezit van die levens-
adem is een gave van God, die Hij ook weer terug kan nemen:

“Neemt gij hun adem weg, zij [de dieren] sterven en keren weder tot
hun stof” (Ps. 104:29).

Als de mens is geschapen wordt hem verteld dat hij het leven slechts op
proef heeft. Hem is de aarde beloofd, maar voorlopig ontvangt hij
slechts een stukje daarvan (een ‘hof’) waar hij moet werken en bezig
zijn. Ook ontvangt hij een wet, gesymboliseerd in een gebod. Zou hij
die wet overtreden, dan wordt het leven hem weer ontnomen: “... want
ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven” (Gen. 2:17). En zo
gebeurt het ook. De mens overtreedt het gebod, en het leven wordt
hem ontnomen. Weliswaar sterft hij niet ter plekke, maar de dood
wordt hem op termijn aangezegd:

“...totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit
genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (Gen.
3:19).

De mens was geformeerd “van stof uit de aardbodem” (Gen. 2:7) en
daartoe zou hij terugkeren. Er is hier geen enkele suggestie dat er vóór
zijn formering iets meer was dan dat ‘stof’ en er is ook geen enkele
suggestie dat er na zijn heengaan iets anders rest dan datzelfde ‘stof’.
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Het intreden van de dood is het direct tegengestelde van het geven van
het leven. Het één hangt onlosmakelijk samen met het ander; en zo
vinden we het ook in de rest van de Bijbel.

De dood brengt scheiding van God

Een regelmatig terugkerend thema in het Oude Testament, en in
het bijzonder in de Psalmen, is de klacht van iemand die vreest te
sterven en wiens grootste zorg is dat hij dan van God is afgesneden. Zo
zegt koning David:

“Keer weder, HERE, red mijn ziel [nefesj],... want in de dood is Uwer
geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?” (Ps. 6:5-6).

En in een andere psalm:

“Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen in de groeve?
Kan het stof [aphar, hetzelfde woord als in Gen. 2 en 3] U loven,
kan dat uw trouw vermelden?” (Ps. 30:10).

De Korachieten vragen retorisch in een psalm die wordt aangeduid als
een ‘leerdicht’:

“Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de
plaats der vertering? Wordt uw wondermacht in de duisternis bekend,
uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?” (Ps. 88:12-13).

Merk op dat het graf hier synoniem wordt gesteld met vertering,
duisternis en vergetelheid. Een onbekende psalmdichter dicht:

“Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn
neergedaald, maar wij, wij zullen de HERE prijzen” (Ps. 115:17-18).

Niet alleen in het boek der Psalmen vinden we zulke uitingen. Ook
koning Salomo laat zich zo uit in het boek Prediker:

“Want het lot der mensenkinderen is gelijk het lot der dieren, ja
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eenzelfde lot treft hen: gelijk dezen sterven, zo sterven genen, en allen
hebben enerlei adem... alles is geworden uit stof, en alles keert weder
tot stof” (Pred. 3:19-20).

En:
“De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de
doden weten niets” (Pred. 9:5).

Als de profeet Jesaja de nog later levende koning Hizkia in eerste
instantie mededeelt dat hij sterven moet, maar hem vervolgens mag
vertellen dat God hem nog 15 levensjaren heeft geschonken, dan prijst
deze God met de woorden:

“Het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn
neergedaald, hopen niet op uw trouw. De levende, de levende, hij looft
U, zoals ik heden doe” (Jes. 38:18-19).

De lichamelijke opstanding

Heeft de Bijbel dan geen enkele hoop te bieden voor na dit leven?
Zeker wel. De Bijbel vertelt ons dat de gelovigen in “het laatst der
dagen” weer uit de dood zullen worden opgewekt, zoals mensen die
slapen weer ontwaken, en dat zij dan nieuw leven zullen ontvangen. Dit
wordt door de Bijbel “de opstanding uit de doden” genoemd. Reeds het
Oude Testament gewaagt ervan, zij het vaak in bedekte termen. Maar
als de profeet Jesaja heeft gesproken over de ondergang van Gods
tegenstanders, dan juicht hij openlijk:

“Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij.
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een
dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven”
(Jes. 26:19).

Hij spreekt hier duidelijk van een lichamelijke opstanding voor diegenen
die ‘van God’ zijn. Ook het Nieuwe Testament sluit zich aan bij deze
leer. In verband met de ruimte zullen we ons beperken tot de leer van
de apostel Paulus. In de vergadering van de Joodse raad roept hij uit: “Ik
sta terecht om de hoop en de opstanding der doden” (Hand. 23:6).
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Tegenover de stadhouder Felix zegt hij:

“Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij [zijn Joodse
aanklagers] een sekte noemen, inderdaad de God der vaderen vereer,
gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten [ons OT] geschreven
staat, terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten,
dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal
zijn” (Hand. 24:15).

Die uitdrukking ‘de opstanding van onrechtvaardigen’ heeft hierbij te
maken met het oordeel over afvallige gelovigen, wat nu niet ons onder-
werp is (zie hiervoor het volgende hoofdstuk). Hoe belangrijk Paulus dit
aspect van de opstanding vindt, blijkt als hij aan de gemeente te Korinte
schrijft aangaande het feit dat sommigen in die gemeente zo’n
opstanding ontkennen. Hij zegt dan:

“Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd
heb-ben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen”
(1 Kor. 15:19).

Zonder hoop op de opstanding is er alleen het huidige leven, en dat
houdt, vroeg of laat, eens op. Zonder opstanding zou er daarna niets
meer zijn. We zien dus dat het NT in zijn leer aansluit bij die van het
OT. Ook wat dit betreft is er eenheid in de boodschap van de Bijbel.

ADDENDUM: de ziel – een Grieks beeld

Maar hoe zit dat met de hedendaagse gelovigen? Veruit de meeste
christenen geloven dat de mens bestaat uit een lichaam en een ziel,
waarbij de ziel de werkelijke essentie van de mens vertegenwoordigt.
Bij de dood zou wel het lichaam sterven, maar de ziel zou blijven
voortbestaan, want die is goddelijk. Eventueel kan de ziel bij de
opstanding worden verenigd met een nieuw lichaam, maar voor de
gemiddelde christen is dit geen conditio sine qua non (noodzakelijke
voorwaarde) voor zijn eeuwig voortbestaan. Waar komt deze opvatting
vandaan?
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Voor de oorsprong van deze opvatting moeten we naar de
Grieken. De Griekse filosofen dachten hun wereld verdeeld in geest en
materie. Daarvan was de geest superieur en de materie van
ondergeschikt belang. Hun vaak tot in onze dagen geldende opvattingen
waren dan ook uitsluitend het product van denkwerk. Ook voor hun
natuurweten-schappelijke ideeën zochten zij geen experimenteel
bewijs, omdat experimenten met materie van doen zouden hebben
gehad en dus wel ondergeschikt moesten zijn aan logisch denkwerk. De
praktijk van het wetenschappelijk experiment is pas doorgebroken in de
tijd van de ‘Verlichting’. Zo dachten de Grieken zich de mens ook als
een geest of ziel, opgesloten in een lichaam. Bij de dood zou deze ziel
van het lichaam worden bevrijd en zelfstandig voortbestaan, terwijl het
dode lichaam overging tot ontbinding. Deze opvatting is vooral bekend
van Plato. In een uitgebreide verhandeling over het failliet van de
godloze humanistische wijsbegeerte en de noodzaak voor een
reformatorische wijsbegeerte stelt drs. A. Keizer:

‘Het Griekse mensbeeld bevat een tweedeling, een ‘dichotomie’,
bestaande uit een ‘onsterfelijke redelijke ziel’ die verwant is aan de
goddelijke rede, en een ‘sterfelijk lichaam’ dat verwant is aan de
vergankelijke materie. Als de mens sterft wordt de onsterfelijke
ziel bevrijd uit zijn gebondenheid aan het sterfelijke materie-
lichaam.’1)

Daartegenover stelt hij de Schrift:

‘De Schrift weet niet van iets onsterfelijks aan de mens. Zij zegt in
1 Tim. 6:16 dat alleen de ‘Koning der koningen’ en de 'Here der
heren’ onsterfelijkheid heeft. Zij zegt ook dat de mens
onsterfelijkheid moet ‘aandoen’: “Want dit vergankelijke moet
onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid
aandoen” ’ (1 Kor. 15:53).

Hij wijst er tenslotte op dat reeds de leugen van de slang in Eden de
mens trachtte aan te praten dat hij niet werkelijk zou sterven.
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Men heeft getracht de Griekse opvatting te rechtvaardigen door
te wijzen op het feit dat ook de Bijbel veelvuldig spreekt van ‘ziel’. Maar
de Bijbelse ziel is, zoals we zagen, niet een deel van de mens, het is de
gehele (sterfelijke) mens. Door zijn geformeerd worden uit het stof en
door het schenken door God van de ‘levensadem’ wordt de mens tot
een levende ziel (nefesj). In het bekende boek Bijbelse woorden en hun
geheim schrijft Drs. J. Pop:

‘Er is een uiterst nauwe band tussen de nefesj en het lichaam... Het
is de nefesj, die het lichaam de geheimzinnige kracht verleent om
zich te bewegen. De Israëliet kent de nefesj dan ook uitsluitend in
verband met het lichaam. Alleen daar is een nefesj, waar een
lichaam van mens of dier bezig is adem te halen of zich te
verplaatsen. Van een nefesj buiten het lichaam... weet een Israëliet
niet.’ 2)

Ten aanzien van het inblazen door God van de levensadem, zegt hij:

‘In geen geval mogen wij hier uit afleiden dat dit vers ons wil
meedelen, dat de mens bij zijn schepping in zijn uit aarde
gevormde lichaam een eeuwige, onsterfelijke ziel heeft ontvangen,
evenmin dat hij daardoor het goddelijke leven in zich draagt. Deze
tekst wil iets anders verkondigen; nl. dat het levend-worden van
het door God gevormde lichaam te danken is aan een daad van de
Here God. Aan Hèm danken de mensen het leven! Zij hebben het
niet in zichzelf; het spreekt niet vanzelf, dat zij leven. Neen, het
leven is een ge-schenk.’ 2)

Het leven thans is een tijdelijk geschenk van God, en het leven hierna,
bij de opstanding, is, voor wie dat mag ontvangen, een nieuw geschenk
van God; daarbuiten is er niets. Dat is de duidelijke leer van de Bijbel.

Griekse bezwaren tegen de opstanding

Omdat de leer van de onsterfelijkheid van de ziel niet meteen van
het allereerste begin in het Christendom is doorgedrongen, vinden wij
er weinig over in het NT. Toch zijn er wel enkele aanwijzingen. Voor
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de Grieken die de dood zagen als een bevrijding van de ziel uit de
gevangenis van het lichaam, was een leer die lichamelijke opstanding
verkondigde uiteraard het toppunt van dwaasheid. De apostel Paulus
werd in Athene dan ook weggehoond toen hij daarover sprak:

“Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten
sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens
horen” (Hand. 17: 32).

In de gemeente te Korinte kwam het zover dat de opstanding zelfs door
sommige gelovigen werd ontkend:

“Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is
opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen
opstanding der doden is?” (1 Kor. 15:12).

En Paulus moest al zijn gezag als apostel in de strijd werpen om aan te
tonen dat wij zonder opstanding niets te wachten hebben en 'de
beklagenswaardigste van alle mensen’ zouden zijn (zie boven). Anderen
probeerden de opstanding te vergeestelijken en de betekenis ervan te
beperken tot een ervaring in dit leven:

“Tot hen behoren Hymaneüs en Filetus, die uit het spoor der waarheid
geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaats-
gehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken”
(2 Tim. 2:17-18).

De opstanding vormt een onlosmakelijk deel van de Bijbelse leer, omdat
het de enige hoop op leven is.

Een soeverein God

Het leven is in de Bijbel een geschenk van God dat Hij ook weer
kan wegnemen. Door zijn overtreding van het gebod heeft de mens zijn
recht op eeuwig leven verspeeld, en dus trekt God zijn gave terug. Maar
Hij kan, in zijn genade, dat leven opnieuw schenken aan wie Hij wil. En
dat doet Hij ook, op bepaalde voorwaarden. Maar ook dan, of beter:
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des te meer, is het dan een gave, een geschenk. De populaire
christelijke opvatting maakt God tot een soort tovenaarsleerling, die wel
kan scheppen, maar die nooit meer ongedaan kan maken. Die god moet
Hem onwelgevallige zielen wegstoppen in een hel, zoals de mens
chemisch afval, dat hij wel kan maken maar niet vernietigen, moet
dumpen op zorgvuldig afgeschermde stortplaatsen. Zo’n god zou niet
almachtig zijn. Maar de God van de Bijbel is almachtig. Hij kan het leven
schenken naar zijn wil en het weer wegnemen naar zijn wil. Maar Hij
kan ook weer doen herleven wie gestorven was. Hij is soeverein. Zo
blijkt dus ook hier weer dat de leer van Oude en Nieuwe Testament
naadloos op elkaar aansluiten. En het blijkt dat ongerijmdheden in de
populaire opvatting over leven en dood, die tevens een aantasting
zouden vormen van de leer van Gods almacht, per saldo ook hier van
buitenbijbelse oorsprong zijn.

1) Drs. A. Keizer, Wetenschap in bijbels licht, handleiding voor de grondslagen

van wijsbegeerte en vakwetenschap.

2) Drs. F.J. Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, Boekencentrum 1972
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11. SCHAPEN EN BOKKEN

Jezus heeft in zijn leer veel te vertellen over het

oordeel dat bij zijn terugkomst zal beslissen over de

vraag wie aangenomen zullen worden en wie ver-

worpen. Het criterium daarbij is wie de leerschool van

het leven zodanig heeft doorlopen dat hij een

bruikbaar dienaar is geworden. Niet onze leer-

stellingen of onze kerkelijke gezindte zijn

doorslaggevend, maar de vraag of Christus in ons

gestalte heeft verkregen.

WE hebben in het voorgaande hoofdstuk betoogd dat de mens
volgens de Bijbel van nature sterfelijk is en dat eventuele on-

sterfelijkheid wordt verleend bij de opstanding uit de doden. Uiteraard
wordt deze onsterfelijkheid alleen verleend aan diegenen die hun
proeftijd met goed gevolg hebben doorstaan. De Bijbel heeft ons dan
ook veel te vertellen over een oordeel dat te dien tijde plaats zal vinden,
waarbij sommigen zullen worden aangenomen en anderen verworpen.
Jezus spreekt daarover in een aantal gelijkenissen en het is dus kennelijk
een belangrijk onderdeel van zijn boodschap.

Slaven met een opdracht

Allereerst is er een gelijkenis over een heer die geruime tijd op reis
gaat en zijn slaven achterlaat met elk een som geld en de opdracht om
daarmee te handelen. Bij zijn terugkomst houdt hij afrekening met hen
en beloont of straft ze al naar gelang hun inzet. De gelijkenis komt in de
evangeliën tweemaal voor, met duidelijke verschillen. Dat betekent
kennelijk dat Jezus hem meerdere malen gebruikt heeft en bij
verschillende gelegenheden verschillende aspecten heeft willen
benadrukken. In de versie van Matteüs (Matt. 25) geeft de heer zijn
slaven respectievelijk vijf talenten, twee talenten en één talent, kennelijk
op grond van zijn inschatting van hun bekwaamheden. Een talent was
een bedrag aan geld ter waarde van ongeveer 2500 euro. Als de heer
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terugkomt blijken de eerste twee slaven hun kapitaal door bekwaam
handeldrijven te hebben verdubbeld. Beiden ontvangen dezelfde
beloning (“ga in tot het feest van uw heer”). De derde heeft niet de
moeite genomen voor zijn heer aan het werk te gaan. Hij wordt buiten
geworpen “in de buitenste duisternis.” In de versie die we in Lucas
vinden (Luc. 19) ontvangt elke slaaf hetzelfde bedrag van 10 ponden (ca.
500 gulden). De eerste ziet kans dat te verdubbelen, terwijl de tweede
kennelijk iets minder handig is, maar er toch nog de helft bijverdient.
Ook hier is de derde niet bereid voor zijn heer aan het werk te gaan.
De beloningen zijn nu ongelijk. De eerste ontvangt “gezag over tien
steden”, de tweede over vijf, kennelijk in overeenstemming met hun
gebleken bekwaamheden. De motivering is echter in beide gevallen:
“Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt,
heb gezag over ...” Ook in dit geval wordt de derde slaaf, die niets
gedaan heeft, uit zijn vertrouwenspositie gezet.

Het zou ons weinig moeite moeten kosten om hierin de principes
terug te vinden die we hebben besproken in de hoofdstukken 4 en 8,
nl. dat de mens niet onmiddellijk over de gehele aarde werd gesteld,
maar eerst in het klein moest bewijzen dat hij zijn grote taak wel
aankon. Pas als dat was gebleken zou hem een grotere toekomst
wachten. Bovendien vertellen de gelijkenissen ons dat er aan het eind,
bij de terugkomst van de heer, een beoordeling wacht over zijn proef-
tijd. Maar dat is uiteraard niet meer dan logisch. De positie van de der-
de slaaf is echter ook van belang. Hij heeft het geld van zijn heer niet
verkwist, maar hij heeft er simpelweg niets mee gedaan. Hij was niet
van plan om iets voor zijn heer te doen, en heeft zich daarmee
ongeschikt betoond voor een meer verantwoordelijke positie. De
toepassing zal ook duidelijk zijn. Dit leven nu is een opleiding voor het
leven straks in het Koninkrijk (zie hoofdstuk 15), wanneer Christus’
dienaren met Hem zullen regeren (Openb. 20:4). De ‘goede’ dienaren,
die zich betrouwbaar hebben betoond, gaan beide in in dat Koninkrijk
(“ga in tot het feest van uw heer”) maar hun taak daar zal zijn aangepast
aan hun gebleken bekwaamheden (“heb gezag over tien/vijf steden”). De
luie dienaar heeft in dat Koninkrijk geen plaats; hij is simpelweg
onbruikbaar.

112



Bruikbaar of ondeugdelijk

In de serie van zeven gelijkenissen over het Koninkrijk in Matt. 13
zijn er twee die spreken over wat er zal gebeuren bij het oordeel. Dat
is de gelijkenis over het onkruid tussen de tarwe en de gelijkenis over
het sleepnet. De eerste gaat over een veld met tarwe, waartussen
onkruid mee opgroeit. Daarbij gaat het om een bepaalde soort onkruid,
nl. ‘dolik’ (het is jammer dat de NBG vertaling dat niet duidelijk maakt).
Dit lijkt sprekend op tarwe, maar tegen de oogsttijd levert het geen
bruikbare vrucht op. In de gelijkenis zegt de heer dan:

“Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te
verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur” (Matt.
13:30).

In de gelijkenis over het sleepnet luidt het slot:

“Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en
verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg”
(Matt. 13:48).

Ook hier zal de toepassing duidelijk zijn. Het bruikbare, dat wat
vrucht heeft gedragen, staat ten dienste van de heer van het land. Wat
geen bruikbare vrucht gedragen heeft, of, in de termen van de andere
gelijkenis, het ondeugdelijke, wordt weggeworpen of verbrand. Let op
dat het hier niet gaat om een afweging van de goede delen tegen de
slechte delen van hetzelfde ‘product’, dus van de goede en slechte
daden van het individu. Het gaat om bruikbaar of ondeugdelijk. Het is
niet zo dat onze goede daden op de ene schaal van de weegschaal
worden gelegd en onze zonden op de andere en dat dat gekeken wordt
wat zwaarder weegt. Als we ‘in Christus’ zijn zijn onze zonden hoe dan
ook vergeven. Maar het gaat erom of we aan het eind van onze
proeftijd bruikbaar zijn of niet. Als we bruikbaar zijn worden we
aangenomen; dan ligt er straks voor ons een taak in Christus’ Koninkrijk.
Zijn we ondeugdelijk dan worden we verworpen; we zijn dan
simpelweg onbruikbaar.
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De rechterstoel

De apostel Paulus schrijft, met gebruik van een iets ander beeld, aan de
Korintiërs:

“Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,
opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Kor. 5:10).

In zijn brief aan de gemeente te Rome spreekt hij in datzelfde verband
over de rechterstoel Gods (Rom. 14:10). Dat slaat op hetzelfde oor-
deel, in overeenstemming met Jezus’ eigen woorden:

“Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de
Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar
heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven” (Joh. 5:21-22).

In Matt. 25 staat een gelijkenis opgetekend die dit oordeel beschrijft.
Het beeld is dat van twee groepen ‘gelovigen’ voor Christus’ rechter-
stoel, gescheiden “zoals de herder de schapen scheidt van de bokken”
(Matt. 25:32). Tot de ene groep wordt gezegd: “Komt, gij gezegenden
mijns Vaders, beërft het Koninkrijk,” en tot de andere: “Gaat weg van Mij,
gij vervloekten.” Als we vervolgens nagaan waarom de ene groep wel
wordt aangenomen en de andere niet, dan blijkt dat dat gebeurt op
grond van hun gedrag. De ene groep heeft, als het ware, Christus’
gezicht getoond aan hun medebroeders en -zusters; de andere heeft
dat niet gedaan. Het gaat kennelijk niet om de leer of om de naam die
wij dragen, maar om de vraag of Christus in ons gestalte heeft gekregen
(zie blz. 57: ‘Gerechtigheid door geloof’).

Dit laatste punt wordt op diverse plaatsen in Jezus’ prediking
verder uitgewerkt. In Lucas 10 komen de 70 discipelen terug van hun
predikingsopdracht. Enthousiast vertellen ze: “Here, ook de boze geesten
onderwerpen zich aan ons in uw naam.” In zijn antwoord zegt Jezus:
“Verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar
verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemel.” Ook al kunnen
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we wonderen verrichten in Jezus’ naam dan brengt ons dat op zichzelf
nog niet in het Koninkrijk. Dat had Hij ook in de Bergrede al aangeduid,
toen Hij zei:

“Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der
hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de
hemelen is. Velen zullen te dien dage [kennelijk ten tijde van het
oordeel] tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam
boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En
dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van
Mij, gij werkers der wetteloosheid.” (Matt. 7:21-23).

Het gaat er kennelijk niet om dat wij ‘erbij geweest zijn’. Dat zou valse
gerustheid geven. Wij moeten Christus hebben getoond in ons leven.
En de meerderheid zal dan blijken niet aan dat criterium te hebben
voldaan, want Hij had eerder gezegd:

“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg,
die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want
eng is de poort, en smal is de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn
er, die hem vinden” (Matt. 7:13-14).

Merk daarbij op dat het oordeel gaat tussen mensen die allen
pretenderen van Christus te zijn geweest. Opstanding en oordeel zijn
er alleen voor diegenen die ‘talenten’ of ‘ponden’ hebben gekregen om
voor hun heer mee te handelen. Onder hen wordt afrekening
gehouden. Het zou zinloos zijn om diegenen die zo’n opdracht niet
hebben ontvangen, die de heer wellicht niet eens hebben gekend,
verantwoordelijk te houden voor het feit dat Christus in hen niet
gestalte heeft verkregen. Als we dat inzien, begrijpen we ook de
driedeling die de profeet Daniël aanbrengt, als hij schrijft:

“Velen [dus niet allen] van hen die slapen in het stof der aarde, zullen
ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot
eeuwig afgrijzen” (Dan. 12:2).
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Dit duidt de volgende drie categorieën aan:

• Zij die niet opstaan (die niet behoren tot de ‘velen’)
• Zij die opstaan en eeuwig leven ontvangen
• Zij die opstaan en veroordeeld worden.

In overeenstemming daarmee zegt Matteüs:

“Dezen [de afgewezenen] zullen heengaan naar de eeuwige straf,
maar de rechtvaardigen [d.w.z.. zij die gerechtvaardigd zijn, zie
hoofdstuk 6] naar het eeuwige leven” (Matt. 25:46).

Over die eeuwige straf spreekt het boek Openbaring als ‘de tweede
dood’ (Openb. 20:14, zie ook Openb. 2:11). Dat kan alleen maar
betekenen dat zij opnieuw, en nu voorgoed, zullen sterven. Deze straf
is in die zin eeuwig, dat hij onomkeerbaar is. Van een eeuwige pijniging
weet de Bijbel niets (zie Addendum 2).

ADDENDUM 1: is er een ‘tweede kans’?

Sommigen, verontrust over het feit dat het oordeel definitief is,
hebben de theorie ontwikkeld dat zij die daarbij afgewezen worden een
nieuwe kans krijgen om eeuwig leven te ‘verdienen’. Hoe bijbels is nu
zo’n idee? Wel, het heeft alles te maken met de opvatting dat het doel
van het geloof is om mensen tot behoudenis te brengen. Daar komt ook
de belangstelling uit voort voor de persoonlijke verlossing, waarover we
spraken aan het eind van hoofdstuk 5. In zo’n benadering is iedere
behouden ziel er een. Maar zoals we gezien hebben is dat niet Gods
doel met de Schepping zoals verklaard in de Bijbel. Iemand die zo’n
‘tweede kans’ zou aangrijpen kan alleen maar iemand zijn die niet bereid
was zich in te spannen voor zijn Heer, de derde slaaf uit de gelijkenissen
van de talenten en de ponden. Pas wanneer het hem duidelijk wordt dat
hij daar persoonlijk bij verliest, is hij bereid zich in te spannen. Het gaat
hem uitsluitend om zijn eigen gewin. Dat maakt hem nog steeds geen
bruikbare dienaar; hij blijft ondeugdelijk. Het hoeft ons dan ook niet te
verbazen dat de Bijbel niets weet van zo’n tweede kans.
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Na de ‘constantinische omwenteling’ (zie hoofdstuk 1) is er nog
een andere theorie ontwikkeld, die van het zgn. vagevuur. Zielen die
niet volmaakt genoeg zouden zijn om te worden aangenomen, zouden
gestraft worden door kortere of langere tijd te moeten doorbrengen in
een vuur dat pijnigt, maar niet vernietigt. Volgens Verduin (zie hoofd-
stuk 1) is die gedachte ontwikkeld omdat de kerk in die tijd allen
omvatte die op Europees grondgebied woonden (i.p.v.. de bijbelse
gemeente, welke bestond uit vrijwillig toegetredenen). Die kerk maakte
geen onderscheid tussen gelovigen en (feitelijk) ongelovigen. Het leek
dan niet logisch dat er na de dood toch weer onderscheid zou worden
gemaakt tussen mensen die aangenomen en anderen die afgewezen
zouden worden. Dat werd op deze wijze opgelost, zodat uiteindelijk
toch weer allen behouden konden worden. Deze theorie sluit aan bij de
gedachte dat bij het oordeel onze zonden worden afgewogen tegen
onze ‘goede daden’, waarbij dan in het vagevuur onze zonden zouden
worden ‘weggebrand’, maar niet bij de bijbelse voorstelling van het
leven als leerschool. Wie zich in dit leven niet heeft laten opleiden tot
een bruikbare dienaar wordt ook door een pijniging in een vagevuur
niet tot een ander mens. Opnieuw spruit deze voorstelling voort uit een
behoefte aan individuele verlossing, maar niet uit de bijbelse gedachte
dat Christus in ons gestalte moet verkrijgen, zodat wij in het Koninkrijk
bruikbaar zullen zijn om in de tijd daarna God te kunnen verheerlijken
als wezens die, hoe gebrekkig ook, uit eigen vrije keuze zijn kant
hebben gekozen. Opnieuw hoeft het ons dus niet te verbazen dat de
Bijbel niets weet van zo’n vagevuur.

Weer anderen wijzen op de tekst in de tweede brief van Petrus,
die zegt ‘dat God niet wil dat sommigen verloren gaan’ en concluderen
daaruit dat uiteindelijk allen behouden zullen worden, want ‘als God iets
niet wil dan gebeurt dat niet’. Dit getuigt van oppervlakkig lezen. De
passage zegt voluit:

“De Here talmt niet met de belofte [van Jezus’ terugkomst], al zijn
er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij
niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering
komen” (2 Pet. 3:9).

117

Petrus legt hier uit waarom Christus’ wederkomst nog uitblijft: het geeft
meer mensen de gelegenheid om tot bekering te komen. En het zal de
lezer niet ontgaan dat die bekering in dit leven plaats moet vinden.
Zodra Jezus terugkomt is die gelegenheid voorbij.

ADDENDUM 2: eeuwig branden in de hel?

Lezers die de gelijkenissen, die wij geciteerd hebben, hebben
opgezocht zullen hebben bemerkt dat in veel gevallen het
‘ondeugdelijke’ wordt verbrand. In Matt. 13 gebeurt dat met het
onkruid uit de akker en in de toepassing van het ondeugdelijke uit het
sleepnet; in Matt. 25 wordt dat aangekondigd aan de verworpenen (vs.
41). In dat laatste geval wordt zelfs gesproken van ‘eeuwig’ vuur. Dat
heeft sommigen ertoe gebracht te geloven in een eeuwige pijniging met
vuur van ongehoorzame zielen. Het eerder genoemde vagevuur is
alleen maar een in de tijd begrensde versie hiervan. Die gedachte van
een eeuwige pijniging in vuur komt mede voort uit de idee dat de ziel
onsterfelijk is en, ook voor God, onvernietigbaar. Daar hebben we al
over gesproken in het vorige hoofdstuk. In de Bijbel is vuur altijd een
symbool van ofwel loutering, zoals goud door vuur gelouterd (veredeld)
wordt, ofwel van totale vernietiging (de ‘tweede dood’). Als loutering
wordt het beeld gebruikt voor wat ons mogelijk overkomt in dit leven,
tijdens onze ‘training’. In de aangehaalde gelijkenissen kan vuur echter
alleen maar slaan op totale vernietiging. In het gebruikte beeld is het
vuur wel eeuwig, maar wat erin geworpen wordt verbrandt, juist omdat
het vuur niet uitgaat, tot de laatste snipper.

Ter illustratie geven we hier de oorsprong van deze idee. In Jes. 34
wordt gesproken over een grote slag die wordt uitgevochten in de
omgeving van het land Israël. Om redenen die ons nu te ver zouden
voeren moeten we aannemen dat het hier gaat om een laatste aanval op
het Joodse volk (zie hoofdstuk 15), en mogelijk zelfs tegen de terug-
gekeerde Messias Zelf, ten tijde van Christus’ terugkomst. De aan-
vallende legers zullen worden vernietigd en hun lijken zullen worden
begraven in een dal in wat vroeger het land van Edom was. In Jes. 2
wordt gezegd dat in het Koninkrijk de volken der wereld regelmatig
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zullen opgaan naar Jeruzalem, de nieuwe hoofdstad der wereld. In Jes.
66 wordt vermeld dat diegenen die opgaan naar Jeruzalem “zullen
uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij [God] afvallig
geworden zijn” (vs. 24). Dat wil kennelijk zeggen dat zij zullen uitgaan en
de begraafplaatsen aanschouwen van de vernietigde legers in het land
van Edom, niet ver van Jeruzalem. In Jes. 34 wordt van Edom gezegd
dat het voor eeuwig woest zal liggen en dat het voor eeuwig een land
zal zijn van brandend pek “dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt
zijn rook op” (vsn. 9-10). In overeenstemming daarmee wordt in Jes. 66
gezegd van de ‘afvallig geworden mannen’: “want hun worm zal niet
sterven, en hun vuur niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een
afgrijzen wezen” (vs. 24). De bedoeling is kennelijk dat er zoveel lijken
liggen dat de wormen er voor jaren genoeg aan hebben en dat de
brand, zoals gezegd in Jes. 34, eeuwig is. Jezus citeert deze woorden in
Marc. 9. Hij zegt daar dat we alles moeten wegdoen wat ons tot zonde
zou kunnen verleiden, omdat het beter is lichamelijk gehandicapt in te
gaan in het koninkrijk dan met een heel lichaam in de hel te worden
geworpen “waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust”
(Marc. 9:48). Hij spreekt hier niet van onsterfelijke zielen (hooguit van
onsterfelijke wormen, voor wie de passage al te letterlijk neemt), maar
verwijst duidelijk naar de achtergrond van Jesaja. Er zijn maar twee
categorieën: zij die in opstand gekomen zijn tegen God en zijn Gezalfde,
en zij die in het Koninkrijk zullen aanbidden. Wat de uitdrukking ‘hel’
betreft, dit woord duidt in het NT het dal Hinnom aan, ten zuiden van
Jeruzalem, waar het huisvuil van de stad werd verbrand, en waar in
principe ook de lichamen van terechtgestelde misdadigers werden
verbrand (het vergriekste Hebreeuwse woord gehenna). Voor de
verblijfplaats van de doden gebruikt het NT het woord ‘dodenrijk’, als
beeld van een imaginaire (denkbeeldige) wereld waar de gestorvenen
(alle gestorvenen) zouden verblijven (het Griekse woord hades). Dat
kan eigenlijk het beste vertaald worden met ‘graf’, en in sommige
vertalingen is dat ook zo gedaan.

Volledigheidshalve zouden we nog moeten wijzen op een passage
in het boek Openbaring, waar inderdaad sprake is van eeuwige pijniging
met vuur (Openb. 20:10). Maar Openbaring is een boek met veel
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symbolische taal. En reeds het feit dat in dit vuur de ‘duivel’ (de zonde),
de valse kerk, en het goddeloze verbond van staten, dat tegen God in
opstand is gekomen, worden gepijnigd, en dat in ditzelfde vuur de dood
en het dodenrijk worden vernietigd, zou ons moeten waarschuwen
tegen een al te letterlijke opvatting van deze passage. Meer valt daar in
dit bestek niet over te zeggen. Over Openbaring is door mij een ander
boek geschreven.1)

1) Zie voor een behandeling van Openbaring mijn boek “Jezus’ laatste

boodschap”
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III DE EKKLESIA

De uitgeroepenen

Het verbondsvolk van God is altijd een
minderheid geweest in een grotere wereld
waarin het trouw moet blijven aan zijn roeping.
Onder het Oude Verbond vormde het een
staatkundige eenheid. Onder het Nieuwe
Verbond bestaat het uit individuele
gemeenschappen van vrijwillig toegetredenen,
die verspreid zijn over de naties. Na de
wederkomst van de Verlosser zal er een
wereldwijd Koninkrijk ontstaan, onder zijn
koningschap.
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12. DE GEMEENTE VAN HET OUDE VERBOND

Het verbondsvolk in het OT diende als beeld van het

komende Koninkrijk. De gezalfde koningen en hoge-

priesters beeldden de latere Gezalfde uit, die Gods

speciale Koning en Hogepriester zou zijn. Daarnaast

had het volk de opdracht om te getuigen, een taak die

het straks opnieuw zal hebben.

HET verbondsvolk van het Oude Testament ontstond in Egypte in
ballingschap. Hun bestaan als Gods volk nam een aanvang bij de

uittocht. In de eerste vijf boeken van de Bijbel, de zgn. boeken van
Mozes, wordt het volk ruim 100 maal aangeduid met het woord
‘vergadering’ (Hebr.: edah), wat aanduidt dat het volk in Gods ogen
meer was dan zomaar een volk; het was een door Hem
bijeenvergaderde groep mensen die waren voorbestemd om zijn Naam
in de wereld bekend te maken. Het Hebreeuwse woord duidt op een
vergadering van aangewezen mensen. In de rest van het OT komt het
woord nog een twintigmaal voor. Maar het woord dat in de rest van
het OT bij voorkeur gebruikt wordt is het Hebreeuwse woord qahal,
dat in onze Bijbel is vertaald met ‘gemeente’. Het betekent de ter
vergadering geroepenen. In de eerste vijf boeken komt het reeds 25
maal voor, maar in de rest van het OT ruim 70 maal. Het heeft de
sterke bijbetekenis van ‘door God geroepen zijn’. De Septuaginta, de
Griekse vertaling van het OT die in de derde en tweede eeuw voor
onze jaartelling is ontstaan, gebruikt voor deze twee Hebreeuwse
woorden de Griekse woorden sunagog, waar het latere Joodse woord
synagoge van is gekomen, en ekklesia, dat in de Griekse wereld sloeg
op de wettige volksvergadering (lett.: de ter vergadering geroepenen).
Er is echter geen één op één verband tussen de twee Hebreeuwse
woorden en de twee Griekse woorden, wat aangeeft dat de Joodse
vertalers de woorden kennelijk als onderling verwisselbaar beschouw-
den.
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Het Oude Verbond

Na de uittocht uit Egypte ontving het volk de Wet te Sinaï. Maar
dat was meer dan alleen maar wetgeving. God sloot een Verbond met
hen:

“Zij brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de
HERE. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in
bekkens ... Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en
hij zeide: Zie, het bloed van het verbond dat de HERE met u sluit, op
grond van al deze woorden” (Ex. 24:5-8).

Het Verbond bestond erin dat het volk beloofde al Gods wetten uit te
voeren en dat zij dan zijn volk zouden zijn. Ze zouden dan een
bijzondere plaats innemen in de wereld. God had gezegd:

“Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond be-
waart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de
ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters
zijn en een heilig volk” (Ex. 19:5-6)

Niet slechts de stam Levi onder hen zou priesters leveren: nee, uit-
eindelijk zouden zij allen priesters zijn, d.w.z.. zij zouden de mensheid
bij God vertegenwoordigen. Het was een hoge roeping en het stond
vast dat niemand daar ten volle aan zou voldoen. Maar de wet voorzag
in verzoening voor onopzettelijke zonde. Éénmaal per jaar, op de ‘grote
verzoendag’ (Lev. 16) zou de hogepriester binnengaan in het ‘heilige der
heiligen’ van de tabernakel en verzoening doen voor het volk. Op
andere dagen zouden de dagelijkse offers gebracht worden en zou het
licht van de zevenarmige kandelaar in het ‘heilige’ worden
onderhouden. Als zij God werkelijk in hun hart droegen zouden zij aan
hun hoge roeping hebben beantwoord, ondanks hun menselijke
zwakheid. Maar in de loop van hun geschiedenis ging het mis. En het
kwam zover dat God het volk verwierp en over de aarde verstrooide.
Daaruit mogen wij echter niet afleiden dat Gods bemoeienis met dit
volk is afgelopen en dat anderen (zoals wij) in hun plaats zouden zijn
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gekomen. Het blijft Gods volk en door de profeten maakt God het
overduidelijk dat Hij in ‘het eind der tijden’ dit volk weer zal aannemen.
Zo bijvoorbeeld bij Hosea. Die moest een ‘ontuchtige vrouw’ nemen
als beeld van Gods ‘huwelijk’ met het ontuchtige Israël (ontucht is in het
OT een gebruikelijk beeld voor afgoderij). Hij moest zijn kinderen Lo-
Ruchama (= zonder-ontfermen) en Lo-Ammi (= niet-mijn-volk)
noemen. Maar over de verre toekomst zegt God dan:

“Dan zal Ik ... Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi
zeggen: Gij zijt mijn volk” (Hos. 2:22).

Het koninkrijk

Tijdens hun reis door de woestijn stond het volk onder leiding van
de door God aangewezen leider Mozes. Deze vertegenwoordigde God
bij het volk, want God zelf was hun eigenlijke leider. Maar Mozes was
niet in staat het volk het beloofde land binnen te voeren, omdat hij
eenmaal onbedachtzaam gesproken had en God ‘niet de eer gegeven
had’ toen hij voor het volk water uit de rots te voorschijn deed komen.
In zijn plaats moest Jozua het volk de Jordaan over leiden naar het land.
Er zit een duidelijke symboliek in het feit dat Mozes, wiens naam
onverbrekelijk is verbonden met de Wet, niet in staat was het volk het
land binnen te leiden en dat dat moest gebeuren door een man die in
beproeving trouw was gebleken (één van de twee oorspronkelijke
getelden die niet gestorven waren in de woestijn) en wiens naam gelijk
was aan die van Jezus. Maar daar kunnen we hier nu niet verder op
ingaan. Eenmaal in het land had het volk geen eigenlijke leider. Het
stond onder de door God gegeven Wet, waarvan de uitvoering lag in
handen van de priesters. Alleen in tijden van nood gaf God hun een
leider om hen voor te gaan in hun strijd tegen hun vijanden. Deze
leiders werden aangeduid met het woord ‘richter’; het volk ‘richten’
betekende: het volk leiden in overeenstemming met Gods Wet.

Deze toestand beviel het volk niet, zodat zij aan de laatste richter,
Samuël, vroegen om over hen een koning aan te stellen. Samuël zag
hierin een motie van wantrouwen tegen zijn optreden, maar God wees
hem erop dat ze in feite Hem (God) hadden verworpen als hun
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eigenlijke koning:

“De HERE zeide tot Samuël: Luister naar het volk, in alles wat zij tot
u zeggen, want niet ú hebben zij verworpen, maar Mij hebben zij
verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn” (1 Sam. 8:7).

Weliswaar was in de wet reeds voorzien dat er op een gegeven
moment een koning zou komen, maar het motief van het volk deugde
niet:

“Zie, gij zijt oud geworden ... Stel nu een koning over ons aan om ons
te richten, als bij alle andere volken” (1 Sam. 8:5).

Hun motief was dat Samuël oud was geworden en dat er iemand in zijn
plaats moest komen die die functie waardig was, maar zij vertrouwden
kennelijk niet op God, dat die erin zou voorzien. Maar bovenal: zij
wilden daarin gelijk zijn aan de volken rondom hen. Dat was een
flagrante ontkenning van hun bijzondere positie als Gods volk, als zijn
gemeente van gelovigen, door Hemzelf geleid.

God antwoordde het volk door een koning aan te wijzen zoals
zijzelf die zouden hebben uitgekozen: Saul uit Benjamin. Dat bleek dan
ver-volgens niet de juiste man te zijn. Vervolgens koos God een man die
het volk zelf nooit zou hebben gekozen: David, een herdersjongen uit
Juda. Hij wordt beschreven als “een man naar mijn [Gods] hart” (Hand.
13:22, zie ook 1 Sam. 13:14). Hij vestigde Gods heerschappij over het
volk en consolideerde de grenzen van het rijk. Zijn zoon Salomo (=
man van vrede) bracht het rijk tot grote bloei in een tijd van bestendige
vrede. Hij bouwde een tempel voor de eredienst, en de roep van zijn
wijsheid ging uit over de gehele toenmalige wereld. Maar ook deze
koningen dienden te regeren alsof zij slechts regenten waren die
regeerden in de naam van de echte Koning, God. David zei over
Salomo:

“Uit al mijn zonen verkoos Hij [God] mijn zoon Salomo om te zitten
op de troon van het koningschap des HEREN over Israël”
(1 Kron. 28:5).
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En Salomo sprak, na zijn troonsbestijging, in een gebed tot God over
zijn volk als ‘uw volk’ (1 Kon. 3:9). In de wet van Mozes was
voorgeschreven dat als er een koning zou komen, die een afschrift van
de Wet moest laten maken (volgens sommige vertalingen moest hij dat
zelfs eigenhandig doen; zie bijv. de SV) om daarin dagelijks te lezen,
“opdat zijn hart zich niet verheffe boven zijn broeders, en hij van het gebod
niet afwijke naar rechts of naar links” (Deut 17:18-20). Het is duidelijk
dat voor de koning, meer nog dan voor het gewone volk, gold dat hij
moest leven met Gods woord in zijn hart.

De troon van David

In Hoofdstuk 5 hebben we gezien dat er belangrijke beloften zijn
gedaan aan Abraham. Maar ook aan David is door God een belofte
gedaan. Als David het plan opvat om een tempel voor God (in de taal
van het OT: een ‘huis’ voor God) te bouwen wordt hem dat door God
belet: zijn zoon Salomo is uitverkoren om die taak te volbrengen. Maar
in plaats daarvan geeft God aan David de belofte dat Hij hèm een ‘huis’
zal bouwen, d.w.z.. een koninklijke dynastie:

“Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw
aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd” (2 Sam. 7:16).

David heeft begrepen dat hier weliswaar gesproken werd van een
dynastie, maar dat de belofte toch vooral betrekking moest hebben op
het ‘enkelvoudige zaad’ uit de beloften aan Abraham (zie hoofdstuk 5,
‘Een goddelijk plan’). Zo sloegen ook de volgende woorden weliswaar
in de eerste plaats op zijn zoon Salomo, maar daar overheen op de
grote toekomstige Koning:

“Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen te ruste zijt
gegaan, dan zal Ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden,
en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mijn naam een huis
bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen”
(2 Sam. 7:12-13).
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Gedurende de volgende generaties wordt het koningschap over Juda,
vooral bij de profeten, dan ook dikwijls aangeduid als ‘de troon van
David’. Toch kwam er na eeuwen van afval een einde aan het koning-
schap op de troon van David. Niettegenstaande Gods belofte ging
tenslotte de ‘laatste’ koning uit het geslacht van David in ballingschap,
doch niet zonder een belofte van herstel: “... totdat hij komt, die er recht
op heeft en aan wie Ik [God] het geven zal” (Ezech. 21:27). En zo wordt
in een aantal profetieën ook van de komende grote Koning gezegd dat
Hij zal zitten op de ‘troon van David’ (zie bijv. Jes. 9:7). Als zijn
geboorte wordt aangekondigd, luidt de boodschap:

“Zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de
naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten
genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader
David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob [Israël]
heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen”
(Luc. 1:31-33).

Hij zou de grotere ‘Salomo’ zijn. Hij zou de Here een ‘huis’, een tempel
bouwen, niet bestaande uit stenen, maar uit mensen van vlees en bloed
(zie hoofdstuk 14, ‘De gemeente van het Nieuwe Verbond’). En zo
diende het koninkrijk onder David en vooral onder Salomo als een
beeld van het komende vrederijk dat zal worden gevestigd door de
grotere dan David en Salomo. Waarbij het ook dan zo zal zijn dat God
de eigenlijke Koning is en dat de Koning op aarde zal regeren in zijn
naam.

De gezalfde des Heren

Vanaf de tijd dat God Saul had aangewezen als de eerste koning
van Israël werd de koning in zijn ambt bevestigd door hem te zalven,
d.w.z.. door de heilige zalfolie uit te gieten over zijn hoofd. De koning
stond daarmee bekend als ‘de gezalfde des Heren’. Tot aan die tijd
werd alleen de hogepriester in zijn ambt bevestigd door zalving. De
term ‘de gezalfde des Heren’ slaat dus bij uitstek op de leiders van het
volk, zij die zijn aangesteld om het volk in Gods naam te leiden. Zo zou
ook de grote Koning een ‘gezalfde’ des Heren zijn, in het Hebreeuws
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van het OT een ‘Messiah’, in het Grieks van het NT een ‘Christos’. Dat
laat nog de vraag open of Hij een hogepriester zou zijn of een koning,
maar reeds in het OT zijn er passages die er op duiden dat Hij beide
zou zijn (iets wat onder de Wet niet kon), en het NT bevestigt dat. Hij
zou echter niet gezalfd zijn met olie. Ook hier was het
Oudtestamentische ritueel slechts een beeld. Zijn zalving zou er een zijn
met Gods Geest, dwz. Gods kracht. We zagen dit al aangekondigd in de
vijfde profetie aangaande de Knecht des Heren in hoofdstuk 7 (“De
Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft”), een
vers dat Jezus citeert als inleiding op zijn toespraak in de synagoge te
Nazaret (Luc. 4:18). De apostel Petrus verwijst daarnaar, als hij in zijn
toespraak tot de Romeinse hoofdman Cornelius zegt:

“Gij weet ... van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige
Geest en met kracht heeft gezalfd” (Hand. 10:38).

Gods getuigen

Het was Gods bedoeling geweest dat de Israëlieten zijn naam in de
wereld bekend zouden maken. Zij hadden een voorbeeldfunctie
moeten hebben onder de volken rondom. Zij zouden, zowel door hun
handel en wandel als door hun woorden, de heerlijkheid van de God
van Israël onder de heidenen bekend hebben moeten maken. Als zij
God blijvend hadden gediend, zou alleen al hun voorspoed een krachtig
getuigenis zijn geweest. En de Wet die hun gegeven was zou een
monument zijn geweest van gerechtigheid in een wereld van onrecht.
Het is te betreuren dat de gemiddelde christen van deze Wet alleen het
principe ‘oog om oog, tand om tand’ heeft onthouden, en dat dat voor
hem staat als een toonbeeld van barbaarse vergelding. In werkelijkheid
was de Wet, zoals we ook zouden mogen verwachten, een weerslag
van Gods rechtvaardigheid; en hij bevatte elementen waar onze eigen
moderne wetgeving bij lange na niet aan toekomt:

“Onderhoudt ze [de bepalingen van de wet] dan naarstig, want dat
zal uw wijsheid en uw inzicht zijn in de ogen der volken, die bij het
horen van al deze inzettingen zullen zeggen: Waarlijk, dit grote volk
is een wijze en verstandige natie. Immers welk groot volk is er,
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waaraan de goden zó nabij zijn als de HERE, onze God, telkens als wij
tot Hem roepen? En welk groot volk is er, dat inzettingen en
verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet, die ik u heden
voorleg”
(Deut. 4:6-8).

Zo was het ook onder Salomo. De koningin van Scheba kwam “van de
einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen” (Matt. 12:42). Maar
in het algemeen is het niet tot prediking gekomen.

Omdat het volk heeft verzuimd om te prediken en Gods naam
bekend te maken is God een nieuwe koers ingeslagen met zijn volk. Als
zij niet in woorden wilden getuigen dan zouden zij met hun geschiedenis
getuigen. In alles wat hun zou overkomen zouden zij een levend
getuigenis zijn van het feit dat God met hen werkte:

“Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen
eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij
een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, Ik ga voort
wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar”
(Jes. 29:13-14).

En zo gebeurde het. Zodat God, in een quasi-dispuut met de afgoden,
het volk als getuige kon oproepen:

“Ik heb verkondigd, verlost en doen horen, en ben geen vreemde onder
u; gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des HEREN, en Ik ben
God” (Jes. 43:12).

Zij waren getuigen met hun nationale geschiedenis, doordat zij in
ballingschap zijn gegaan en teruggekeerd, verlost; doordat zij over de
wereld verstrooid zijn en toch niet verloren of in de volken opgegaan;
doordat zij uit hun land zijn verdreven en toch weer daarheen terug-
gekeerd. En dat alles zoals door God voorzegd en door zijn profeten
verkondigd. Dat zou de wereld moeten overtuigen van zijn bestaan en
van het feit dat dit volk ondanks alles nog steeds zijn volk is. Maar veel
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van de christelijke wereld ziet het niet, wil het niet zien, omdat zij
sedert lang de theorie heeft ontwikkeld dat de kerk het nieuwe Israël
is en dat alleen de strafaankondigingen voor dat oude volk gelden, ter-
wijl de heilsaankondigingen voor het ‘nieuwe Israël’ gelden. Of, in één
geval, dat niet dat oude volk maar zijzelf de getuigen zijn waar God in
Jesaja over spreekt. Zij zijn niet bekend, of willen niet bekend zijn, met
Paulus’ uiteenzetting in zijn brief aan de gemeente te Rome dat wij, niet-
Joden, slechts ingeënte takken zijn op de Joodse stam, en dat de
verworpenen weliswaar weggesnoeid zijn, maar dat God ook ons weer
kan wegsnoeien als wij ons te hoogmoedig beroemen tegen de oude,
natuurlijke takken (Rom. 11:17-24). En wie meent dat hij Gods instem-
ming heeft als hij dit volk vervolgt, moet bedenken dat nog steeds geldt
wat God tegen Abraham zei: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u
vervloekt zal Ik vervloeken” (Gen. 12: 3).

Maar terug naar dat volk zelf. God laat zijn plannen niet
dwarsbomen door een ongehoorzame natie. Als straks de nieuwe
Koning regeert in zijn nieuwe Koninkrijk zal het de taak van het oude
volk zijn om alsnog de oude taak uit te voeren:

“Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst
en gebieder der natiën. Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij
roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de
HERE, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt
heeft”
(Jes. 55:4-5).

En:
“In die dagen zullen tien mannen uit de volken van allerlei taal
vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judese man, en zeggen: wij
willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is”
(Zach. 8:23).
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13. HET BAD DER WEDERGEBOORTE

Het verbondsvolk onder het Nieuwe Verbond bestaat

uit allen die vrijwillig daartoe zijn toegetreden. Hun

toetreding wordt in de Bijbel beschreven als een

‘wedergeboorte’ en het symbool van die weder-

geboorte is de doop. De doop is daarmee een daad

van geloof en een bewust gezette stap.

WE hebben eerder gezien dat de God van de Bijbel consequent een
plan uitwerkt in en met deze wereld en we hebben gezien dat er

een ‘Oud Verbond’ was, te Sinaï gesloten. We zullen ook zien dat er
een ‘Nieuw Verbond’ is. Onder de strikte bepalingen van het Oude
Verbond kon een mens alleen behouden worden als hij volmaakt was.
Hij moest daartoe ‘de Wet’ houden. Die Wet gold voor het
verbondsvolk. Wie uit de andere volken behouden wilde worden moest
zich aansluiten bij dat verbondsvolk. Het Bijbelboek Ruth geeft een
ontroerende beschrijving van een vrouw die dat inderdaad deed en
daartoe haar eigen volk en haar familie achterliet. Omgekeerd was er
binnen het verbondsvolk geen plaats voor wie niet naar die Wet wilde
leven. Als teken daarvan werden alle nieuwgeborenen in dat volk
ingelijfd; de jongens werden daartoe voorzien van het teken van het
Verbond (de besnijdenis). Uiteraard rustte op hen de verplichting om,
eenmaal volwassen geworden, de termen van het Verbond te
onderhouden. Op het (bewust) niet houden daarvan stond in principe
de doodstraf; voor wie zich niet naar dat Verbond schikte was er geen
plaats onder het verbondsvolk.

Onder het Nieuwe Verbond ligt dat allemaal anders. Behouden
wordt wie ‘de oprechte wil’ heeft om God te dienen, maar die
tegelijkertijd bereid is te erkennen dat hij daarin faalt doch zich daarbij
beroept op het werk van zijn Verlosser. We hebben daarbij
geconstateerd dat wie God wil dienen, daarmee tegen de menselijke
natuur in gaat, en ook moet gaan, om daarmee de oprechtheid van zijn
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willen te tonen. We hebben ook geconstateerd dat deze (enige) weg tot
behoudenis in feite reeds lag besloten in het Oude Testament, maar dat
is nu niet ons onderwerp. Daarvoor zij de lezer verwezen naar die
eerdere hoofdstukken. Waar het ons nu om gaat is dat de enige weg tot
behoudenis is gelegen in de vrijwillige poging om God uit vrije wil te
dienen. Dit uitgangspunt van de vrije wil heeft belangrijke
consequenties.

De vrijwillige toetreding

Wie uit vrije wil wil kiezen moet het verschil tussen goed en kwaad
kennen; hij moet tot inzicht zijn gekomen en dus een zekere geestelijke
rijpheid hebben bereikt. Een pasgeborene kent geen goed en kwaad en
ook een jong kind handelt nog voornamelijk gevoelsmatig en niet naar
ethische maatstaven. Maar het ‘verbondsvolk’ onder het Nieuwe
Verbond dient te bestaan uit mensen die vrijwillig tot dat verbondsvolk
zijn toegetreden. Dat zullen dus volwassenen moeten zijn, of althans
men-sen die een zodanige geestelijke rijpheid hebben bereikt dat zij in
staat zijn om bewust die keuze te maken. Onder het Oude Verbond
bestond ‘de buitenwereld’ uit de omringende volken. Het verbondsvolk
vormde ook staatkundig een eenheid; het was een theocratie (een door
God bestuurde staat). Onder het Nieuwe Verbond vormt het
verbondsvolk geen staatkundige eenheid meer. Het bestaat uit vrijwillig
toegetredenen. En ‘de buitenwereld’ bestaat uit alle anderen, buren,
zelfs familieleden, of mogelijk zelfs gezinsleden.

Tot dit verbondsvolk behoort men niet krachtens een
‘onvrijwillige’ biologische geboorte. Toch spreekt de Bijbel over het
moment van opgenomen worden in het verbondsvolk als over een
geboorte, maar dan een zelfgewilde geboorte, een geestelijke geboorte,
soms aangeduid als een ‘wedergeboorte’. Jezus zelf predikt deze
wedergeboorte aan de Joodse leider Nicodemus:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt,
kan hij het Koninkrijk Gods niet zien” (Joh. 3:3).
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Nicodemus vat dit letterlijk op en Jezus moet verduidelijken wat Hij
bedoelt:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan” (v. 5).

De apostel Paulus neemt deze woorden op als hij aan Titus schrijft:

“Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en
God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij
zouden gedaan hebben [zoals het Oude Verbond vereiste], doch
naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der
vernieuwing door de Heilige Geest” (Titus 3:4-5).

De doop als wedergeboorte

Het is duidelijk dat Paulus met dit ‘bad der wedergeboorte’ doelt op de
doop, en dat is dus ook wat Jezus bedoelt met ‘(weder)geboren uit
water’. De doop is in het Nieuwe Testament een teken dat een
symbolisch sterven en opstaan met Christus uitdrukt. Paulus beschrijft
de doop in zijn brief aan de Romeinen dan ook als een symbolisch
medesterven, medebegraven worden en weer mede-opstaan met
Christus:

“Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat,
gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders,
zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen” Rom. 6:4).

Om de symboliek ten volle te beseffen dient men te bedenken dat in
Nieuwtestamentische tijd de doop een onderdompeling in water was.
En zo wordt met de term ‘wedergeboorte’ soms ook de situatie na de
opstanding bedoeld:

“Jezus zeide tot hen [de discipelen]: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij
gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des
mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen
zitten om de twaalf stammen van Israël te richten” (Matt. 19:28).
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De doop is van deze opstanding een symbool:

“Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons
naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus
uit de doden heeft doen wedergeboren worden” (1 Petr. 1:3).

Paulus schrijft in zijn brief aan de Kolossenzen:

“... daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook
mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de
doden heeft opgewekt” (Kol. 2:12).

Wat de doop voor hem persoonlijk betekende vertelt hij in Galaten:
“Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer
mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het
vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft
liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20).

De doop is daarmee het symbool van het begin van een nieuw leven en
dus van een wedergeboorte:

“Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd
hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en
bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit
onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God”
(1 Petr. 1:23).

Samenvattend: de mens wordt als ‘ongelovige’ (wat de mens van
nature is) door het Woord van God geroepen tot een nieuw leven. Hij
treedt toe tot dat nieuwe leven door zich te laten dopen. Dit dopen is
een symbolisch sterven en opstaan met Christus, als symbool van het
feit dat Christus’ dood en opstanding dit alles mogelijk maken. Daarmee
is de doop de (weder)geboorte tot dit nieuwe leven. En als vervulling
hiervan leeft de wedergeborene in de hoop op een werkelijke
opstanding na zijn werkelijk sterven. Uit de woorden van Jezus en
Paulus, hierboven, blijkt dat de waterdoop niet het enige is dat een rol
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speelt bij de wedergeboorte. Er is ook Gods gave van zijn Geest. Dat
we dat hier buiten beschouwing hebben gelaten is niet omdat dat
minder belangrijk zou zijn, integendeel. Maar de gave van de Geest is
Gods deel in het proces van wedergeboorte. De gehoorzame
toetreding door middel van de doop is het deel van de mens hierin, en
daar gaat het ons in deze beschouwing om. Op de gave van de Geest
komen we nog terug in hoofdstuk 17.

Een daad van geloof

Omdat de doop het begin is van een ‘nieuw leven’ en dat nieuwe
leven een bewust op God gericht leven is, volgt daaruit onvermijdelijk
dat de doop een bewuste daad van de gelovige is. De apostel Petrus
schrijft: “Als tegenbeeld daarvan [nl. van de redding van Noach uit of
door de zondvloed] redt u thans de doop, die niet is een afleggen van
lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God”
(1 Petr. 3:21). Zo’n bede veronderstelt een bewuste daad. Hoe komt
het dan dat vrijwel de gehele christenheid de doop voltrekt als een
besprenkeling van baby’s? Het antwoord op deze vraag is interessant
genoeg. Maar eerst willen we vaststellen dat deze praktijk in elk geval
geen steun vindt in het Nieuwe Testament. Daarin is in alle controleer-
bare gevallen uitsluitend sprake van een doop van volwassenen. Wel
wordt in een enkel geval gezegd dat iemand zich liet dopen ‘met zijn
gehele huis’. Maar de veronderstelling dat daar dus ook kleine kinderen
bij geweest zullen zijn, is onbewezen, en dient alleen om de kinderdoop
enige schijnbare steun te geven. In feite wordt er in die gevallen steeds
gezegd dat ‘het hele huis’ God diende, of tot geloof kwam, wat op
volwassenheid wijst. Zoals de Romeinse hoofdman Cornelius, “een
vereerder van God met zijn gehele huis”, of de gevangenbewaarder te
Filippi, die zich verheugde, “dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in
God gekomen was”, of Crispus, de overste der synagoge te Korinte, die
“tot geloof in de Here kwam met zijn gehele huis”. Bovendien slaat die
uitdrukking op de huisbedienden en niet op de kinderen. Zie bijvoor-
beeld de uitspraak van Salomo in het boek Prediker, als hij zegt: “Ik
kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren”
(Pred. 2:7).
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In alle bovenstaande voorbeelden kwam iemand, als gevolg van de
prediking, tot geloof, en liet zich daarop dopen. Het ondergaan van de
doop is een uiting van geloof, een openlijke belijdenis van de gelovige
dat hij (of zij) voortaan wil behoren tot het volk van het Nieuwe
Verbond, en dat het oude leven daartoe ongeschikt was. Dit is een
logisch samenhangende leer, die volledig steunt op het NT. De Bijbel
bevat hier geen ongerijmdheden. Noch tegenstrijdigheden, want het
OT leert niet werkelijk iets anders; daar bestond alleen een andere
situatie.

ADDENDUM 1: een moderne theocratie?

De praktijk van het dopen van kinderen is een typisch product van
de ‘constantinische omwenteling’. Toen de kerk haar greep op het volk
wilde versterken werden allerlei zaken uit het OT van toepassing
verklaard op de kerk. Het Oudtestamentische sabbatsgebod werd van
toepassing verklaard op de christelijke zondag, het volk moest ‘tienden’
afdragen aan de kerk, de kerkelijke hiërarchie werd aangeduid met de
OT term priesters en uitgerust met het bijbehorende gezag (Jezus had
gezegd: “Één is uw Meester, en gij zijt allen broeders”, Matt. 23:8). En de
staat werd uitgeroepen tot theocratie (zij het onder gezag van de kerk,
niet van de Bijbel). Ieder die in West-Europa woonde was krachtens dat
feit lid van de universele kerk, en wie zich niet voegde naar het gezag
van die kerk werd ter dood gebracht. De ‘anderen’ dat waren de
moslims (de ‘ongelovigen’) maar op het grondgebied van de ‘christelijke
wereld’ was geen plaats voor andersdenkenden, al zijn ze er wel
geweest, maar dat is een ander verhaal. Uiteraard paste het in dit den-
ken om de doop te zien als een Nieuwtestamentische variant van de
besnijdenis, het uiterlijke teken van de opname in het ‘verbondsvolk’
van een nieuwgeborene. En het vervangen van onderdompeling door
besprenging was alleen maar een logisch gevolg: het onderdompelen
van zuigelingen kan licht verkeerd aflopen. De doop werd dan ook
gezien als een afwassen van zonde (in dit geval de zgn. ‘erfzonde’, want
de pasgeborene had uiteraard nog niet zelf kunnen zondigen) in plaats
van een symbool van wedergeboorte, een sterven en opstaan met
Christus. Want het zou immers absurd zijn een nieuwgeborene me-
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teen alweer opnieuw een nieuw leven te laten beginnen.

Zulk denken en leren was politiek opportuun, zowel voor de kerk
als voor de seculiere overheid. Maar het miskent de hele leer van de
bewuste vrije keuze voor God en de vrijwillige wedergeboorte. De
doop is in dit opzicht nu eenmaal niet de directe tegenhanger van de
besnijdenis. Weliswaar schrijft Paulus aan de Colossenzen:

“In Hem [Christus] zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van
mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes,
in de besnijdenis van Christus” (Col. 2:11).

Maar het moet opvallen dat deze ‘besnijdenis’ geen werk van mensen-
handen is, dat de gelovige daarbij het lichaam des vlezes (niet een deel
daarvan, zoals onder de Wet) aflegt, niet dat het hem wordt afgenomen.

Paulus’ taalgebruik is duidelijk symbolisch, maar even duidelijk
heeft hij het over een bewuste daad. Het mag de Hervormers verweten
worden dat zij deze opportunistische kunstgreep van de middeleeuwse
kerk niet hebben gecorrigeerd. Maar ook zij waren afhankelijk van de
steun van wereldse overheden. En het kwam die overheden maar al te
goed uit als het volk geen eigen keuze mocht maken maar zich
blindelings had te voegen naar het gezag van een (nu protestantse) kerk
die thans bovendien verbonden was met, zo niet onder gezag stond
van, de locale overheid in plaats van het centrale Rome. En die groepen
die wel pleitten voor gewetensvrijheid in geloofszaken werden vervolgd
door Inquisitie en Hervormers in gelijke mate en tot in onze dagen
verketterd. Cuius regio eius religio, wiens grondgebied men bewoont
diens religie men omhelst. De fictie van de theocratie was nog steeds
opportuun en dat vereiste de verdediging van de kinder-‘doop’. Intussen
zijn kerk en staat gescheiden, maar de doop is niet bespreekbaar meer.
De Hervormers hebben gesproken en zo zij het. Maar voor wie de
Bijbel bestudeert is er geen twijfel mogelijk: de leer is helder,
begrijpelijk en rationeel.
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ADDENDUM 2: een gedwongen doop?

Kan men mensen dwingen zich te laten dopen? Na het bovenstaande
moet dat eigenlijk al geen vraag meer zijn. De doop is een openlijk
getuigenis van het feit dat men de zijde van God gekozen heeft. Het is
‘een bede van een goed geweten tot God’, zoals we boven constateer-
den. Zo’n bede kan nooit worden afgedwongen; zij kan alleen maar uit
volle overtuiging tot God worden gericht. Toch heeft in de
Middeleeuwen de kerk gemeend anders denkenden, vooral Joden, te
moeten dwingen tot de doop, of althans de keuze te geven tussen doop
en dood. Vooral de Spaanse overheid, maar zij niet alleen, heeft zich
daaraan schuldig gemaakt. Het ontkent echter het diepste wezen van
de doop: de vrijwillige toetreding tot Gods volk. Het maakt de doop tot
een ritueel, een sacrament, dat in zichzelf een magische kracht zou
bezitten, dat op zichzelf de kracht zou hebben om iemand te redden.
En het ontkent dat de doop slechts een symbolische betekenis heeft.
Inderdaad, de ‘wederdopers’ uit de 16e eeuw riskeerden hun leven met
hun volwassen doop, maar zij deden dat omdat zij ervan overtuigd
waren dat zij tegenover God verplicht waren dit getuigenis af te leggen,
niet omdat de doop op zichzelf enigerlei magische kracht tot
behoudenis zou bezitten. Maar in de sacrale kerk van de Middeleeuwen,
en nog lang daarna, was er geen plaats voor vrijwilligheid, laat staan
voor vrijblijvendheid. Het was: je aansluiten of sterven. Het ging om de
‘winst’ voor de kerk; eventuele ‘winst’ of ‘verlies’ voor God stond niet
ter discussie.
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14. DE GEMEENTE VAN HET NIEUWE VERBOND

De gemeente in het NT heeft veel trekken van die in

het OT; maar er zijn ook duidelijke verschillen. Het

volk van het Nieuwe Verbond lijkt dat van het Oude

Verbond vervangen te hebben, maar dat is slechts

schijn. In werkelijkheid is het nieuwe verbondsvolk

ingeënt op de oude stam, toegevoegd aan het oude

volk.

DE gemeente in het NT wordt nergens in de Bijbel aangeduid als een
‘kerk’. In plaats daarvan wordt hetzelfde woord ‘gemeente’

gebruikt dat we kennen uit het OT. In het Grieks van het NT is dat het
woord ekklesia. In klassiek Grieks duidt dat de mannen aan die
geroepen zijn om deel te nemen aan de wettige wetgevende
volksvergadering. In de Bijbel heeft het meer de klank van de door God
geroepenen d.w.z.. de uit de wereld uitgeroepenen (het woord
betekent letterlijk: uitgeroepen), zoals – maar dan zonder het
voorvoegsel ‘uit’ – in: “Paulus, een geroepen apostel... aan alle geliefden
Gods, geroepen heiligen...” (Rom. 1:1, 7). De gemeente van het NT is
echter het volk van het Nieuwe Verbond. Daar gaan we verder op in
in hoofdstuk 16 (‘Brood en wijn’). Terzijde zij opgemerkt dat het woord
‘heilige’ in het NT slaat op de gelovigen, en niet op gestorvenen die na
een voorbeeldig leven in staat zouden zijn om stervelingen vanuit de
hemel van dienst te zijn.

Lichtende sterren

De gedachte van de gemeente als een vergadering van
uitgeroepenen houdt bijna automatisch in dat er ook anderen zijn die
niet geroepen zijn. Er is een gemeente van gelovigen – een ‘binnen’ –
en een ‘wereld’ daarbuiten. Als er in de gemeente te Korinte dingen
voorvallen die zij niet hadden moeten toelaten schrijft Paulus:
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“Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt
ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal
God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg” (1 Kor. 5:12-
13).

Dit was een totaal nieuwe situatie vergeleken met het Oude Verbond.
Daar was het volk een natie; ieder die op het grondgebied van Israël
woonde, viel onder dat Verbond, of moest anders ter dood gebracht
worden. Nu was er een gemeente in een ‘buitenwereld’, ‘in de wereld,
maar niet van de wereld’ (Joh. 17:11, 14, 16). In die wereld moesten zij,
als eens het volk van het Oude Verbond, getuigen van Gods naam,
meer nog: God en Christus tonen in hun handel en wandel. Er is een
woord dat meer dan enig ander de houding van de geroepene be-
schrijft, en dat is het woord getuigen. En het is vooral de apostel Johan-
nes die het bij voorkeur gebruikt. We hebben al gezien dat het
evangelie van Johannes meer dan de andere doordringt tot de kern van
de dingen, voorbij de uiterlijkheden. En juist in dat verband is getuigen
een van de sleutelwoorden. In het eveneens door Johannes geschreven
boek Openbaring worden de gelovigen aangeduid als “de heiligen en de
getuigen van Jezus” (Openb. 17:6), of zij “die het getuigenis van Jezus
hebben” (Openb. 19:10). We gaan hier verder op in in hoofdstuk 24
(‘Getuigen’). Maar het zal duidelijk zijn wat Paulus bedoelt als hij aan de
gemeente te Filippi schrijft:

“Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en
onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een
ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende
sterren in de wereld” (Fil. 2:14-15).

Als de heiden en de tollenaar

Een consequentie van enerzijds het feit dat van de gelovigen een
hoge morele standaard werd gevraagd en anderzijds het feit dat de
gemeente ‘uit de wereld uitgeroepen’ was, is de houding tegenover hen
die niet naar het evangelie leven. Onder het Oude Verbond moest ieder
die weigerde zich te onderwerpen aan de Wet ter dood worden
gebracht. In de theocratie van het toenmalige rijk was er geen plaats
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voor zulke mensen. De middeleeuwse kerk, die zichzelf sinds
Constantijn had uitgeroepen tot theocratie, hanteerde dezelfde
maatstaven. Maar Jezus en de apostelen hadden anders gesproken.
Jezus had gezegd:

“Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen.
Indien hij luistert hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet
luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de
verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa [dit was
een principe uit de Wet van Mozes]. Indien hij naar hen niet luistert,
zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet
luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar” (Matt. 18:15-17)

De procedure kenmerkt zich door zorgvuldigheid en geduld. Maar als
niets helpt moet hij worden beschouwd als niet langer deel uitmakend
van de gemeente; dan wordt hij ‘teruggegeven’ aan de wereld. Dat was
een mogelijkheid die er onder het Oude Verbond niet was, maar nu is
er een ‘buitenwereld’. Paulus sloot zich hierbij aan toen hij aan de
gemeente te Korinte schreef: “Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg”
(1 Kor. 5:13). Op andere plaatsen spreekt hij als in zijn brief aan
Timoteüs:

“Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk
geleden. Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de
satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worde afgeleerd”
(1 Tim. 1:20).

Met deze uitdrukking ‘aan de satan overleveren’, die hij ook elders
gebruikt, bedoelt hij waarschijnlijk dat hij hen tijdelijk uit de gemeente
heeft verwijderd en overgegeven aan de wereld (als hij hier bedoelde
dat hij hen had overgeleverd aan de ‘grote verleider’, dan zou het
resultaat eerder averechts zijn geweest!). We hebben hier de basis van
de praktijk van de 16e eeuwse dopers, die in zulke gevallen de ‘ban’
toepasten. Daar is van kerkelijke zijde veel kritiek op geweest, omdat
het andere leden, waaronder mogelijk zelfs de eigen huwelijkspartner,
soms zelfs niet geoorloofd was met hen te eten, wat onmenselijk zou
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zijn. Maar wat is onmenselijker: deze ban of het ter dood brengen van
een huwelijkspartner, en soms de andere partner erbij, zoals de kerk
van die dagen deed? En, wat belangrijker is: wat is meer bijbels?

De zeven kandelaren

Een ieder weet dat de ‘menorah’, de zevenarmige kandelaar
(eigen-lijk meer een lamphouder), het symbool is van de staat Israël. De
oorspronkelijke menorah stond in de tabernakel en later de tempel. Hij
symboliseerde het licht van Gods openbaring. Maar Israël had zelf die
kandelaar moeten zijn, die Gods licht verbreidde in de wereld. De
zeven armen verbeeldden het feit dat het volk uit verschillende delen
bestond. In het boek Openbaring vinden we echter zeven afzonderlijke
kandelaren (Openb. 1:12, 20) als symbool van de verschillende
gemeenten. De kerk van het Nieuwe Verbond zou geen staatkundige
eenheid meer zijn, maar een groep losse gemeenten, verspreid over de
wereld, vervolgd (zoals Openbaring ons duidelijk maakt) maar nooit
uitgeroeid. De brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3
maken ons echter duidelijk dat er grote verschillen in geloof en praktijk
kunnen zijn tussen gemeenten die in feite zeer dicht bij elkaar wonen.
Dat zou de toestand zijn tot aan Christus’ wederkomst. De profetieën
van het boek Daniël vertellen ons tegelijkertijd dat er geen universeel
rijk meer zou zijn na het Romeinse. Dat bood de gelovigen de kans om
van het ene land naar het andere te vluchten als de situatie onhoudbaar
werd, zodat de vlam van Gods kandelaren nooit volledig gedoofd zou
kunnen worden. We kennen niet de totale geschiedenis van de ware
gemeente gedurende de Middeleeuwen; er zijn slechts wat snippers
informatie, en dat van de hand van hun tegenstanders. Maar we
moeten aannemen dat God zijn woord heeft gehouden en dat de vlam
altijd heeft gebrand.

De bruid van Christus

Een beeld dat in het OT enkele malen wordt gebruikt is het beeld
van de gemeente als Gods bruid. In Ezechiël 16 vinden we een lang
verhaal over het volk als een ongewenst kind, weggeworpen in de
woestijn. Het wordt aangenomen door God en verzorgd. Na verloop
van tijd, als het kind een volwassen vrouw is geworden, wordt het door
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God ‘tot vrouw genomen’. Maar het volk verlaat haar ‘wettige
echtgenoot’ en begint ontuchtige relaties met anderen, in het OT een
bekend beeld voor afgoderij. In Ezechiël 23 wordt zelfs gezegd dat het
volk reeds in Egypte, nog voordat het een volk was, afgoderij heeft
gepleegd, of – in de termen van het beeld – reeds als een ontuchtige het
huwelijk is ingegaan. In De profetie van Hosea wordt het beeld verder
uitgewerkt, als God Hosea gebiedt om als uitbeelding van dit alles een
ontuchtige vrouw als echtgenote te nemen. Over de symboliek van de
namen van de kinderen uit dit huwelijk geboren hebben we al
gesproken in hoofdstuk 12 (‘De gemeente van het Oude Verbond’).

In zijn tweede brief aan de gemeente te Korinte neemt Paulus dit beeld
uit het OT weer op:

“Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd
voor Christus te stellen” (2 Kor. 11:2).

Het moet de gemeente ervan bewust maken dat zij hun geloof moeten
bewaren, om bij Christus’ wederkomst ahw. met hem verenigd te
worden als een bruid met haar man. Zo waarschuwt Paulus zijn lezers
dat zij niet moeten vervallen in dezelfde fout als de gemeente van het
OT, en nog vóór de bruiloft tot ontucht – dus tot valse leer – te
vervallen. Hij zegt daarover in het volgende vers:

“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva
verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan
Christus afgetrokken zullen worden” (2 Kor. 11:3).

Maar als de gemeente volhardt in die “eenvoudige en loutere toewijding”
zal zij bij Christus’ terugkomst worden genodigd tot ‘de bruiloft des
Lams’, waarvan Openbaring zegt: “Zalig zij, die genodigd zijn tot het
bruiloftsmaal des Lams” (Openb. 19:9). Het Lam is uiteraard een
aanduiding van Christus (Joh. 1:29), want Hij was bij uitstek het offerlam
dat de zonde zou wegdoen (zie hoofdstukken 6 en 7 over ‘Verlossing’
en ‘De Verlosser’). Openbaring beschrijft deze vereniging van Christus
met zijn bruid als de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis:
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“Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het
koning-schap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en
Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn
vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met
blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn
de rechtvaardigmakingen [zo de SV] der heiligen” (Openb. 19:6b-8).

De levende tempel

Een op het eerste gezicht misschien wat verrassend beeld van de
gemeente is dat van de tempel Gods. De apostel Paulus spreekt
hierover in zijn brief aan de gemeente te Korinte:

“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat Gods Geest in u woont?
Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de
tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig” (1 Kor. 3:16-17).

In de context van Paulus’ betoog gaat het er hem vooral om te blijven
vasthouden aan zuivere beginselen, maar op een andere plaats gebruikt
hij dit beeld om hen ervan te overtuigen dat zij zich niet moeten over-
geven aan (nu letterlijke) hoererij. Sommige gelovigen te Korinte
meenden in hun Grieks denken dat alleen dat wat geestelijk was terzake
deed, het lichaam was in hun opvattingen gedoemd te verdwijnen en
wat lichamelijk was deed dus niet terzake; derhalve was hoererij in hun
ogen geen zonde. Ook hier wijst Paulus hen erop dat zij een levende
tempel zijn die niet ontheiligd mag worden.

De apostel Petrus beschrijft Christus als de hoeksteen van deze
tempel, en zegt dan:

“Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis” (1 Pet. 2:5).

Hier zit een vrij uitgebreid beeld achter. Bij de bouw van de tempel van
Salomo wordt ons verteld dat de stenen volledig pasklaar werden
afgewerkt in de steengroeve, zodat er geen geluid van hamer of beitel
werd gehoord op de bouwplaats (1Kon. 6:7). Zo worden ook de
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levende stenen van de geestelijke tempel volledig afgewerkt in de
‘steengroeve’ (dwz. in dit leven: verg. wat we eerder gezegd hebben
over het leven als leerschool), zodat ze straks, bij Jezus’ terugkeer,
volledig ‘pasklaar’ zijn. En de steenhouwer die ons pasklaar maakt, is
uiteraard Christus Zelf. Hij is de grotere dan Salomo, die een grotere
tempel bouwt dan die van Salomo. In zijn brief aan de gemeente te
Filadelfia in het boek Openbaring schrijft Hij over deze bijzonder
trouwe gelovigen zelfs dat Hij ze zal maken tot zuilen, en niet slechts
stenen, in die tempel (Openb. 3:12).

Terug naar de brief van Petrus. In de woorden die onmiddellijk
volgen op die welke we geciteerd hebben zegt hij: “... om een heilig
priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode
welgevallig zijn door Jezus Christus.” En even verderop zegt hij:

“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap,
een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens
zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen”
(1 Pet. 2:9-10).

Ook hier boort Petrus een rijke bron van ideeën aan. Het eerste deel
verwijst uiteraard rechtstreeks naar Mozes’ woorden tot het volk bij
Sinaï (zie hoofdstuk 12, onder de tussenkop ‘het Oude Verbond’). Dat
betekent dat de taak van getuigen aan de wereld nu op hen rust. Maar
de tweede helft van zijn betoog maakt duidelijk dat zij niet in de plaats
zijn gekomen van het oude verbondsvolk, maar dat zij erbij zijn ingelijfd,
geroepen uit de duisternis van de onwetendheid. De laatste woorden
verwijzen tenslotte naar de profetie van Hosea (zie eveneens hoofdstuk
12). Maar daar is iets merkwaardigs mee aan de hand. In Hosea slaat de
profetie op het weer aannemen van het volk van het Oude Verbond.
Hier gebruikt Petrus het van het aannemen van het volk van het
Nieuwe Verbond. Dat vinden we vaker in het NT. De redenering is
deze: als God zijn volk, dat Hij verworpen had weer opnieuw kan
aannemen, dan kan Hij ook een volk aannemen uit de heidenen, die
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nooit tevoren tot dat verbondsvolk hebben behoord. Wij waren eens
zonder ontferming, maar zijn nu in zijn ontferming aangenomen:

“Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees,
en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die
werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder
Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan
de verbonden der belofte [zie hoofdstuk 5], zonder hoop en zonder
God in de wereld. Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds
veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus” (Efez.
2:1113).

Paulus noemt dat elders, o.a. iets verderop in deze zelfde brief, ‘het
geheimenis van het evangelie’ (zie Efez. 3:1-6).
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15. HET KONINKRIJK GODS

De komst van Christus’ Koninkrijk zal gepaard gaan

met ernstige ‘geboorteweeën’. Terzelftertijd zal een

oordeel plaats vinden over allen die Christus’ wil

gekend hebben. Wie aangenomen wordt zal met

Christus meeregeren over de mensen die de rampen,

waar de wederkomst mee gepaard gaat, overleefd

hebben. Het Koninkrijk (aangeduid als een ‘duizend

jaar’) zal vrede en voorspoed brengen. Aan het eind

van die periode zal een nieuw oordeel plaats vinden,

over allen die in die tussentijd gestorven zijn.

DE Bijbel vertelt ons dat de huidige situatie evenmin blijvend is als die
van het Oude Verbond. Er staan ons grote dingen te wachten. Bij

Jezus’ wederkomst wordt de huidige bedeling afgesloten en volgt een
nieuwe. Gedurende zijn laatste week in Jeruzalem kondigde Jezus het
huidige tijdperk aan, dat Hij ‘de tijden der heidenen’ noemde, d.w.z. de
tijden waarin de boodschap van verlossing tot de heidenen (de niet-
Joden) komt. Die omwenteling betekende het einde van het ‘Joodse
tijdperk’; dat zou gepaard gaan met grote rampspoed voor het volk in
het land Israël:

“Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en
zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen
weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door
heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld
zijn” (Luc. 21:23-24).

Deze woorden zijn in vervulling gegaan toen het land in het jaar 70 door
de Romeinen onder de voet werd gelopen en de Joden werden
weggevoerd en verstrooid over het Rijk. De laatste woorden (“totdat
de tijden der heidenen zullen vervuld zijn”) geven echter aan dat ook dit
tijdperk tot een einde zal komen. De tijd daarvoor zou gekomen zijn als
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de ‘vijgeboom weer zou gaan uitlopen’ (vs. 29-30). De vijgeboom was
in het OT een beeld voor Israël (zie bijv. Joël 1:7 en 12). Jezus had dit
beeld gebruikt in zijn gelijkenis van de onvruchtbare vijgeboom (Luc.
13:6-9) en uitgebeeld toen Hij enkele dagen tevoren een onvruchtbare
vijgeboom had vervloekt (Marc. 11:12-14, 20-21). Het weer uitlopen
van de vijgeboom kan dus alleen maar slaan op het weer tot bloei
komen van het Israëlische volk, dat in onze dagen weer in zijn land is
teruggekeerd, en opnieuw een natie vormt. Dat betekent dat Christus’
wederkomst niet ver meer weg kan zijn, ook al kunnen wij de exacte
tijd niet weten. Jezus had gezegd:

“Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij
uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook
gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods
nabij is” (Luc. 21:29-31).

Met ‘al de bomen’ zou Jezus kunnen doelen op de volken rondom
Israël, de Arabische volken, die eveneens in onze tijd weer een eigen
identiteit hebben gekregen.

De laatste strijd

De profeten van het OT vertellen ons dat in ‘het laatst der dagen’
een federatie van volken een grote aanval uit zal voeren op het land
Israël; we vinden deze profetieën in Ezechiël 38 en 39 (nadat in 37 is
gesproken over de herrijzenis van Israël), in Daniël 11 (12 spreekt over
de opstanding uit de doden), Joël 3 en Zacharia 14 (de tweede helft van
14 spreekt over het Koninkrijk). In het NT spreekt het boek
Openbaring over een laatste strijd op een plaats die Harmagedon wordt
genoemd, een naam die een kennelijk verband heeft met het land Israël,
ook al is hij hier bijna zeker symbolisch gebruikt (waarmee ik bedoel
dat het niet noodzakelijkerwijs de exacte plaats aanduidt). Ook
Openbaring 19:17-21 zou op deze strijd kunnen slaan, gezien de
overeenkomsten met de profetie van Ezechiël. De strijd zal het volk
Israël in grote benauwdheid brengen. In tegenstelling tot de andere
oorlogen die zij vorige eeuw tegen hun buurvolken hebben moeten
voeren, zullen zij deze strijd niet kunnen winnen:
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“Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald,
binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen
Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de
huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft
van de stad zal wegtrekken in ballingschap” (Zach. 14:1-2).

Opvallend is in deze profetie de rol die Jeruzalem speelt in het conflict.
Bij de huidige politieke situatie is dat een zeer waarschijnlijk scenario,
en bij de rest van de beschrijving kunnen we ons na de beelden
betreffende bijvoorbeeld het voormalige Joegoslavië intussen alles
voorstellen. Maar de beschrijving houdt daar niet op. De passage vertelt
ons dat God zal ingrijpen om het volk, en de wereld, te tonen wie er
feitelijk de dienst uitmaakt in het land:

“Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij
vroeger streed ten dage van de krijg” (Zach. 14:3).

Opvallend is ook het volgende vers:

“Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór
Jeruzalem ligt aan de oostzijde” (vs. 4).

Als we ons herinneren dat Christus na zijn opstanding ten hemel is
gevaren vanaf de Olijfberg (Hand. 1:9, zie ook vs. 12), en dat de engelen
tot de apostelen zeiden:

“Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze
Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze
wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen” (vs. 11).

dan zal het duidelijk zijn dat het in feite Jezus is die voor zijn volk zal
ingrijpen. Hij zal ingrijpen namens God zelf.

De heiligen

Zoals boven al aangeduid, zal er bij Jezus’ wederkomst een
oordeel plaats vinden over zijn dienaren, of zij Hem wel of niet gediend
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hebben. Over dit oordeel hebben we al gesproken in hoofdstuk 11. Zijn
dienaren worden in het NT aangeduid als ‘heiligen’. Het woord
betekent in het OT: apart gezet voor de dienst aan God, aan God
toegewijd. Paulus spreekt in zijn brieven de leden van de gemeenten
aan wie hij schrijft consequent aan als heiligen. Bij Jezus’ wederkomst
worden deze, samen met anderen die zijn wil hebben gekend maar die
niet hebben uitgevoerd, aan dat oordeel onderworpen. De gestorven
heiligen worden daartoe opgewekt, en samen met de nog levende
heiligen tot Jezus gebracht:

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een
aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de
hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de
wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de
lucht, en zo zullen wij altijd met Christus wezen” (1 Thess. 4:16-17).

De heiligen (uiteraard alleen zij die aangenomen worden) zullen dan
onsterfelijkheid ontvangen, om vervolgens in het Koninkrijk met
Christus te regeren:

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen,
maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik,
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen
onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit
sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen” (1 Kor. 15:51-53).

In de sterk symbolische taal van het boek Openbaring (die men daarom
met enige voorzichtigheid moet lezen) lezen we:

“En ik zag tronen, en zij [God en Christus] zetten zich daarop, en
het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die
onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van
God... ; en zij werden weder levend en heersten als koningen met
Christus, duizend jaren lang” (Openb. 20:4).
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Dit oordeel is wat populair ‘het laatste oordeel’ heet, hoewel er nog
een later oordeel volgt. Daarover later meer. De taak van mederegeren
met Christus hebben we al besproken in hoofdstuk 11 (‘Schapen en
bokken’).

De burgers van het Koninkrijk

Uit de diverse beschrijvingen van de wederkomst van Christus
krijgen we de indruk dat die gepaard zal gaan met grote natuurrampen.
Weliswaar is het niet onaannemelijk dat tenminste een deel van deze
taal symbolisch is bedoeld, maar niet alles kan zo verklaard worden. In
Jezus’ woorden die we eerder geciteerd hebben treffen we ook deze
passage aan:

“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de
aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee
en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de
dingen die over de wereld komen. Want de machten der hemelen
zullen wankelen” (Luc. 21:25-26).

In veel Oudtestamentische profetieën wordt gezegd dat ‘de dag des
Heren’ gepaard zal gaan met een grote aardbeving. Opnieuw kunnen
we zeggen dat dat volgens velen symbolisch moet worden opgevat,
maar Jezus zag toch aanleiding om in dezelfde context als zojuist
geciteerd zijn volgelingen te waarschuwen dat zij niet iedere aardbeving
meteen moesten opvatten als een teken van zijn terugkomst (Matt.
24:6-8). En in Zach. 14 lezen we:

“Dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts,
tot een zeer groot dal” (Zach 14:4).

In een eerdere toespraak over de dag van zijn terugkomst had Jezus al
gezegd:

“En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn
in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij
huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop
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Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en hen allen verdelgde”
(Luc. 17:26-27).

De zondvloed verdelgde de mensheid en Petrus zegt over de komende
dag:

“Maar de dag des Heren zal komen als een dief [d.w.z.. onverwacht;
Jezus zelf gebruikte dit beeld in Luc. 12:39]. Op die dag zullen de
hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan”
(2 Pet. 3:10).

De Bijbel maakt echter duidelijk dat, in tegenstelling tot de zondvloed,
deze nieuwe wereldwijde ramp niet allen zal verdelgen; er zullen
overlevenden zijn. We weten niet hoe groot de overblijvende bevolking
zal zijn. Maar zij vormen kennelijk de kern waaruit de bevolking van het
Koninkrijk zal bestaan, de burgers van dat Rijk, waarover de
onsterfelijke heiligen zullen regeren. Ook die mensen zullen een
‘proeftijd’ moeten doormaken, waarna ook zij aan een oordeel zullen
worden onderworpen. Dat oordeel zal plaats vinden aan het eind van
het Koninkrijk of, in de taal van de Openbaring, aan het eind van ‘die
1000 jaar’.

De ‘duizend jaar’

De situatie in het Koninkrijk wordt beschreven in verschillende
profetieën in het OT. Volgens Jesaja 2 zal er geen oorlog meer zijn,
omdat Christus over de volken zal regeren en hen besturen:

“Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige
natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en
hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren” (Jes. 2:4).

Hij zal in gerechtigheid regeren:

“Zijn lust zal zijn in de vreze des HEREN... hij zal de geringen in
gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid

154



rechtspreken, maar hij zal... met de adem zijner lippen de goddeloze
doden” (Jes. 11:3-4).

Er zal rust en vrede zijn, ook in de rest van de Schepping:

“Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich
nederleggen bij het bokje... en de leeuw zal stro eten als het rund”
(Jes. 11:6-7).

De leeftijd der mensen zal opnieuw lang zijn (wellicht zoals vroeger,
kort na de schepping). Voortijdige sterfte zal niet meer voorkomen, wat
betekent dat ziekte zal zijn uitgebannen:

“Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen
leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de
jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als
honderdjarige door de vloek getroffen worden” (Jes. 65:20).

De bevolking zal in gerustheid wonen en geen zorgen kennen:

“Zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn
vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de
HERE der heerscharen heeft het gesproken” (Micha 4:4).

En:
“Zo zegt de HERE der heerscharen: Er zullen weer oude mannen en
vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten, ieder met een stok in de
hand vanwege zijn hoge leeftijd. Ook zullen de pleinen der stad vol zijn
van jongens en meisjes, die daar spelen” (Zach. 8:4).

Kortom, het zal die maatschappij zijn waarvan de sceptici nu zeggen: Als
God echt bestaat, waarom ziet de maatschappij er dan niet zó uit? En
de basis van die maatschappij wordt aangegeven door Jeremia:

“Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn
broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de
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kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN”
(Jer. 31:34).

We hebben eerder (hoofdstuk 5) gezien dat Gods doel met de
Schepping is dat de aarde “vol zal worden van de kennis des HEREN, zoals
de wateren de bodem der zee bedekken”. Die toestand zal dan een eerste
vervulling kennen.

Het einde

Gedurende het Koninkrijk zal de zonde ‘gebonden’ zijn; als Jezus
regeert is er eenvoudigweg geen mogelijkheid om tegen God in opstand
te komen. En logischerwijze zou men veronderstellen dat in zo’n ideale
maatschappij ook niemand daar behoefte aan zou hebben. Maar aan het
eind van het Koninkrijk wordt de zonde ‘losgelaten’. We weten niet wat
dat precies in zal houden, maar kennelijk moeten de mensen dan toch
een zelfstandige keuze maken. Ze moeten tonen dat ze God dienen uit
eigen vrije wil. En het ontstellende gebeurt: het draait uit op een
opstand tegen Christus en de zijnen. Dat kan uiteraard niet gelukken en
de opstand wordt neergeslagen. De opstandelingen worden vernietigd
en alleen de getrouwen blijven over. Dat leert ons dat het argument van
de boven geciteerde sceptici – nl. dat zij best zouden geloven als de
maatschappij maar in grotere mate een afspiegeling was van Gods liefde
– vals is. Ook in zulke omstandigheden komen mensen blijkbaar in
opstand. Dit alles wordt ons medegedeeld in Openbaring 20:7-10. Die
passage spreekt in sterk symbolische taal, maar wie gewend is aan
bijbelse symboliek kan daar toch wel doorheen zien. Er volgt dan een
nieuwe opstanding van hen die gestorven zijn sinds de vorige
opstanding. Openbaring had daarover gezegd: “De overige (lett.: de
latere) doden [nl. na de eerste opstanding] werden niet weder levend,
voordat de duizend jaren voleindigd waren” (Openb. 20:5). Dat moet dan
allen betreffen die gedurende het Koninkrijk geleefd hebben, want dan
hebben allen God en Christus gekend. Ook zij worden geoordeeld,
waarna er alleen nog maar getrouwe gelovigen over zijn. Dan rest ons
alleen nog de uitspraak van Paulus in zijn brief aan de gemeente te
Korinte:
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“Daarna het einde, wanneer Hij [Christus] het koningschap aan God
de vader overdraagt, wanneer Hij alle macht en kracht onttroond zal
hebben. Want Hij moet als koning heersen totdat Hij [God] al zijn
[nl. Christus’] vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste
vijand, die onttroond wordt, is de dood ... Wanneer alles Hem
onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die
Hem alles onderworpen heeft [nl. aan God de Vader Zelf], opdat
God zij alles in allen” (1 Kor. 15:24-28).

ADDENDUM 1: de ‘wegvoering van de gemeente’

Een idee dat zich in sommige kringen een zekere populariteit heeft
verworven is dat van de zgn. ‘wegvoering van de gemeente’. Men
meent dan dat de gemeente door God van de aarde zal worden weg-
genomen en naar de hemel gevoerd, voordat de zgn. ‘grote verdruk-
king’ komt, waar de gemeente op die manier voor zal worden gespaard.
Die grote verdrukking zal dan Gods oordeel zijn over de goddelozen
die achterblijven. Deze leer is voornamelijk gebaseerd op de passage uit
Paulus’ brief aan de Tessalonicenzen die wij al geciteerd hebben:

“Daarna [na de opstanding] zullen wij, levenden, die achterbleven,
samen met hen [zij die opgestaan zijn] op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij
altijd met de Here wezen” (1 Tess. 4:17).

De genoemde interpretatie van deze passage heeft enkele bezwaren.

In de eerste plaats wordt er niet gezegd dat de Here de zijnen
tegemoet gaat, maar dat zij Hèm tegemoet gaan. Dat betekent dat Hij
na de vereniging met hen naar de aarde gaat en niet zij met Hem naar
de hemel. Als wij in Handelingen 28 lezen dat de broeders uit Rome
Paulus tegemoet gaan, betekent dat dat zij na hun ontmoeting met hem
naar Rome gaan, niet dat Paulus met hen terug gaat naar Puteoli (Hand.
28:15). Dat is elementair Nederlands (en Grieks). Het is ook in over-
eenstemming met wat wij al gezien hebben, nl. dat Christus op aarde
moet regeren en dat de zijnen mederegeerders zullen zijn met Hem.
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In de tweede plaats wordt er gezegd dat zij de Here tegemoet
gaan ‘in de lucht’ en niet ‘in de hemel’. Dat is een wezenlijk
onderscheid.

In de derde plaats slaat de uitdrukking ‘de grote verdrukking’ niet
op een oordeel dat over de goddelozen komt, maar nu juist op de
verdrukking van de heiligen gedurende de tijden der heidenen. Jezus
waarschuwt in zijn gelijkenis van de zaaier ten aanzien van hen die geen
wortels in het geloof hebben:

“Wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het
woord, komt hij terstond ten val” (Matt.13:21).

Later zegt Hij in zijn rede op de Olijfberg:

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en
gij zult door alle volken gehaat worden om mijn naams wil”
(Matt. 24:9).

Op grond hiervan zegt Lucas over Paulus’ vermaningen tot de
gemeenten in Galatië:

“... om de zielen der discipelen te versterken en hen te vermanen om
te blijven bij het geloof, en dat wij door vele verdrukkingen het
Koninkrijk Gods moeten binnengaan” (Hand.14:22).

En in het boek Openbaring wordt van de heiligen, die het einde hebben
bereikt, gezegd:

“Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking” (Openb. 7:14).

Dit alles sluit in voldoende mate uit dat zij zouden worden weggenomen
voordat die verdrukking komt. Zij moeten hun standvastigheid juist
bewijzen door in die verdrukking stand te houden. Als zij trouw blijven
zullen zij daardoor bewaard blijven, niet daarvoor!
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ADDENDUM 2: een antichrist? 1)

Een bijzonder populair idee is dat vlak voor Christus’ wederkomst
een ‘antichrist’ zal opstaan, die de wereld zal regeren en de gelovigen
zwaar vervolgen. Deze idee steunt voornamelijk op een tweetal hoofd-
stukken in Openbaring (12 en 13). Hierover kan het volgende worden
gezegd. In de betrokken hoofdstukken komt het woord antichrist om
te beginnen helemaal niet voor. Het woord komt uitsluitend voor in
twee van de drie brieven van Johannes. Daarin zegt Johannes duidelijk
dat die antichrist reeds is opgetreden in zijn dagen. Hij spreekt daarbij
duidelijk over een bepaalde vorm van valse leer die in zijn dagen opgang
deed. We hebben daar al over gesproken in Addendum 1 bij hoofdstuk
7 (‘de Verlosser’). De macht waar de bedoelde hoofdstukken in Open-
baring over spreken heeft ook niets te maken met een macht in de
laatste dagen. We kunnen deze met voldoende zekerheid identificeren
als de universele kerk van de Middeleeuwen, die de ware gelovigen fel
vervolgd heeft. Dan is er nog een andere passage die gewoonlijk wordt
geciteerd om de idee van een antichrist in de laatste dagen te steunen,
en dat is 2 Tess. 2:3-4:

“Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich
openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de
tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.”

Deze passage slaat echter op de Romeinse macht die na de verovering
van Jeruzalem in het jaar 70 haar vaandels en veldtekenen opstelde in
de tempel om daaraan te offeren. Zo wilden zij duidelijk maken dat ook
de ‘God van de Joden’ moest buigen voor de Romeinse macht. De
passage slaat op de ondergang van de Joodse staat en is daarmee een
herhaling van wat Jezus gezegd had in zijn rede op de Olijfberg:

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest,
geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn [nl. de christenen daar],
vluchten naar de bergen” (Matt. 24:15-16).
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Dit is een alleszins afdoende uitleg van Paulus’ woorden in zijn brief aan
de gemeente te Tessalonika. Paulus herhaalt simpelweg de
waarschuwing van zijn Heer, nl. dat de tempel verwoest zou worden
en dat Jeruzalem als centrum van de christelijke wereld zou wegvallen
voordat Jezus zou wederkomen. Wie de woorden wil laten slaan op
onze tijd vergeet dat er nu geen tempel is te Jeruzalem, en dat die er
ook niet komen zal, totdat Hij gekomen is van wie gezegd is:

“Ja, hij zal de tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit
bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon” (Zach. 6:13).

Een meer uitgebreide behandeling van dit onderwerp vindt u in het in
de voetnoot aangeduide boek.

Er is dus geen enkele aanleiding om vóór de wederkomst van
Christus nog de komst van een satanische macht te verwachten. Toch
schuilt er een groot gevaar in de hardnekkigheid van dit idee. Dat
gevaar is dat als Christus zich met grote macht manifesteert in
Jeruzalem, tijdens de oorlog in Israël, waar wij eerder over gesproken
hebben, de mensen zullen uitroepen: ‘daar heb je de antichrist’. Zij
zullen dan tegen Hem optrekken en Hem ‘veroordelen’ zoals eens de
Joden deden die Hem niet herkenden als hun Messias. Maar wie zijn
Schrift kent zal te dien tijde weten wat er aan de hand is.

1) Een goede behandeling van de gebeurtenissen die ons nog te wachten

staan, is te vinden in het boek “Uitzicht op de toekomst” van D.A.Hale,

eveneens uitgegeven door Broeders in Christus.
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IV GODS VOLK ONDERWEG

Het leven in de gemeente

Gods volk is een gemeenschap van gelovigen die
samen onderweg zijn naar zijn Koninkrijk. Het
gaat niet in de eerste plaats om individuele ver-
lossing, maar om een toegroeien naar Christus’
voorbeeld als leden van die gemeenschap. Dat
stelt eisen aan ons denken en handelen. Maar
God helpt ons, door ons te leiden met zijn Geest.
Anderzijds wordt van ons gevraagd dat wij die
leiding mogelijk maken door regelmatig bezig te
zijn met zijn Woord.
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16. BROOD EN WIJN

Het Nieuwe Verbond wordt bij uitstek gesymboli-

seerd door de tekenen van ‘brood en wijn’. De eerste

christenen vierden het ‘breken van het brood’

dagelijks, later wekelijks. Een regelmatig deelhebben

hieraan is een van de weinige ‘rituelen’ die van de

christen wordt gevraagd.

WE hebben in hoofdstuk 12 (‘De gemeente van het Oude Verbond’)
gezien hoe God een Verbond sloot met het volk dat uit Egypte

kwam. In de loop van het OT lezen we echter telkens weer hoe het
volk de termen van dat Verbond overtrad. Vlak voordat de bevolking
van Juda in ballingschap werd gevoerd probeerde de vrome koning Josia
nog om dat Verbond te vernieuwen:

“Toen ging de koning staan bij de zuil [in de tempel] en sloot een
verbond voor het aangezicht des HEREN, dat men de HERE zou volgen
en van ganser harte en ganser ziele zijn geboden, getuigenissen en
inzettingen zou houden en de woorden van dit verbond, die in dit boek
geschreven waren, zou gestand doen. En het gehele volk trad tot het
verbond toe” (2 Kon. 23:3).

Maar de poging mislukte en het volk viel weer af van God en schond
opnieuw de termen van het Verbond.

Het Nieuwe Verbond

Omstreeks diezelfde tijd verklaarde God bij monde van zijn
profeet Jeremia echter:

“Zie de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis
van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet
zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat
Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn
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verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt
het woord des HEREN. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van
Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal
mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal
hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Jer. 31:31-
33).

Hij spreekt dus over een verbond dat niet alleen nieuw zal zijn, maar
ook anders van karakter. Het zal berusten op wat mensen in hun hart
dragen en niet langer op uiterlijke geboden. Na al wat we tot nu toe
gezien hebben zou het ons geen moeite moeten kosten om hierin het
principe te zien van mensen die er uit eigen vrije wil naar streven God
te dienen, de gemeente van de vrijwillig toegetredenen. De brief aan de
Hebreeën wijst dit dan ook aan als het Nieuwe Verbond in Christus
(Hebr. 8). Wellicht wekt het verbazing dat hij dat doen kan, waar
Jeremia toch spreekt van een Verbond voor de beide volken van Israël
(“het huis van Israël en het huis van Juda”) en wij het Nieuwe Verbond
reeds hebben aangewezen als iets dat er in de eerste plaats is voor
heidenen, niet-Joden. Maar dan hoeven we ons slechts te herinneren
dat de heide-nen zijn ingeënt op de stam van Israël (zie het eind van
hoofdstuk 12) en op die manier ‘deel hebben gekregen aan Israël’, en
dat zij ‘zaad van Abraham’ zijn door het geloof (Gal.3:29, zie hoofdstuk
5 onder de tussenkop ‘beloften’).

Het bloed van het Verbond

We hebben gezien (hoofdstuk 12, ‘De gemeente van het Oude
Verbond’) dat het Oude Verbond werd ingewijd met het bloed van een
verbondsoffer:

“Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens,
en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Hij nam
het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij
zeiden: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen en
daarnaar zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het
op het volk en hij zeide: Zie het bloed van het verbond dat de HERE

met u sluit, op grond van al deze woorden“ (Ex. 24:6-8).
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Zo is het Nieuwe Verbond ingewijd door het ‘bloed van Christus’. De
schrijver aan de Hebreeën zegt van Hem:

“... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige
Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen.
En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij
de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder
het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis
ontvangen zouden” (Hebr. 9:14-15).

Vervolgens spreekt hij over de inwijding van het Nieuwe Verbond in
gelijke termen als de inwijding van het oude. Maar voordat we die
passage citeren moeten we eerst de volgende opmerking maken. Het
woord dat het NT gebruikt om het Oudtestamentische begrip verbond
weer te geven betekent in klassiek Grieks een testament (waarom dat
zo is, is een interessante taalkundige zaak, waar we hier echter niet
nader op in kunnen gaan). De SV vertaalt dit ook consequent met
‘testament’ en laat het aan de lezer over om uit te vinden wat er in feite
bedoeld wordt. De NV vertaalt bijna altijd met ‘verbond’, behalve op
twee plaatsen, waar dit er een van is. Ik meen echter dat de vertaling
‘testament’ hier onjuist is en dat het de voorkeur heeft om ook hier met
‘verbond’ te vertalen. Het citaat luidt in dat geval:

“Want waar een verbond is, moet noodzakelijk van de dood van de
‘verbinder’ [d.w.z.. het verbondsoffer] melding gemaakt worden; een
verbond toch wordt alleen van kracht indien er iemand [dier of mens]
gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang het verbondsoffer
leeft. Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd.
Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was
medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met
water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het
volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft
voorgeschreven” (Hebr. 9:16-20).
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Christus’ vlees en bloed

In een van zijn toespraken in Kafarnaüm aan de oever van het meer van
Galilea zei Jezus:

“Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het
manna gegeten en zij zijn [desondanks] gestorven; dit is het brood,
dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. Ik ben
het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand
van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik
geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld” (Joh. 6:48-51).

Vervolgens vinden wij de reactie die wij gewoonlijk vinden in het
evangelie van Johannes: zijn gehoor begrijpt zijn symbolisch taalgebruik
niet en vat zijn woorden letterlijk op: “Hoe kan deze ons zijn vlees te
eten geven?” Jezus refereert hier echter aan de gewoonte onder de Wet
dat degene die een offer bracht, van dat offer at in een offermaaltijd, als
een teken van zijn Verbond met God. Wat Hij hier bedoelt is wat wij
eerder hebben besproken (hoofdstuk 6, ‘De verlossing’) dat wij a.h.w..
moeten sterven en dat Christus in ons moet gaan leven, in ons gestalte
moet krijgen. Hij gaat dan door met zijn beeld:

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des
mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem
opwekken ten jongsten dage” (vs. 53-54).

Dat maakt het voor de Joden alleen maar erger, want het ‘eten’ van
bloed was onder de Wet ten strengste verboden. God had te Sinaï
gezegd:

“De ziel [in de Bijbel: het leven] van het vlees is in het bloed en Ik
heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen,
want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel”
(Lev. 17:11).
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Dat verklaart de nadruk op bloed bij het sluiten van het Verbond. Dat
het deelhebben aan het bloed echter verboden was, had ten doel de
Israëliet te leren dat het bloed van dieren hem niet echt kon reinigen,
dat dat niet echt eeuwig leven kon brengen. Alleen het bloed van het
volmaakte offer zou daar toe in staat zijn. Maar tegen de tijd van het NT
waren de Joden al zo geconditioneerd ten aanzien van bloed dat alleen
al de gedachte aan het eten van bloed hun geest blokkeerde. En hun
reactie was: “Deze rede is hard ; wie kan haar aanhoren” (vs. 60).

Bij zijn afscheidsmaal in de bovenzaal komt Jezus hierop terug.
Volgens het verslag dat Paulus er van geeft aan de gemeente te Korinte:

“Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u
weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht waarin Hij
werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak
en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze
beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die
drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de
beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt”
(1 Kor. 11:23-26).

Dat betekent dat Jezus in de bovenzaal een ritueel heeft ingesteld voor
de zijnen waarmee zij zijn offerdood gedenken. Drie van de vier
evangeliën vermelden dan ook de instelling daarvan. Het vierde, dat van
Johannes, heeft in plaats daarvan bovengenoemde rede in de synagoge
te Kafarnaüm als alternatief. Dat is in overeenstemming met het feit dat
het evangelie van Johannes veel later is geschreven dan de andere drie,
toen dit ritueel van brood en wijn al overal bekend was, en dat de taak
die Johannes zich gesteld had meer bestond uit het verklaren van de
diepere achtergronden van het evangelie, en dus ook van dit ritueel.

Zo dikwijls gij dit doet

Uit het boek Handelingen weten wij dat de eerste gemeente
gewoon was dit ritueel van ‘het breken van het brood’ dagelijks te
herhalen, als deel van hun dagelijkse maaltijden:
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“En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de
gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden ... en
voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het
brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en
eenvoud des harten” (Hand. 2:42, 46).

Wat later, in de tijd dat Paulus zijn zendingsreizen heeft ondernomen en
gemeenten heeft gesticht in heidense landen, lijkt het erop dat zij
wekelijks bijeen kwamen op speciale bijeenkomsten:

“En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om
brood te breken, ... “ (Hand. 20:7).

Overigens blijkt uit het daarop volgende verslag dat die bijeenkomst
begon in de avond (men heeft wel voorgesteld dat dat was om ook de
slaven de gelegenheid te geven om aanwezig te zijn; zij zouden overdag
geen vrije tijd hebben). Gezien de Joodse dagindeling, die begon bij
zonsondergang, moet dit dus de zaterdagavond zijn geweest. Aan de
gemeente te Korinte schrijft Paulus aangaande de collecte voor de
armen te Jeruzalem:

“Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals
ik het in de gemeenten te Galatië geregeld heb: elke eerste dag der
week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit
op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden
worden” (1 Kor. 16:1-2).

Ook dit lijkt te wijzen op wekelijkse bijeenkomsten. In dit licht gezien
is het jammer dat de praktijk van vele kerken is om weliswaar wekelijks
bijeen te komen, maar het ‘breken van het brood’ te beperken tot
enkele speciale gelegenheden.

Gemeenschap

Volgens Paulus’ betoog in zijn brief aan de Korintiërs heeft het
breken van het brood en het drinken van de wijn te maken met het
gedenken en ‘verkondigen’ van zijn offerdood. Dat is het kennelijk wat
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wij daarmee gedenken. Maar er is meer. In zijn toespraak in de
synagoge te Kafarnaüm had Jezus gezegd:

“Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem”
(Joh. 6:56).

De betekenis van het ritueel van brood en wijn heeft dus kennelijk ook
te maken met gemeenschap met Hem. Door deel te nemen drukken
wij een eenheid met Hem uit:

“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging
uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het
brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van
Christus?” (1 Kor. 10:16).

Dat houdt in dat alleen zij die zijn toegetreden tot zijn gemeente daar-
aan deel kunnen hebben. Toch blijft het ook daar niet bij. Paulus voegt
er nog iets aan toe:

“Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij
hebben immers allen deel aan het ene brood” (vs. 17).

Op de symboliek van de gemeente als het lichaam van Christus komen
we in hoofdstuk 19 nog uitgebreid terug. Hier willen we volstaan met
erop te wijzen dat het ritueel van het ‘breken van het brood’ kennelijk
ook betrekking heeft op de eenheid van zijn gemeente.

Uiteraard moeten wij er ons voortdurend bewust van zijn dat dit
alles slechts symboliek is, hoe krachtig ook. Er kan geen sprake van zijn
dat het deelhebben aan brood en wijn, evenmin als de doop, op zichzelf
enige magische uitwerking op de gelovige zou kunnen hebben, of dat er
enige bijzondere kracht of heiligheid in het brood of de wijn zou
schuilen zodra daar een gebed over is uitgesproken. Dat is een
verwording van de sacrale kerk van na de constantinische omwenteling.
En het is buitengewoon jammer dat deze gedachte dat een gebed iets
magisch zou doen met de wijn er in de grootste ‘christelijke’ kerk
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vervolgens toe heeft geleid om die wijn dan maar aan het volk te
onthouden, om te voorkomen dat er gemorst zou worden met het
‘echte’ bloed van Christus. De gedachte dat brood en wijn zouden
transformeren in het echte vlees en bloed van Christus berust op een
al te letterlijk nemen van Jezus’ woorden in Johannes, zoals ook de
Joden van zijn dagen in hun onbegrip deden. Toen Jezus zei “dit is mijn
lichaam” en “dit is mijn bloed” was Hij zelf nog lichamelijk aanwezig, dus
de oorspronkelijke woorden konden alleen al om die reden onmogelijk
letterlijk bedoeld zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat dat later
wel zo zou zijn. En de gedachte dat Jezus ‘volledig aanwezig is in zowel
het brood als de wijn’, zodat alleen het brood wel voldoende is, ontkent
het feit dat onze Heer het ritueel zó ingesteld heeft en dat derhalve
geen element daarvan overbodig geacht mag worden. De ware gelovige
onderkent de symboliek en wordt geestelijk gesterkt door het
regelmatig deel hebben aan brood en wijn.
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17. GELEID DOOR DE GEEST

De leiding van Gods Geest in de eerste eeuw

kenmerkte zich door ‘gaven’ die de gelovigen in staat

stelden tot bijzondere dingen. Deze gaven waren in de

eerste gemeenten nodig om te prediken en de

gelovigen leiding te geven. Deze gaven konden alleen

worden doorgegeven door de apostelen. Ze zijn dan

ook met de apostelen verdwenen. Wat blijft is Gods

leiding van de gelovigen door zijn Geest en zijn

Woord.

TOEN Johannes de Doper predikte in de woestijn en een doop
doopte ter bekering, moest hij duidelijk maken dat hijzelf niet de

beloofde Messias was. Hij zei:

“Doch Hij komt, die sterker is dan ik ... ; die zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur” (Luc. 3:16).

Het is duidelijk dat Johannes verwachtte dat de Messias na hem met
oordeel (vuur) zou komen om alle ongerechtigheid weg te doen. De
profeet Maleachi had immers gezegd:

“Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan,
als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter”
(Mal. 3:2).

En:

“Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle over-
moedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de
dag die komt, zal hen in brand steken” (Mal. 4:1).
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In overeenstemming daarmee sprak Johannes:

“De wan is in zijn hand om zijn dorsvloer geheel te zuiveren en het
graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij
verbranden met onuitblusbaar vuur” (Luc. 3:17).

De laatste kans die de mensen hadden, zo meende Johannes, was zich
te bekeren en zich als teken daarvan door hem te laten dopen. Ook hij
moest nog leren dat de eerste komst van de Messias nog een laatste
oproep tot bekering zou zijn, en dat deze woorden pas in vervulling
zouden gaan bij zijn tweede komst. Maar niettemin blijft zijn woord
waar dat Jezus zou dopen met de Heilige Geest. Als Petrus op de
pinksterdag zijn eerste toespraak tot het volk houdt, zegt hij, als
antwoord op de vraag “Wat moeten wij doen?”:

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus
Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen
Geestes ontvangen” (Hand. 2:38).

Als Paulus later in Efeze discipelen aantreft die gedoopt zijn door een
ijverige prediker die een volgeling van Johannes de Doper was, lezen we
het volgende:

“En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot
het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet
gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt
gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus
zeide: Johannes doopte een doop ter bekering en zeide, dat zij
moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is Jezus. En toen zij
dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus. En
toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen,
en zij spraken in tongen en profeteerden” (Hand. 19:2-6).

Zo lezen we herhaaldelijk dat mensen die gedoopt werden, na
handoplegging door een van de apostelen ‘de Heilige Geest ontvingen’
en als gevolg daarvan tot bijzondere dingen in staat waren.
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De gift en de gaven

Omdat er van sommige kanten de nadruk op wordt gelegd dat wat
toen gebeurde nog steeds een kenmerk moet zijn van de ware
gemeente vandaag (en omdat we zijn begonnen met te zeggen dat we
terug willen naar het geloof van de eerste eeuw) moeten we nu gaan
bezien in hoeverre deze dingen ook vandaag nog van toepassing zijn.
Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen wat ik zou willen
noemen de ‘gift’ van de Heilige Geest (d.w.z.. De gift die bestaat uit de
Geest) en de ‘gaven’ van de Heilige Geest (d.w.z.. de door de Geest
geschonken gaven). We zullen ons eerst bezig houden met het laat-
ste.

De speciale gaven die mensen konden bezitten waren niet zomaar
bedoeld voor amusement. Ze dienden een speciaal doel. Aan het eind
van het evangelie van Marcus lezen we:

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping ... Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in
mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen
zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets
dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij
de handen leggen en zij zullen genezen worden” (Marc. 16:15, 17).

De gaven dienden een doel; zij waren bedoeld als tekenen of als hulp.
Om dat te begrijpen zullen we eerst zien om welke gaven het ging. We
komen ze op diverse plaatsen tegen, maar we vinden iets van een
opsomming in 1 Kor. 12:4-6 en 28-30, Rom. 12:6-8 en Efez. 4:11. In
Korintiërs worden ze samengevat als “genadegaven, bedieningen en
werkingen”. In Efeziërs wordt hun doel aangegeven als “om heiligen toe
te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus
(d.w.z.. de gemeente)”. De verschillende genoemde gaven en
bekwaamheden, waaronder taken en functies, zijn dan:

• Apostelen (lett.: gezondenen) wier taak het was het evangelie te
verkondigen. Zij bezaten bijzondere gaven, en konden de gaven
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van de Geest ook doorgeven aan anderen.
• Evangelisten: eveneens predikers, maar zonder de speciale gaven

van de apostelen. Zij konden de gaven niet doorgeven.
• Leraars/onderwijzen: Hun taak was het evangelie uit te leggen aan

de leden van de gemeente; ook aangeduid als het ‘spreken met
ken-nis’.

• Vermanen: pastoraal werk (vermanen in het NT betekent ‘bemoe-
digen’ of ‘vertroosten’), ook aangeduid als ‘spreken met wijsheid’.

• Herders/besturen/leiding geven: Het dagelijkse leiden van de ge-
meente.

• Profeten: Zorgen voor Gods directe leiding in een tijd waarin het
NT nog bezig was te ontstaan.

• Het onderscheiden van geesten: Hierbij ging het erom de profe-
tieën te beoordelen, of zij echt van God kwamen (zie 1 Tess. 5:19-
21).

• Spreken in tongen: De gave om in andere talen te spreken,
bedoeld voor prediking aan andere volken, maar enigszins
misbruikt in de gemeente te Korinte.

• Vertolken van tongen: De gave om boodschappen, door anderen
uitgesproken in ‘tongen’, te vertalen in verstaanbare taal.

• Genezingen: Bedoeld als teken aan ongelovigen dat de prediker
met een boodschap van God Zelf kwam.

• Krachten: De kracht om verschillende wonderen te kunnen doen.

Zoals gezegd waren deze gaven bedoeld om hetzij de prediking te
ondersteunen, hetzij de gemeente op te bouwen. Als gelovigen te
Korinte wat al teveel belangstelling hebben voor de gave van tongen, die
zij kennelijk erg interessant vonden en waarop de bezitters zich danig
lieten voorstaan, moet Paulus hen ernstig vermanen dat uitoefening
daarvan in de gemeente van weinig nut is. Als niemand je kan verstaan
heeft het erg weinig nut om je mond open te doen. Hij raadt hun
daarom aan te streven naar de gave van profetie, waar anderen door
opgebouwd worden (1 Kor. 14:1-3, 23-25). In vers 12 zegt hij:

“Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten
uit te munten tot stichting [opbouw] van de gemeente.”
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Genezingen en wonderen ondersteunden het gezag van een prediker
als afgezant van God. Zo vinden we het in Hand. 3 en 4. Na Petrus’
genezing van een verlamde klagen de autoriteiten:

“Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Want dat er een
kenne-lijk wonderteken door hen verricht is, is duidelijk aan allen, die
te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen” (Hand. 4:16).

Ook later in Handelingen vinden we genezingen en wonderen als
ondersteuning van het gezag van de prediking. Maar in zijn brief aan
Timoteüs moet Paulus hem melden: “Trofimus heb ik ziek achtergelaten
te Milete.” Zelfs de apostel kon kennelijk niet naar willekeur genezen
zolang niet zijn gezag als apostel in het geding was.

Het einde van de gaven

In zijn brief aan de gemeente te Korinte duidt Paulus, als
ondersteuning van zijn betoog om niet al te zeer te vertrouwen op de
gaven van de Geest, aan dat deze gaven maar tijdelijk zijn. In zijn
bekende hoofdstuk over de liefde als hoogste ‘gave’ zegt hij:

“De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën zij zullen afgedaan
hebben; tongen zij zullen verstommen; kennis zij zal afgedaan hebben.
Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch
als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben”
(1 Kor. 13:8-9)

Waarschijnlijk doelt Paulus hier in eerste aanleg op het gereedkomen
van het NT dat de rol van profeteren en spreken in tongen over zal
nemen. Maar er zijn redenen om te menen dat Paulus ook verder kijkt
dan de onmiddellijke toekomst, naar de vervulling in Gods Koninkrijk.
Want aan het eind van het hoofdstuk zegt hij:

“Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen [spiegels in die
tijd waren gepolijste koperplaten], doch straks van aangezicht tot
aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen,
zoals ik zelf gekend ben” (vs. 12).
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Zijn betoog is dat de gaven, waar zij zoveel waarde aan hechtten,
slechts van die tijd waren en dat die hen niet in het Koninkrijk konden
brengen.

Maar het is ook los van deze aankondiging duidelijk dat er een eind
moest komen aan de gaven. We hebben al vastgesteld dat de gaven
alleen doorgegeven konden worden door middel van handoplegging
door de apostelen. Als de evangelist Filippus in Samaria vele
bekeerlingen heeft gemaakt , moeten de apostelen Petrus en Johannes
uit Jeruzalem komen om hun de handen op te leggen (Hand. 8:14-17).
Als één van de bekeerlingen, de voormalige tovenaar Simon, ziet dat de
apostelen door handoplegging de Geest door kunnen geven, biedt hij
Petrus geld aan om ook zelf die mogelijkheid, die hij ook toen kennelijk
nog niet bezat, te verkrijgen:

“Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij
de Heilige Geest ontvange” (Hand. 8:19).

Het is duidelijk dat alleen de apostelen zelf de gaven zo door konden
geven. Met de dood van de apostelen is deze mogelijkheid verdwenen
en een generatie later moeten de gaven tot een einde zijn gekomen. Er
was toen geen mogelijkheid meer om de gaven te verlenen. Maar er
was ook geen noodzaak meer toe. Het NT was toen gecompleteerd en
had de taak van de apostelen overgenomen.

De leiding door de Geest

In de lijst met ‘gaven’ hebben we niet alles weergegeven dat in de
betrokken passages genoemd is. Er staan ook nog de volgende dingen:

• Geloof
• Helpen/dienen (het Griekse woord is diakonia, diakonie)
• Mededelen (lett.: het meegeven van iets aan iemand)
• Barmhartigheid bewijzen

Dit zijn algemene christelijke deugden, die van alle tijden zijn en waar
ieder naar zou moeten streven. Ze worden niet doorgegeven door
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handoplegging, maar ze zijn wel vruchten van de Heilige Geest. Zelfs
geloof is uiteindelijk niet iets van onszelf maar een gave van God. We
verwerven deze gaven als we de werking van de Geest toelaten in ons
leven. Over deze werking van de Geest heeft de Bijbel ons ook veel te
vertellen.

In het NT is het geleid worden door de Geest niet het exclusieve
voorrecht van een priesterklasse (die er toen nog niet eens was), die zo
de macht van onfeilbaarheid zou bezitten. De leiding van de Geest heeft
betrekking op elke gelovige. Deze leiding leidt hem op Gods weg, mits
hij die leiding maar in zijn leven toelaat (niemand wordt tegen zijn wil
behouden; er is nog steeds sprake van een keuze op basis van onze
eigen vrije wil). In zijn brief aan de Romeinen vermaant Paulus zijn
lezers (en ons) daarom om in die Geest te wandelen:

“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans indien de
Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet
heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:9).

We zien hier overigens dat Paulus de begrippen ‘Heilige Geest’, ‘Geest
van God’ en ‘Geest van Christus’ zonder onderscheid door elkaar
gebruikt. Gods Geest staat voor Gods kracht (zie Luc. 1:35, waar
‘Heilige Geest’ en ‘kracht des Allerhoogsten’ parallel gebruikt worden).
En Gods kracht is, na Jezus’ verhoging tot Gods rechterhand, uiteraard
ook Jezus’ kracht. Paulus gaat verder met een beeld dat wij intussen
kennen:

“Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de
zonde, maar de geest [van de mens] is leven vanwege de
gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden
opgewekt heeft, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door
zijn Geest die in u woont” (vs. 10-11).

Het is duidelijk: als wij van Christus zijn dan moet de Geest in ons
wonen, maar dat zal hij ook doen, want dat is Gods belofte. Het is nog
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steeds waar dat wij gedoopt moeten worden met water en Geest. Maar
dat inwonen van de Geest in ons is niets nieuws. We hebben hetzelfde
principe al eerder gezien als ‘Christus in ons’, of zoals we het toen
hebben geciteerd: ‘Christus moet in ons gestalte verkrijgen’. Alleen
hebben we het toen bekeken vanuit het standpunt van wat wij moeten
doen; nu bekijken we het vanuit het standpunt van wat God voor ons
doet:

“Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door
welke wij roepen: Abba [Abba is Aramees voor: pappa], Vader. Die
Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn” (vs.15-16).

We hebben eerder gesproken van de gemeente als een tempel
Gods, maar dat geldt ook voor de individuele gelovige:

“Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u
woont?” (1 Kor. 3:16).

En opnieuw, in een vermaning tegen hoererij:

“Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest
die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van
uzelf zijt?” (1 Kor. 6:19).

Wij zijn door of in de Heilige Geest gedoopt en verzegeld. In zijn
betoog over de gemeente als het lichaam van Christus (zie hoofdstuk
19) zegt Paulus:

“Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij
Joden, hetzij Grieken [dat staat hier voor niet-Joden], hetzij slaven,
hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt” (1 Kor. 12:13).

Bij het woord gedrenkt denkt Paulus wellicht aan de praktijk van doop
door onderdompeling; maar het is ook mogelijk dat hij denkt aan de
praktijk van zalving (Jezus was met de Heilige Geest ‘gezalfd’). In zijn
brief aan de Efeziërs schrijft hij:
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“In Hem [Christus] zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het
evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij
gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een
onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij zich
verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid” (Efez. 1:13-14).

Hier zit erg veel in. Dit vertelt ons dat wij door de Heilige Geest
verzegeld zijn (later, in het boek Openbaring, lezen wij dat de door God
verzegelden worden behouden uit alle verdrukking). Het vertelt ons
ook dat de Geest ons is beloofd, nl. bij onze doop; het is Gods aandeel
in het Verbond dat Hij dan met ons sluit. Maar het herinnert ons ook
aan de beloften van een erfenis in Genesis (zie hoofdstuk 5, ‘Een
goddelijk plan’). Tenslotte herinnert het ons aan het feit dat God dit
volk heeft uitgekozen om zijn heerlijkheid te verkondigen (zie eveneens
hoofdstuk 5 over ‘Gods doel met de Schepping’). Maar als dat Gods
doel is met zijn volk dan is dat voor ons de garantie dat Hij dat doel ook
in ons zal verwezenlijken, als wij hem dat maar toelaten. En ook dat
vertelt deze passage ons: de Geest is een ‘onderpand voor onze
erfenis’. Dat is onze zekerheid maar ook onze verantwoordelijkheid:

“Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der
waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over,
maar een vreselijk uitzicht op het oordeel” (Hebr. 10:26-27).

Dat God ons zijn Geest gegeven heeft geeft ons dus een grote verant-
woordelijkheid. Maar ook een grote gerustheid, omdat wij met die
Geest alle aanvallen van de zonde kunnen afslaan:

“Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve
leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt” (Hebr. 10:39).

En dat geloof is, zoals wij hebben gezien, een van de gaven van de Geest
die blijvend zijn.
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18. DE WET VAN CHRISTUS

Christus heeft ons niet belast met een groot aantal ge-

en verboden zoals de Wet van Mozes deed. Toch

gaan zijn geboden in feite veel verder, want ze gaan

over de vraag wat er in ons hart is. Het gaat om onze

houding en niet om wat we precies doen of niet doen.

Dat lukt ons alleen als we leven met Christus, maar

dat is een onderdeel van ons leerproces.

DE apostel Paulus heeft in zijn brieven veel te vertellen over de Wet
van Mozes. Hij maakt duidelijk dat de gelovigen onder het Oude

Verbond a.h.w. ‘slaven van de Wet’ waren en dat de Wet niet kan
redden. Bij de Wet ging het om ‘werken’ en de mens wordt niet uit
‘werken’ gerechtvaardigd. Christus heeft weliswaar de Wet niet
afgeschaft, maar Hij heeft de Wet vervuld (Matt. 5:17). Daarmee is Hij
het ‘einde der Wet’:

“Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder,
die gelooft” (Rom. 10:4).

Dat betekent niet dat de Wet verkeerd was. Wij zijn ‘losgekocht’ van
de bepalingen van de Wet, maar de principes achter die bepalingen
blijven recht overeind. We hebben in hoofdstuk 6 (‘De verlossing’)
gezien dat de Wet een ‘tuchtmeester’ (pedagoog) was, die ons a.h.w..
normen en waarden bij moest brengen. En ook al zijn de strikte
bepalingen vervallen, die normen en waarden blijven. De geest van de
Wet wordt in het NT meerdere malen samengevat als: ‘Gij zult de
Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en
met geheel uw verstand; en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (zie
bijv. Matt. 22:34-40, Luc. 10:27, Rom. 13:9-10, Gal. 5:14 en Jak. 2:8).
Allereerst kan hierover worden gezegd dat de meeste mensen zullen
instemmen met het tweede van deze twee geboden. Maar dat brengt
ons niet verder dan een soort humanistisch geloof. Het andere gebod
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is er ook nog en het is niet zonder reden het eerste. Bovendien volgt
het tweede automatisch uit het eerste: als wij God liefhebben kunnen
wij niet nalaten die liefde ook uit te breiden tot zijn schepselen die Hij
liefheeft:

“Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij
een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet lief-
heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben”
(1 Joh. 4:20).

Het omgekeerde is echter niet noodzakelijk het geval. Er zijn
humanisten genoeg die het Christendom beschouwen als het ‘rottend
karkas’ van een voorbije ideologie, die liever nog vandaag dan morgen
plaats zou moeten maken voor een in hun ogen ‘betere’.

Jezus en de Wet

Zoals gezegd heeft Paulus veel te vertellen over het feit dat wij
vrij-gekocht zijn van de ‘slavernij’ van de wet. En toch spreekt hij van de
‘wet van Christus’ (1 Kor. 9:21). Dat maakt het zinvol om eerst eens te
gaan zien wat Jezus’ houding was t.o.v.. de Wet. Hij spreekt daarover
in de Bergrede. In Matt. 5 vinden we een betoog dat we bij
oppervlakkig lezen zouden kunnen houden voor een afwijzing van de
Wet. Bij nader toezien blijkt het echter om het volgende te gaan:

• Jezus breidt de bepalingen van de wet uit tot bedoelingen en
gedachten (toorn ipv. doodslaan, sexuele begeerte ipv. echtbreuk).

• Jezus verbiedt echtscheiding ipv. een zorgvuldige regeling daarvan.
• Jezus ontraadt het zweren van overbodige en ondoordachte eden,

ipv. de verplichting om zulke eden gestand te doen.
• Jezus predikt meegaandheid ipv. de evenredige genoegdoening van

de wet.
• Jezus hekelt de inperking door de Farizeeën van het gebod om je

naaste lief te hebben (door het begrip ‘naaste’ in te perken) en
breidt het uit tot iemands vijanden.
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Samengevat komt het neer op de volgende zaken:
1. Het gaat er niet alleen om wat je daadwerkelijk doet, maar om

wat er in je hart is. Dat spreekt je aan op hoe je werkelijk bent,
niet op hoe je overkomt. Voor een goed begrip: een gedachte zelf
(het ondergaan van een verzoeking) is nog geen zonde; het is het
koesteren van die gedachte dat leidt tot zonde (Jak. 1:14-15).

2. De wet sprak tot de schuldige en vertelde hem wat zijn plicht was
tegenover degene wie hij onrecht aangedaan had. Jezus spreekt
tot degene die onrecht aangedaan is en vertelt hem dat hij niet op
grond van diezelfde wet genoegdoening mag eisen. Ook hijzelf
staat schuldig tegenover God en hij dient dus barmhartigheid te
tonen (zie Matt. 18:21-35); God zal hem uiteindelijk
genoegdoening geven.

3. De Farizeeën hadden niet altijd de juiste interpretatie gegeven van
de Wet. Op dat punt ligt er een duidelijk verschil tussen “Gij hebt
gehoord dat er gezegd is...” en “Maar Ik zeg u ...”. Hun instructie
was mondeling geweest en gekleurd door de interpretatie van hun
schriftgeleerden. De vertalers van de moderne vertaling, die de
frase “Gij hebt gehoord dat er gezegd is...” vervingen door “Vroeger
gold...” hebben dus iets niet goed begrepen. Ook vroeger gold niet
dat zij hun vijanden moesten haten.

In de loop van zijn prediking heeft Jezus veel te vertellen over hoe wij
moeten leven. Daarbij geeft ook Hij ‘geboden’. Maar ze vallen allemaal
onder de bovengenoemde drie punten.

De tien geboden

De meeste christenen zijn er wel van doordrongen dat zij niet
meer ‘onder de wet’ zijn, maar maken een uitzondering voor de tien
geboden, die zij een wet van alle tijden achten. In zijn algemeenheid is
dat misschien nog niet eens zo slecht gezien, maar er vallen wel enige
kanttekeningen bij te maken. De tien geboden zijn net als de rest van de
Wet van Mozes gegeven op Sinaï. Ze staan niet los van de rest van de
Wet; veeleer vormen zij de samenvatting daarvan. Nu hebben wij boven
al gezien dat de principes achter de Wet fundamenteel zijn, en als
zodanig zijn die inderdaad van alle tijden. Het zou natuurlijk onzin zijn
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te beweren dat wij, in tegenstelling tot de Israëliet, wel doodslag
zouden mogen plegen. Nog afgezien van andere overwegingen, zou dat
in strijd zijn met het principe dat wij onze naaste moeten liefhebben als
onszelf. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat Jezus in zijn
prediking vrijwel alle tien geboden in de een of andere vorm herhaalt.
Strikt genomen betekent dat echter dat we die geboden eerbiedigen,
niet omdat de tien geboden als zodanig los zouden staan van de Wet,
maar omdat ze elk voor zich iets te vertellen hebben dat fundamenteel
is en dat ons leven in Christus raakt.

De sabbatdag

Tot zover is er dus geen probleem. Maar er is niettemin toch een
probleem met het zogenaamde sabbatgebod, dat veel christenen aan de
ene kant dwingend achten, maar dat zij niettemin hebben overgedragen
op een andere dag in de week. Daar is dus kennelijk iets merkwaardigs
mee aan de hand. We zullen dat nader bekijken. De eerste maal dat het
woord sabbat in de Bijbel voorkomt is in Exodus na de doortocht door
de Schelfzee. Als God de Israëlieten het manna als voedsel geeft, blijkt
dat telkens voldoende voor een dag. Diegenen die meer proberen te
verzamelen, ontdekken dat het niet houdbaar is. Maar op de zesde dag
blijkt er tweemaal zoveel te zijn, en het is wel houdbaar tot de volgende
dag. Mozes vertelt het volk dan.

“Dit is wat de HERE gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is
het morgen voor de HERE” (Ex. 16:23).

Dit leest alsof de sabbat hier voor het eerst voor het volk wordt
ingesteld. In de erop volgende verzen komt het woord nog driemaal
voor. Eerder is er in de Bijbel niet over een sabbat gesproken. Ten tijde
van Abraham lezen we bijv. niets over een sabbat. De tweede maal dat
het voorkomt is bij het geven van de tien geboden, bij de wetgeving op
Sinaï:

“Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE,
uw God” (Ex. 20:8-10).
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Dit plaatst het gebod in het kader van de totale wetgeving te Sinaï. De
derde maal is een herinnering aan dit gebod:

“Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij
onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht
tot geslacht, zodat gij weet dat Ik de HERE ben, die u heilig... De
Israëlieten zullen de sabbat onderhouden, door de sabbat te vieren, zij
en hun nageslacht, als een altoosdurend verbond. Tussen Mij en
de Israëlieten is deze een teken voor altoos” (Ex. 31:12, 16-17).

Deze verzen geven duidelijk aan dat de sabbat een teken was van het
Verbond tussen God en zijn volk, geldend voor Israël en zijn nageslacht.
Dit zijn de eerste drie passages waar het woord voorkomt en die leren
ons duidelijk dat de sabbat alles te maken had met dat Verbond.
Nergens blijkt dat dit een universeel gebod was. Jezus heeft dit gebod
ook nergens herhaald voor de zijnen. We zagen in hoofdstuk 16 al dat
de eerste gemeenten na verloop van tijd de gewoonte hadden bijeen te
komen op de eerste dag der week. Ook dat geeft aan dat zij het
sabbatgebod kennelijk niet als een dwingend gebod zagen dat ook nog
voor hen geldig was. Paulus gaat zelfs nog verder. Hij schrijft dan ook
aan de Galaten, dat wie zich inlaat met dwingende geboden op dat punt,
nog niets heeft begrepen van de vrijheid in Christus:

“Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat
ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb” (Gal. 4:10-11).

En aan de Kolossenzen schrijft hij:

“Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het
stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een
schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van
Christus is” (Kol. 2:16-17).

Zelfs in de voorschriften uitgevaardigd door het apostelconcilie in
Hand. 15, uitgevaardigd om de gevoeligheden van de Joodse broeders
te ontzien (waarover straks meer), zoeken we zo’n gebod tevergeefs.
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Opnieuw moeten wij constateren dat de uitroeping van de eerste dag
der week tot de dag waar een dwingend en universeel sabbatgebod
betrekking op zou hebben (in feite een contradictio in terminis)
teruggaat op de noden van de sacrale kerk van na Constantijn. Met
bijbelse leer heeft dat niets te maken. Er zijn voor christenen goede
redenen om bijeen te komen op de eerste dag der week; maar met een
sabbatgebod heeft dat niets te maken.

De ware sabbat

Maar dat is niet alles wat er over de sabbat te zeggen valt. In Jes.
58 vinden we een betoog over de ware betekenis van het vasten en de
sabbatdag:

“Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los
te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten
en elk juk te verbreken? Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood
breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte
ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en
bloed... Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te
doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de
heilige dag des HEREN van gewicht, ... dan zult gij u verlustigen in de
HERE” (Jes. 58:6-7, 13-14).

De vastendag was bedoeld, niet om zomaar te hongeren, maar om het
uitgespaarde voedsel te geven aan anderen die niets hadden. De
sabbatdag was niet zomaar een rustdag, maar een dag om Gods werk
te doen in plaats van zijn eigen werk. Dat werd ook bedoeld toen God
op Sinaï zei: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt”. Heiligen betekent
apart zetten voor de dienst aan God. Helaas blijkt het menselijk om het
sabbatgebod zo op te vatten dat men op die dag in het geheel niets mag
doen. De Farizeeën hebben die uitleg geïntroduceerd en Jezus verzette
zich daar fel tegen. Om hun huichelarij aan te tonen verrichtte Hij
opzettelijk een aantal genezingen op sabbat. Dat was uiteraard in over-
eenstemming met de uitleg die Jes. 58 geeft van de sabbat, maar het
botste met de starre opvattingen van de Farizeeën en schriftgeleerden.
Maar het heeft de mensheid niets geleerd. Nog heden ten dage menen
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orthodoxe christenen dat de voornaamste regel is dat men op ‘sabbat’
niet moe mag worden, en men kan zich hun Farizeïsche toorn op de
hals halen door op die (vermeende) sabbat Gods werk te doen.

De sabbat was dus bij uitstek een dag om Gods werk te doen,
maar als zodanig was dat slechts een symbool. De christen kan zich niet
permitteren om slechts één dag in de week met God bezig te zijn. In
overeenstemming met het principe van ‘de wet van Christus’, dat niet
telt hoe wij overkomen, maar dat het er om gaat wat er in ons hart is,
dienen wij zeven dagen in de week bezig te zijn met Gods werk. Voor
de christen is het alle dagen ‘sabbat’.

De voorschriften van het apostelconcilie

Wanneer er in de eerste gemeente onenigheid ontstaat over de
vraag in hoeverre christenen verplicht zijn de Wet te houden, roepen
de apostelen een soort concilie bijeen te Jeruzalem om de zaak te
bespreken. Wij vinden het verslag hiervan in Hand. 15. De uitkomst is
dat niet-Joden zich niet hoeven te laten besnijden maar dat hun wordt
geboden zich aan vier voorschriften te houden:

• Zich onthouden van wat door afgoden bezoedeld is.
• Zich onthouden van ‘hoererij’.
• Zich onthouden van het verstikte.
• Zich onthouden van bloed.

Het eerste punt heeft betrekking op het eten van vlees dat
oorspronkelijk in afgodentempels is geofferd. Dit werd later een fel
bediscussieerd punt in de heidengemeenten, waarbij het lijkt alsof
Paulus zich weinig aantrekt van de conclusie van deze bijeenkomst. We
komen hier op terug in het volgende hoofdstuk. Het tweede punt
betreft vermoedelijk het trouwen met al te nauwe familierelaties, wat
volgens de Wet verboden was (zie Lev. 18 en 20), maar op welk punt
de Romeinse wereld veel ruimere normen hanteerde. Het derde en
vierde punt betreffen niet-kosher geslacht vlees, d.w.z.. het
consumeren van vlees dat niet volgens de voorschriften van de Wet was
uitgebloed, respectievelijk het bloed zelf. In hoofdstuk 16 zagen we
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reeds dat de Joden bijzonder gevoelig waren op dit punt. Het argument
voor deze voorschriften was dan ook:

“Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken,
daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen”
(Hand. 15:21).

Men wilde kennelijk de Joodse gelovigen niet voor het hoofd stoten met
praktijken die voor hen buitengewoon aanstootgevend zouden zijn. Dat
houdt op zich al in dat deze voorschriften slechts bedoeld konden zijn
voor een overgangstijd. Toen de scheiding tussen Jodendom en
Christendom eenmaal een feit was, hadden deze voorschriften hun
betekenis verloren.

Toch is niet iedereen het met bovenstaande conclusie eens. Er zijn
mensen die menen dat de voorschriften van Hand. 15 dwingend zijn,
maar daarbij beperken zij zich tot het vierde, het eten van bloed. En zij
breiden dat uit tot een verbod op bloedtransfusies, wat in hun ogen een
vorm van het ‘nuttigen’ van bloed is. We hebben al gezien dat het in
feite gaat om voorschriften uit de Wet betreffende niet-kosher geslacht
vlees. Uit Paulus brieven aan de gemeenten te Korinte blijkt dat hij daar
zelf verder niet aan tilt, wat de indruk versterkt dat het niet om een
dwingend voorschrift gaat, maar om het ontzien van de gevoeligheden
van zwakkere leden van de gemeente. Natuurlijk kan men Paulus’
argumenten ook zo uitleggen dat men de ruimte moet geven aan
diegenen die voor hun geweten moeite hebben met het eten van bloed.
Of men daarbij dat ‘eten’ moet oprekken tot het ondergaan van bloed-
transfusies moet ieder dan maar voor zichzelf uitmaken. Maar wat
zeker niet consequent, en dus niet toelaatbaar, is, is de neiging om het
voorschrift tot bloedtransfusies te beperken. Daarvoor kan het
voorschrift in de eerste eeuw niet gegeven zijn. Dat is alleen maar de
arrogante houding van sommigen die menen dat de Bijbel er uitsluitend
voor hèn is, en niet voor vroegere generaties. Wie meent
gewetensbezwaren te hebben tegen het eten van bloed heeft geen
andere keus dan zijn vlees te betrekken van de Joodse slager.
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ADDENDUM: omgaan met risico’s

Ik wil dit hoofdstuk niet afsluiten zonder nog in te gaan op de
argumenten van sommigen die menen dat de Bijbel het toepassen van
preventieve geneeskunde verbiedt. Hiervoor wordt soms het vers
geciteerd waar Jezus zegt: “Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer
nodig, maar zij, die ziek zijn” (Matt. 9:12). Jezus zei dat in antwoord op
de mening van de Farizeeën dat als Hij de echte Messias was Hij zich
niet zou inlaten met zondaars, maar met hen, de rechtvaardigen. Hij
maakt dat duidelijk als Hij eraan toevoegt: “Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” Het is dus in de eerste plaats
een beeld. Maar voor dat beeld gebruikt Hij een algemeen vaststaand
principe: in een tijd waarin geneeskunde uitsluitend curatief (achteraf
genezend) was, en preventieve geneeskunde nog niet bestond, zou je
de dokter inderdaad pas roepen als er iemand ziek was. Dit was geen
gebod, maar een verwijzing naar iets dat even voor de hand liggend was
als een open deur. Het gaat niet aan om al zulke uitspraken van Jezus (of
anderen in de Bijbel) te verheffen tot dwingende geboden. Daarnaast
hoort men wel eens het argument dat God een doel heeft als Hij
tegenspoed over ons brengt (wat ontegenzeggelijk waar is) en dat men
Hem die mogelijkheid dus niet mag ontnemen (alsof wij dat zouden
kunnen!) door vooraf maatregelen te nemen. Op dezelfde gronden zijn
bijvoorbeeld in Zeeland bezwaren geopperd tegen dijkverzwaring. We
moeten daar verder op ingaan, want hier speelt een principe dat verder
gaat dan preventieve geneeskunde.

De vraag die hier speelt is: in hoeverre moet of mag een christen
zich wapenen tegen mogelijk onheil dat hem zou kunnen overkomen.
Laten we eerst de grenzen eens afbakenen. Ieder van ons die een weg
wil oversteken zal, als hij niet al te verstrooid is, eerst kijken of er geen
auto aankomt. Dat beschouwen wij als normale voorzorg. Sterker nog
wij zouden het bijzonder dom vinden als iemand het niet deed en
daardoor aangereden werd. ‘Eigen schuld’ zouden wij zeggen, ‘had je
maar moeten opletten’. We zouden het (terecht) ook niet accepteren
als iemand ons zou willen aanpraten dat je, in plaats van te kijken, op
God zou moeten vertrouwen, dat die je veilig aan de overkant brengt.
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We zouden dat beschouwen als God verzoeken, wat een vorm van
zonde is. Anderzijds kun je, bijbels gezien, vraagtekens plaatsen bij het
gedrag van iemand die, bijvoorbeeld, altijd achterin een vliegtuig wil
zitten, omdat dat statistisch gezien de grootste overlevingskans geeft bij
een onverhoopt ongeluk. Of bij iemand die al zijn geld besteedt om zich
tegen van alles en nog wat te verzekeren. En dan bedoel ik niet de
‘normale’ verzekeringen tegen ziekte of brand. Zulke verzekeringen zijn
gebaseerd op het uitsmeren van de kosten van diegenen die het
overkomt (en het overkomt nu eenmaal een bepaald percentage van de
bevolking) over het totaal van alle deelnemers. Dat is een vorm van
solidariteit. In een gesloten gemeenschap zou je zulke risico’s kunnen
opvangen door, als het iemand overkomt, de schade gemeenschappelijk
te dragen, als een vorm van solidariteit achteraf. In een onpersoonlijk
geworden maatschappij kan dat niet meer. Maar wat wel kan is deze
vorm van solidariteit vooraf. Daar is niets mis mee. En dan ga ik nog
even niet in op mensen die op principiële gronden weigeren zich te
verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Die maken naast zichzelf
ook hun eventuele schuldeiser tot lijdend voorwerp van hun
overtuiging. Reeds de Wet van Mozes was geënt op de zorg en
aansprakelijkheid voor de medemens. Nee, wat ik bedoel zijn
verzekeringen tegen de meest onwaarschijnlijke of onbenullige risico’s.
Als we die aangaan zouden we vertrouwen op onze verzekeringen in
plaats van op God: ‘Mij kan niets gebeuren, want ik ben verzekerd’. Het
probleem zal intussen duidelijk zijn. We moeten een middenweg zien
te vinden tussen het nemen van normale voorzorg en het willen
uitsluiten van elk mogelijk risico ten koste van inspanningen die wij in
Christus’ dienst nuttiger hadden kunnen besteden. Terug naar ons
dilemma: Je laten inenten tegen bestaande ziekten of je verzekeren
tegen reële risico’s, die nu eenmaal bestaan, is één ding. Proberen
absolute zekerheid te verwerven, buiten God om, een ander. En dat er
geen harde scheidslijn ligt tussen die twee betekent alleen maar dat we
zullen moeten leren nadenken. Dat we ons bij al ons handelen zullen
moeten afvragen: ‘Wat verwacht God van mij?’ Dat is een onderdeel
van ons leerproces. En als niet ieder van ons in een gegeven situatie tot
dezelfde conclusie komt zullen we dat van elkaar moeten leren
accepteren, zolang er maar serieus over nagedacht is.
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19. HET LICHAAM VAN CHRISTUS

De gemeente wordt op diverse plaatsen beschreven

als het lichaam van Christus. Het beeld leert ons dat

de leden van de gemeente samen op weg zijn en niet

individueel. Zij hebben ook een verantwoordelijkheid

voor elkaar.

EEN beeld dat de apostel Paulus regelmatig gebruikt voor de
gemeente is: het lichaam van Christus. We kwamen dit al tegen in

hoofdstuk16 (‘Brood en wijn’) in het citaat:

“Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam
van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één
lichaam” (1 Kor. 10 16-17).

We kwamen het beeld ook tegen in hfdst 17 (‘Geleid door de Geest’):

“Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten
als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,
tot opbouw van het lichaam van Christus” (Efez. 4:11-12).

“Dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk
opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem
ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en
bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht,
die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op
te bouwen in de liefde” (vs. 15-16).

De gemeente is als een lichaam waar Christus het hoofd van is en
waarvan de gemeenteleden de leden zijn. Het doet ons opgroeien. In
de marge zij opgemerkt dat er in het NT ook een passage is waar het
volk Israël (het volk van het Oude Verbond) wordt aangeduid als ‘het
lichaam van Mozes’ (Judas 9; de passage slaat terug op Zach. 3:1 vv).
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Gezamenlijkheid

Dit beeld van de gemeente als lichaam leert ons dat we niet
individueel behouden kunnen worden. Het sluit de idee uit van de
kluizenaar die ergens in afzondering zijn geloof ongeschonden tracht te
bewaren. Zo iemand is als de slaaf in de gelijkenis die zijn talent in de
grond begroef om het zijn heer bij zijn terugkomst ongeschonden terug
te kunnen geven (zie hoofdstuk 11, ‘Schapen en bokken’). Wij moeten
kennelijk de ons gegeven talenten benutten en onze bekwaamheden
ontwikkelen als leden van de gemeente, met en voor elkaar. Dat leidt
ons op tot bekwame mederegeerders met Christus in zijn Koninkrijk.

We hebben gezien dat de ‘gaven van de Geest’, voor zover niet
bedoeld als ondersteuning van de prediking, bedoeld waren tot opbouw
van de gemeente. Het is juist in die context dat Paulus dit beeld van het
lichaam gebruikt. Aan de gemeente te Rome schrijft hij:

“Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet
alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één
lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van
elkander. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die
ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het
dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het
vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie barmhartigheid bewijst, in
blijmoedigheid” (Rom. 12:4-8).

Zij (en wij) hebben die bekwaamheden gekregen om elkaar op te
bouwen, om het lichaam tot een organisch geheel te maken. We
moeten die bekwaamheden toepassen en verder ontwikkelen om
betere dienaars van Christus te zijn. In de gemeente te Korinte hadden
de gemeenteleden de neiging om zich op hun ‘gaven’ te laten voorstaan,
om ermee te geuren, in plaats van ze te gebruiken voor het doel
waarvoor ze waren gegeven. Om dat recht te zetten moet Paulus hen
eraan herinneren dat zij leden van één lichaam zijn:
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“Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar uit vele
leden. Indien de voet zeggen zou: omdat ik niet de hand ben, behoor
ik niet tot het lichaam, behoort hij daarom niet tot het lichaam? En
indien het oor zeggen zou: omdat ik niet het oog ben, behoor ik niet
tot het lichaam, behoort het daarom niet tot het lichaam? ... En het
oog kan niet zeggen tot de hand: ik heb u niet nodig, of ook het hoofd
tot de voeten: ik heb u niet nodig. Ja, veeleer zijn die leden van het
lichaam, welke het zwakst schijnen, noodzakelijk”
(1 Kor. 12:14-16, 21).

Dit betekent dat, als wij niet in afzondering geroepen zijn, God wil dat
wij in de gemeente opgroeien, en daar met onze talenten te ‘handelen’
om ze te vermeerderen. Dat betekent ook dat onze broeders en
zusters ons door God gegeven zijn. Wij mogen niet op ze neerzien, laat
staan ze overbodig achten, ook al hebben wij misschien het gevoel dat
ze ons alleen maar storen; ze zijn er niet toevallig.

De gezamenlijke dienst

Dit alles krijgt meer reliëf als we ons realiseren dat de eerste ge-
meenten bestonden uit kleine eenheden, huisgemeenten. Als zij zo bij-
een kwamen was er geen verschil tussen de leden. Zij hadden geen
speciale voorgangers. Ze hadden ‘oudsten’ die de dagelijkse leiding
hadden, maar bij de diensten was in principe ieder gelijk. Hooguit werd
er onderscheid gemaakt op grond van bekwaamheden of ervaring. Wij
weten niet hoe die diensten er precies uitzagen, of hoe zij er aan toe
gingen. En blijkbaar hoeven wij dat dus niet te weten. Maar het is
duidelijk dat allen er aan deel namen:

“Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder
iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een
uitlegging; dat alles moet tot stichting [opbouw] geschieden”
(1 Kor. 14:26).

Dit was in overeenstemming met de gedachte van de gemeente als
lichaam van Christus en het principe dat allen gelijkelijk
verantwoordelijk waren voor de opbouw daarvan.
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Met de constantinische omwenteling veranderde dat allemaal. De
oudsten (Gr.: presbuteroi) werden tot ‘priesters’ die de dienst regelden,
en het volk stond erbij en keek ernaar. In de sacrale kerk was geen
plaats meer voor huisgemeenten, en evenmin voor deelname van de
gelovigen aan de eredienst. De priester stond boven hen, tegenover
hen. Hij vertegenwoordigde de ‘kerk’ en droeg het offer op, zoals dat
eeuwenlang in de heidense wereld was gegaan. Dat veranderde
fundamenteel het karakter van de dienst. En de Hervormers hebben dat
grotendeels zo gelaten. Diensten vonden intussen plaats in grote
gebouwen, met vele aanwezigen. Om die zelf deel te laten nemen in de
dienst was op praktische gronden moeilijk en de behoefte bestond na
meer dan duizend jaar toch al niet meer. Zo komt het dat de
kerkdiensten zich begonnen te kenmerken door een grote mate van
‘consumentisme’: velen lieten zich bedienen, zij ‘consumeerden’, en de
voorganger – hoe ook aangeduid – deed zijn plicht en ‘leverde’. Men
ging vaak naar de kerk zoals men ging naar het theater: men kwam voor
de voorstelling, die men goed of slecht vond, maar waaraan men geen
deel had. Dit heeft meer recent vaak geleid tot één van twee reacties:
óf het kerkvolk begon weg te blijven, omdat het geen bevrediging meer
vond in de dienst, óf men ging de dienst ‘aanpassen aan de moderne
tijd’, met popmuziek en wat al niet, wat weer leidde tot het wegblijven
van anderen. Maar het eigenlijke probleem (het niet deelnemen van de
gemeente aan de dienst) werd er niet mee opgelost.

Omgaan met conflicten

Een duidelijke toepassing van dit principe dat de gemeente een
lichaam is, komt te voorschijn in Paulus’ raadgevingen hoe om te gaan
met conflicten in de gemeente. Het gaat daarbij om het eten van vlees,
een kennelijk regelmatig terugkerend onderwerp van onenigheid. De
achtergrond daarvan had geen vegetarische aspecten. Het ging erom
dat veel vlees dat in de vleeshallen te koop was, afkomstig was van
offers aan afgoden in heidense tempels. Dat leidde tot twee groepen in
de gemeente. De ene groep redeneerde dat het vlees weliswaar aan
een afgod geofferd was, maar dat die afgod in feite helemaal niet
bestond en dat er met dat vlees, als vlees, dus onmogelijk iets mis kon
zijn. Het kon dus zonder bezwaar gegeten worden. Zij beschuldigden
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de andere groep van gebrek aan inzicht (‘kennis’). Die andere groep
redeneerde dat een christen tav. afgoden niet zorgvuldig genoeg kon
zijn en dat er van het eten van offervlees dus geen sprake kon zijn. Zij
zagen de eerste groep als te laks in de consequenties van hun geloof.
Dit leidde vooral in de gemeente te Korinte tot felle discussies. Zij
legden de zaak vervolgens voor aan Paulus. In zijn antwoord laat Paulus
doorschemeren dat de eerste groep strikt genomen gelijk heeft: hij
noemt hen de ‘sterken in geloof’ en de andere groep de ‘zwakken in
geloof’. Maar vóór alles wijst hij erop dat het er helemaal niet om gaat
wie er gelijk heeft. Waar het om gaat is dat de ‘sterken’ de
verantwoordelijkheid hebben om de ‘zwakken’ te helpen op hun weg
naar het Koninkrijk. Wie zijn eigen gelijk doorzet en daarmee een
broeder tot afval van het geloof brengt, is in feite schuldig aan zware
verwaarlozing van de noden van zijn broeder:

“Dan gaat er immers iemand, die zwak is, ten gevolge van uw kennis
verloren, een broeder, om wiens wil Christus gestorven is. Door zó
tegen de broeders te zondigen, en hun geweten te kwetsen, zondigt
gij tegen Christus” (1 Kor. 8:11-12).

En als conclusie voegt hij er aan toe (vs. 13):

“Daarom, indien wat ik eet, mijn broeder aanstoot geeft [het Grieks
betekent eigenlijk: tot afval van het geloof brengt], wil ik in eeuwig-
heid geen vlees meer eten, om mijn broeder geen aanstoot te geven.”

Voorop staat niet het al of niet gelijk hebben; voorop staat de zorg voor
onze broeders en zusters, voor wie Christus gestorven is. Wat is
immers het belang van het eten van vlees, vergeleken met de offerdood
van Christus. Maar dat principe is bij de vele geloofsstrijdpunten in de
loop der eeuwen niet altijd meer volledig in het oog gehouden.

Opnieuw: de leerschool

Dit principe sluit uiteraard aan bij het feit dat het leven nu een
leerschool is voor een dienstbaarheid straks. Wie zich nu onttrekt aan
de zorg voor zijn medebroeders en -zusters is straks niet in staat om als
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een goede dienaar van Christus leiding te geven aan mensen die nog tot
geloof moeten komen, of om hen vervolgens te leiden op de goede
weg, zoals een herder zijn schapen leidt. Hij zou uiteindelijk in de
positie belanden van de derde slaaf in de gelijkenissen in Matt. 25 en
Luc. 19, die bij de wederkomst van zijn heer kon zeggen: “hier hebt gij
het uwe”, maar die niet voor zijn heer aan het werk was geweest. Paulus
legt daar vooral in de brief aan de gemeente te Korinte zoveel nadruk
op omdat juist daar een situatie dreigde te ontstaan waar sommigen
meenden de anderen niet nodig te hebben.

ADDENDUM: gemeenschappelijk bezit

De eerste gemeente te Jeruzalem leefde in volledige gemeenschap
van goederen. In de loop der eeuwen hebben mensen die terug wilden
naar de situatie van de eerste eeuw, geprobeerd dit weer in te voeren.
We zullen uiteraard de vraag moeten beantwoorden of dat van de
christen gevraagd wordt. We zien dan dat deze praktijk slechts
voortduurde totdat de gemeente door een beginnende vervolging uit
Jeruzalem verdreven werd. Als de leden uitzwermen over de antieke
wereld lezen we niets meer over zulke praktijken. Kennelijk was deze
praktijk van gemeenschappelijk bezit goed bedoeld en op zichzelf ook
niet verkeerd, want ze wordt ons in de eerste hoofdstukken van
Handelingen geschilderd als een van de positieve eigenschappen van de
gemeente. Maar het was kennelijk geen eis. Er zijn teveel gelijkenissen
die ons vertellen over slaven of andere mensen die worden afgerekend
op wat zij hebben gedaan met hun bezit of met wat hun toevertrouwd
is, dan dat het mogelijk zou zijn om vol te houden dat wij geen eigen
bezit zouden mogen hebben. Maar deze constatering bevat ook een
sleutel: wij zullen worden afgerekend op wat wij met ons bezit hebben
gedaan. Wij bezitten het niet echt. Zoals bij de slaven in de gelijkenis is
ons het beheer erover toevertrouwd. Bezit is kennelijk bedoeld om ons
op te voeden; wij moeten leren hoe wij er mee om moeten gaan. Zo
geven wij, als wij verstandig zijn, onze kinderen zakgeld, om ze te leren
met geld om te gaan.
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De belangrijkste drijfveer in het gemeenschappelijk bezit vinden
we in het begin van Handelingen:

“En ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk
eigendom was” (Hand. 4:32).

Op zich zou dat moeten gelden voor iedere christen: al wat hij bezit is
van God en hij is slechts de beheerder daarvan. Maar het is dat beheer
dat hem opvoedt. Ook dan kan hij zijn geld gebruiken om zijn
medebroeders en -zusters te helpen, wanneer en waar zij dat nodig
hebben. In de evangeliën lezen we over welgestelde vrouwen die Jezus
en de zijnen “dienden met hetgeen zij bezaten” (Luc. 8:3). En in
Handelingen ontmoeten we de ‘purperverkoopster’ Lydia (in die tijd
was dat een beroep dat te vergelijken is met dat van een juwelier in
onze tijd), die Paulus in zijn dienstwerk ondersteunde met haar
mogelijkheden (Hand. 16:14-15). Als de herstelde gemeente te
Jeruzalem door hongersnood in financiële moeilijkheden komt, springen
de gemeenten buiten het land bij. En de gemeenten in Macedonië
steunen, ondanks hun armoede, Paulus’ predikingswerk in Achaje. Zo
wil God kennelijk dat wij met bezit omgaan.

Dit alles was slechts de toepassing van de principes die al in de
Wet van Mozes waren gegeven:

“Indien gij aan mijn volk, aan de arme bij u, geld leent, zult gij u niet
als een schuldeiser jegens hem gedragen” (Ex. 22:25).

Wie zo met zijn bezit omging, mocht een zegen van God verwachten:

“Gij zult hem [de arme] met mildheid geven en uw hart zal niet
verdrietig zijn, wanneer gij hem geeft, want terwille daarvan zal de
HERE, uw God, u zegenen in al uw werk en in alles wat gij
onderneemt” (Deut. 15:10).

Wij moeten geven in vertrouwen dat God ons genoeg zal laten om zelf
van te leven. Het is een test van het geloof. Zo stelt Paulus in zijn brief
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aan de Korintiërs zelfs dat de nood in Jeruzalem, waarvoor zij geld
inzamelen, ten doel heeft hun bereidwilligheid te testen. Als die
onvoldoende zou zijn, zou God wel op andere wijze in die nood
voorzien, maar het zou de Korintiërs door Hem worden aangerekend.

De ervaren Bijbellezer zal weten dat vooral in de brief van Jakobus
fel stelling genomen wordt tegen rijken. Toch mag men dat niet
opvatten als een beschuldiging van rijkdom zonder meer. De
overheersende gedachte was dat wie rijk was, door God gezegend was
en dat hij dus wel een zeer godvruchtig man moest zijn. Ook in onze
tijd is deze gedachte in bepaalde kringen populair (‘ik ben gezegend, dus
kennelijk klopt mijn gedrag’). Jakobus wil zijn lezers duidelijk maken dat
zij niet de arme broeder bij de rijke achter moeten stellen; beide zijn
broeders. Om zijn betoog kracht bij te zetten valt hij deze
gedachtenkoppeling tussen rijkdom en rechtvaardigheid aan. Het zijn
juist de rijken (uiteraard niet die in de gemeente, maar die in de wereld)
die hen vervolgen. Rijkdom, zegt hij wat verderop, kan ook zijn
verworven door onrecht en uitbuiting. Het is echter niet de rijkdom, of
het ontbreken daarvan, dat van belang is; het gaat erom hoe wij omgaan
met bezit.
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20. HET VOLK VAN HET BOEK
Gelovigen in de Schrift zijn onveranderlijk intensief

bezig met Gods Woord. En dat Woord vinden we in

de Bijbel. Alleen door dat Woord kunnen wij begrip

krijgen van Gods plan en van wat Hij van ons verlangt.

Voor de ware gelovige is er geen alternatief voor het

regelmatig lezen van de Bijbel.

IN hoofdstuk 3 (‘Het geopenbaarde Woord’) hebben we gezien dat
God zijn plan heeft geopenbaard in zijn Boek, de Bijbel. Hij heeft

daarin alles neergelegd dat wij moeten weten om ons leven zo te leven
als Hij dat van ons verwacht en om het einddoel te bereiken. Daaruit
volgt dat het voor de gelovige van het uiterste belang is om aandacht
aan dat Boek te besteden. U heeft, hoop ik, intussen gezien dat dat
Boek veel interessants bevat dat u wellicht nog niet wist (of misschien
ook wel), maar dat we in elk geval niet zouden weten als we dat Woord
niet bezaten. Uit onszelf hadden we dat allemaal niet bedacht. Paulus
schrijft aan zijn leerling Timoteüs:

“Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wèl bewust van
wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige
schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof
in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om
te onder-richten, te verbeteren en op te voeden tot gerechtigheid,
opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen
toegerust” (2 Tim. 3:14-17)

Daar valt eigenlijk niets aan toe te voegen, behalve misschien dat “de
heilige schriften” in de dagen van Paulus en Timoteüs nog slechts
bestonden uit wat wij het Oude Testament noemen. Wijzelf, die ook
het Nieuwe Testament ontvangen hebben, bezitten daarmee des te
grotere rijkdom. Wat ik verder nog wil doen is illustreren hoe dat bij
anderen in de bijbelse geschiedenis, maar ook in de menselijke
geschiedenis, heeft gewerkt.
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Voorbeelden uit het Oude Testament

Vlak voordat het volk van het Oude Verbond het beloofde land
binnentrok vermaande Mozes het in zijn uitgebreide toespraak, die wij
in het boek Deuteronomium (het boek van de ‘tweede wet’) vinden,
met deze woorden van God zelf:

“Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij
zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een
voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Gij zult ze uw kinderen leren en
daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij onderweg
zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat” (Deut. 11:18-19).

Het is dus duidelijk waar Paulus zijn overtuiging vandaan haalde. In
overeenstemming met Mozes’ woorden gebood de wet dat de koning
een afschrift van de wet zou bezitten voor persoonlijke studie:

“Wanneer hij nu op de koninklijke troon gezeten is, dan zal hij voor zich een
afschrift laten maken van deze wet, welke bij de levitische priesters berust.
Dat zal hij bij zich hebben en daarin zal hij lezen gedurende heel zijn leven
om te leren de Here, zijn God, te vrezen [= eerbied voor Hem te heb-
ben] door al de woorden van deze wet en al deze inzettingen naarstig te
onderhouden” (Deut. 17:18-19).

In sommige vertalingen, zoals de SV, staat zelfs dat hij dat afschrift
eigenhandig moest maken.

Een koning die zo met de Schrift omging was David. En we krijgen
de indruk dat dat al zijn gewoonte was toen hij nog een herdersjongen
was, lang voordat hij koning werd. We zien hem, wakend over zijn
schapen, onder de nachthemel, als hij dicht:

“Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de
sterren, die Gij bereidt hebt: Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet” (Ps. 8:4-5)
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Uit de volgende verzen blijkt dat hij mediteert over Genesis 1:26-28. Hij
moet die passage dus uit het hoofd gekend hebben, want als herders-
jongen zou hij geen afschrift van de Wet hebben bezeten. Later als hij
koning is, dicht hij (als ik tenminste mag aannemen dat Ps. 119
inderdaad van hem is):

“Ontdek mijn ogen [dwz. neem hun bedekking weg], opdat ik aan-
schouwe de wonderen uit uw wet” (Ps. 119:18).

Deze woorden zijn des te opvallender wanneer wij bedenken dat de
delen van het OT die ons het meeste aanspreken toen nog geschreven
moesten worden. David kan niet veel meer hebben gekend dan de
eerste vijf boeken, de zgn. boeken van Mozes. In overeenstemming met
het gebod in Deuteronomium 17, zegt hij iets verderop:

“Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mij een overdenking de ganse dag”
(vs. 97)

Hij leefde met Gods woord. En het is juist van deze man dat wij lezen
dat God, in de woorden van Paulus, “dit getuigenis gaf: Ik heb David, de
zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart” (Hand.13:22).

Een ander voorbeeld van een man die al op jeugdige leeftijd leefde
met Gods wet was Daniël. Als hij als jeugdige prins door de
Babylonische koning Nebukadnezar wordt meegenomen naar Babylon,
om hem daar te dienen, geeft hij al onmiddellijk blijk bereid te zijn de
bevelen van de grote koning te negeren en te verlangen dat hij geen
niet-kosher voedsel hoeft te eten (Dan. 1:8). Dat is geen geringe be-
sluitvaardigheid van een jongen die op dat moment wellicht niet ouder
was dan een jaar of vijftien. Ook uit de latere hoofdstukken van het
boek dat zijn naam draagt blijkt dat hij volledig bekend was met de
Schriften, waaronder de profetieën van de profeet Jeremia, die de
Babylonische ballingschap had aangekondigd (Dan. 9:2). Hij bezat dus
kennelijk reeds een afschrift van deze profetie die pas te boek gesteld
was in het jaar van zijn eigen wegvoering. Ook van deze man is getuigd
dat hij een bijzondere plaats innam in Gods ogen (Ezech. 14:14).
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Voorbeelden in het Nieuwe Testament

Op zijn tweede zendingsreis ondervond Paulus veel tegenstand van
Joodse zijde. De Joden zaten teveel vast in hun traditionele
denkpatronen. Zij beschouwden zichzelf als bij uitstek de behoeders
van de schriftuurlijke waarheid en verketterden de prediker die hun
kwam vertellen van een nieuwe fase in Gods plan; een fase die
bovendien reeds in hun Schrift (ons OT) zou zijn aangekondigd, zonder
dat zij daarvan hadden geweten. Dat was duidelijk teveel voor hun
trots. Maar toen Paulus te Berea kwam trof hij een gunstige
uitzondering:

“Dezen onderscheidden zich gunstig van die te Tessalonica [de stad
waar Paulus tevoren was geweest en van waar hij had moeten
vluch-ten], daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en
dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren”
(Hand. 17:11).

Zij bezaten geen eigen afschrift van de Schriften. Maar iedere synagoge
bezat een verzameling schriftrollen, en zij konden daar gaan om die te
bestuderen. Zij waren bereid hun geloof te grondvesten op die
Schriften en niet op traditie. En dat is een opmerkelijke houding voor
een groep die een traditie van meer dan 1500 jaar vertegenwoordigde.
Maar het is wel de juiste houding tov. Gods Woord.

Ook Paulus zelf was een man van de Schriften. In zijn tweede brief
aan Timoteus, die we aan het begin van dit hoofdstuk al geciteerd
hebben, schrijft hij:

“Als gij komt, breng dan de mantel mede, die ik te Troas bij Karpus
liet liggen, en ook de boeken, vooral de perkamenten” (2 Tim. 4:13).

De boeken zijn kennelijk zijn studieboeken, maar de ‘perkamenten’ zijn
met zekerheid Schriftrollen. Het opmerkelijke is dat Paulus hier vlak
voor zijn dood staat. Hij bevindt zich in zijn laatste gevangenschap te
Rome en even tevoren heeft hij al geschreven:
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“Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het
tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur” (vs. 6).

Maar wel verre van een houding aan te nemen dat het nu allemaal niet
meer van belang is, gaat hij tot het laatst toe door met zijn Schriftstudie.
En hij dringt bij zijn leerling aan op spoed. Zijn Schriftstudie eindigt
letterlijk pas met de dood.

Het verloren wetboek

Een van de weinige ‘goede’ koningen van het koninkrijk Juda, die
ons in de boeken ‘Koningen’ en ‘Kronieken’ worden voorgesteld is
Hizkia. Hij voert godsdienstige hervormingen door en viert voor het
eerst sinds honderden jaren weer een Paasfeest volgens de Wet. Helaas
blijken zijn zoon en kleinzoon uit ander hout gesneden. Onder hun
bewind gaat weer verloren wat Hizkia tot stand had gebracht en het
Rijk gaat de donkerste periode van zijn geschiedenis in, met een
afgoderij als niet tevoren was voorgekomen. Na bijna een halve eeuw
komt de jonge koning Josia aan het bewind. We lezen over hem in 2
Koningen 22 en 2 Kronieken 34. We weten weinig van de mensen
achter hem, maar kennelijk is hij niet opgevoed in de tradities van zijn
vader en grootvader, want reeds op 16-jarige leeftijd begint hij “de God
van zijn vader David” te zoeken. Dat klinkt goed, maar wie weet na een
halve eeuw van de meest afgrijselijke afgoderij nog wat die dienst van
die God inhoudt. Maar niettemin begint hij om het land te reinigen van
de sporen van de valse godsdienst. Na tien jaar, besluit hij de tempel,
die erg bouwvallig was geworden, te gaan herstellen. Bij dat herstel
komt er een boek te voorschijn dat het ‘Wetboek’ blijkt te zijn. Men
neemt aan dat het om het boek Deuteronomium gaat.

De symboliek zal duidelijk zijn: de koning, die zijn hart erop gezet
had God te zoeken, hoefde niet in het duister te tasten. God liet zich
vinden. Maar Hij deed dat niet door een profeet te sturen met een
bijzondere openbaring; Hij deed dat door zijn Woord in diens hand te
geven. Dat Woord bevatte alles wat hij moest weten. Zo is het ook
voor ons. Als wij ons hart erop zetten om God te vinden dan geeft Hij
ons zijn Woord. Dat bevat alles dat wij moeten weten. En het is aan ons
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om daarin te studeren. Zoals Psalm 1 het verwoordt:

“Welzalig de man die ... aan des HEREN wet [Woord] zijn welgevallen
heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht” (Ps. 1:1-2)

Het volk zonder het Boek

Wie de Bijbel loslaat raakt op een dwaalspoor, ook al zijn zijn
intenties nog zo goed. Een goede illustratie daarvan is de middeleeuwer.
In waarschijnlijk geen enkele periode in de geschiedenis is de bevolking
vromer geweest dan juist toen. En toch heeft in weinig perioden in de
geschiedenis de mens verder van het ware geloof gestaan dan in de
Middeleeuwen. Het was een periode waarin bijgeloof en heksenjacht
hoogtij vierden en het volk weinig of geen besef had van de ware God
of van de leer van Christus en de apostelen. Toen God de Schepping
had voltooid “zag God alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer
goed” (Gen. 1:31). De aarde was een perfecte woonplaats voor de
mens die Hij erin geplaatst had en die moest opgroeien als zijn dienaar.
En toen door de ongehoorzaamheid van de mens de zonde was
binnengeslopen, ontvouwde God een plan voor de ‘redding van zijn
Schepping’. Eens zou alles in harmonie leven in een Schepping zoals die
Hem vanaf het begin voor ogen had gestaan. Maar de middeleeuwer zag
de wereld om zich heen als ‘een aards tranendal’ waar niets goeds aan
is. Zijn enige hoop was dit tranendal ‘hier beneden’ te verlaten en
opgenomen te worden in een eeuwig heilsrijk ‘daarboven’. Hij
verwachtte na dit leven beloond te worden voor zijn aardse ellende en
in een perverse verdraaiing van Jezus’ leer trachtte hij die kans soms
nog te vergroten door zijn ellende bewust nog groter te maken om zo
het eeuwige heil te verdienen. Wie getracht zou hebben hem te
overtuigen van de heerlijkheid van Gods Schepping en van de bevrijding
daarvan bij Jezus’ wederkomst, zou in zijn gezicht zijn uitgelachen, als
hij al niet als ketter zou zijn terechtgesteld.

De redenen hiervoor zijn duidelijk: de middeleeuwer had in al zijn
vroomheid vrijwel geen contact met de Bijbel. In de meeste gevallen
kon hij niet lezen; en al kon hij lezen: de Bijbel was geschreven in een
taal die alleen de elite machtig was (nl. het Latijn) en lag bovendien op
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een voor hem onbereikbare plaats in kloosterbibliotheken ed. Zijn
belangstelling verschoof daarom naar bijbelse voorbeelden van vroom-
heid; hij wilde horen van geloofshelden, maar bijbelse leer lag ver buiten
zijn interessegebied. En de kerk bediende hem op zijn wenken. Het
laatste immers waar zij behoefte aan had was aan geëmancipeerde
gelovigen die haar op de vingers keken en lastige vragen stelden. De
bom barstte tenslotte dan ook meer op grond van het langzaamaan wel
erg immoreel geworden leven van een verwende geestelijkheid dan op
grond van verworden leer. De Reformatie had vervolgens de grote
ommekeer ten goede moeten zijn, maar dat is maar ten dele
bewaarheid. Het geloof was niet langer een samenhangend geheel; het
was gaan bestaan uit een serie leerstellingen met weinig of geen
onderling verband. Veel van die leerstellingen waren bovendien
aanzienlijk verwijderd geraakt van de oorspronkelijke leer, maar omdat
vrijwel niemand het grote plan nog zag, viel dat niet op. De Hervormers
vulden hun eigen leerstellingen in, maar ook zij begonnen niet met een
blanco bladzijde. Bovendien kwamen sommige kunstgrepen van de
sacrale kerk van na Constantijn de Hervormers eigenlijk wel goed uit.
De schade van ruim duizend jaar zonder Bijbel liet onvermijdelijk zijn
sporen achter. En die groepen die wel terug wilden naar de situatie van
vóór Constantijn werden bloedig vervolgd, zowel door de ‘oude kerk’
als door de Hervormers.

Het volk met het Boek

Wij hebben echter nog steeds de kans dat recht te zetten. De
Bijbel is nu wijder verspreid dan ooit, en in een taal die wij spreken en
kunnen verstaan, en wij kunnen allemaal lezen. Wij bezitten dat boek
zoals Josia dat bezat. Laat ons dan de sporen van duizend jaar zonder
Bijbel volledig uitwissen. De ware gemeente Gods is immers een volk
van het Woord, en daarmee van het Boek. Dat Woord is onuitputtelijk.
U vindt veel in dit boek dat u nu in handen hebt, maar er is nog veel
meer dat er niet in staat. Het vertelt u over Gods plan, maar
noodzakelijkerwijs alleen in grote lijnen. Veel details zult u zelf moeten
uitvinden met verdere studie. Er is nog veel meer op het gebied van
uitleg, vermaning en vertroosting, praktische lessen, etc. En op de
geschiedkundige achtergronden hebben we al helemaal niet in kunnen
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gaan. In dat Woord raakt een gelovige nooit uitgestudeerd. Hij zal
steeds nieuwere diepten van begrip ontdekken, maar alleen wanneer
hij inderdaad bij voortduring met dat Woord omgaat. Er is geen
alternatief voor regelmatig lezen. En dan niet alleen maar van favoriete
passages, maar van de gehele Schrift.
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V IN DE WERELD MAAR NIET VAN DE WERELD

Het leven in de wereld

De christen is geen revolutionair die tracht met
geweld een betere maatschappij te vestigen. Hij
wacht geduldig tot Gods tijd. Intussen probeert
hij een lichtend voorbeeld te zijn in en voor zijn
omgeving. Hij komt niet in opstand, tenzij zijn
loyaliteit aan God hem daartoe dwingt, maar
beperkt zich tot getuigen van Gods principes,
zowel in zijn daden als in zijn woorden. Mocht
het er opaan komen, dan heeft hij daar zijn leven
voor over.
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21. PELGRIMS ONDERWEG

De christen heeft geen deel aan deze wereld. Hij is er

een ‘vreemdeling en bijwoner’, dwz. een soort gast-

arbeider. Hij probeert op zijn plekje in deze wereld

Gods maatstaven hoog te houden, maar hij is slechts

de heraut van het komende Koninkrijk, niet de

revolutionair die het zal vestigen. Politiek kan hij

slechts afzijdig blijven.

TOEN Abraham door God naar het land Kanaän was geleid, heeft hij
daar rondgezworven als een nomade. Toch had God hem gezegd:

“Sla toch uw ogen op, en zie van de plaats, waar gij zijt, naar het
noorden, zuiden, oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet
zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven... Sta op, en doorwandel
het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven”
(Gen. 13:14, 17).

Hij heeft het land in zijn tijd echter nooit bezeten. Toen hij zijn vrouw
moest begraven, moest hij voor veel geld een stukje land van de
inwoners kopen (Gen. 23). Stefanus zou later zeggen:

“Hij [God] gaf hem geen erfdeel daarin, zelfs niet één voet, maar Hij
beloofde het hem en zijn nakomelingschap tot een bezitting te
geven... En God sprak aldus, dat zijn nakomelingen bijwoners zouden
zijn in een vreemd land” (Hand. 7:5-6).

Abraham en zijn directe nakomelingen leefden in de wetenschap dat het
land hun beloofd was. Toch hebben zij niets ondernomen om dat bezit
af te dwingen. Zij hebben hun leven lang geduldig gewacht tot God het
hun zou geven. En uiteindelijk is dat tijdens hun leven niet gebeurd. De
schrijver aan de Hebreeën zegt dan ook over de mensen uit de
oudheid, waaronder Abraham:
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“In dat geloof zijn deze allen gestorven zonder de beloften verkregen
te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij
hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde”
(Hebr. 11:13).

Vreemdelingen en bijwoners

Die woorden ‘vreemdeling’ en ‘bijwoner’ zijn de sleutelwoorden.
Ze duiden iemand aan die wel in een land woont, maar die niet de
nationaliteit daarvan heeft, een ‘gastarbeider’ in ons spraakgebruik. Zij
hadden beloften ontvangen, maar moesten geduldig wachten tot God
die in zou lossen. En omdat dat bij hun leven niet is gebeurd wacht dat
dus nog tot hun opstanding. Diezelfde schrijver aan de Hebreeën zegt
dan ook:

“Deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven
is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons
voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden
komen” (Hebr. 11:39-40).

Na al wat we hiervóór gezien hebben zou het ons niet moeilijk meer
moeten vallen dit te begrijpen. Het leven is een leerschool voor een
latere toekomst. Die toekomst begint voor allen tegelijk, nl. wanneer
Christus terugkomt en zijn Koninkrijk opricht. In afwachting daarvan is
het een mens niet geoorloofd al te grijpen naar de beloofde
heerschappij. Dat is wat Adam deed, en hij verloor. Dat is wat Jezus
afwees, en Hij overwon. En dat geldt evenzeer voor de mensen van het
Nieuwe Verbond als voor de mensen van de oudtijd. Petrus spreekt in
zijn eerste brief zijn lezers aan als ‘de vreemdelingen in de verstrooiing’
(1 Pet. 1:1) en wat verderop noemt hij ze ‘bijwoners en vreemdelingen’
(1 Pet. 2:11).

Gelovig afwachten

Als wij geloof hechten aan Gods beloften zijn wij zeker van de
vervulling daarvan. Als wij daarvan overtuigd zijn, zijn wij ook bereid om
onze huidige ‘opleiding’ af te maken en de eventuele beproevingen te
verdragen:
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“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd
niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal
worden” (Rom. 8:18).

Het is dus de taak van de gelovige om in dit leven zijn principes, d.w.z..
de bijbelse principes, in de praktijk te brengen. Het is duidelijk niet de
bedoeling dat hij op eigen houtje gaat proberen Gods Koninkrijk op
aarde te vestigen, laat staan dat met geweld te doen. Zulke pogingen
zijn in het verleden wel gedaan, oa. door bepaalde stromingen onder de
16e-eeuwse anabaptisten. Dat heeft hun hele beweging danig in
diskrediet gebracht, met als gevolg dat ook de wel bijbelse ideeën die
in die kringen leefden, nooit serieus genomen zijn door de navolgers van
de Hervormers, nog afgezien van de heersende Katholieke Kerk die hen
bloedig vervolgd heeft. En dat is jammer, want er waren velen onder
hen die wel op het bijbelse spoor zaten. Doch ook in onze dagen heb-
ben goedwillende predikers geprobeerd zelf het Koninkrijk Gods te
vestigen. We hoeven maar te denken aan die stroming in de RK kerk die
de zogenaamde bevrijdingstheologie predikte, wat vooral in Zuid-
Amerika leidde tot veel sympathie voor allerlei Marxistische
‘bevrijdingsbewegingen’.

Heraut in plaats van revolutionair

Voor wie naar bijbelse maatstaven tracht te leven is er een
fundamenteel verschil tussen zijn houding en die van de politiek
progressieven. Linkse groeperingen in de maatschappij streven naar een
betere wereld die zij met alle middelen tot stand proberen te brengen.
Voor radicaal-linkse groeperingen kan dat zelfs het gebruik van geweld
inhou-den; het doel heiligt in hun ogen die middelen. De christen
verwacht echter een betere wereld die God op zijn tijd zal brengen. Hij,
de christen, is de heraut van die wereld, maar niet de revolutionair die
hem tot stand zal brengen. Dat laatste is Gods werk. Wel zal hij in zijn
eigen omgeving trachten zo veel mogelijk te handelen en te leven naar
de maatstaven van die wereld, maar hij is er zich van bewust dat hij niet
uit eigen kracht de gehele bestaande wereld zal kunnen veranderen; en
dat zijn Heer dat ook niet van hem verwacht. Zijn verblijf in deze
wereld is slechts een scholing voor de komende.
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Fundamentele verschillen

De politiek progressieve moet zelf zijn idealen zien te verwezen-
lijken, met hulp van gelijkgestemden. Hij moet daartoe de maatschappij
fundamenteel veranderen en verwerpt dan ook de bestaande waarden,
evenals die uit het verleden, die kennelijk evenmin in staat zijn geweest
om sociale rechtvaardigheid te brengen. Desnoods is hij bereid de
barricaden op te gaan en eventueel zelfs bloed te vergieten uit naam van
zijn menselijke idealen. De christen daarentegen ziet de huidige
maatschap-pij niet als een falen van de christelijke leer. Hij is veeleer van
mening dat de christelijke waarden nooit een eerlijke kans hebben
gekregen, wegens de menselijke hebzucht en machtshonger die
menselijke leiders op den duur altijd weer op het verkeerde pad
leidden. De oplossing die hij ziet is een leider die meer dan alleen maar
menselijk is, en die getoond heeft er alles, maar dan ook alles, voor over
te hebben om zijn God te dienen en diens geboden uit te voeren.

Wie politiek progressivisme prediken wijzen graag op het feit dat
2000 jaar Christendom geen betere wereld heeft gebracht. Maar ze zijn
zelden duidelijk over de oorzaak daarvan. En het valt wel te raden
waarom: hun idealen gaan juist uit van een geloof in het goede in de
mens; ze verwachten dat een toekomstige generatie van zodanig goede
wil zal zijn dat er rechtvaardige wetten komen die ook rechtvaardig
zullen worden toegepast. En een waterdicht systeem van
democratische controle moet garanderen dat eventuele slecht-
willenden tijdig uit het proces kunnen worden verwijderd. We kunnen
dat naïef noemen, maar wat voor alternatief hebben zij? Zij hebben
geen Jezus Christus achter de hand die ooit eens de bezem door het
menselijk bestel zal halen, om Gods bestel te vestigen. Als je dan niet
gelooft in het inherent goede in de mens, dat eens zal overwinnen, wat
voor hoop heb je dan nog?

Misschien is dit het punt om even een mogelijk misverstand recht
te zetten. We hebben tot nu toe vrijwel uitsluitend gesproken over de
tegenstelling tussen de bijbelse boodschap en politiek progressivisme.
Dat wil niet zeggen dat er geen tegenstelling zou zijn ten opzichte van
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politiek conservatisme. Verre van dat. Maar politiek conservatisme, zo-
als in extremo gedemonstreerd in rechtse dictaturen, is al te duidelijk
gebaseerd op het handhaven van bestaande machtsstructuren ten koste
van brede lagen van de bevolking. Dat in diverse van zulke dictaturen
de kerk een hecht verbond is aangegaan met de wereldse
machthebbers onderstreept alleen de corrumperende invloed van
macht. Met de bijbelse boodschap heeft dat niets te maken. De reden
dat we daar minder aandacht aan besteden, is dat de verhoudingen daar
veel duidelijker liggen en derhalve minder toelichting behoeven.

De christen en de politiek

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat de christen zich moeilijk
kan identificeren met bepaalde politieke stromingen. Al lijken er op het
eerste gezicht wel raakpunten te zijn, het zou uiteindelijk neerkomen
op een huwelijk van zeer ongelijke partners. En zo’n huwelijk is
gedoemd vroeg of laat te mislukken (1 Cor. 6:14). Daarvoor zijn de
uitgangspunten te verschillend. Dat samengaan van RK priesters met
Marxistische stromingen was zo’n huwelijk. Inderdaad leek het opper-
vlakkig gezien niet onlogisch. Streefden beide stromingen niet naar een
paradijs op aarde? Maar de uitgangspunten zijn totaal verschillend en de
sleutelrol die de Messias speelt in de christelijke verwachting moest in
het Marxisme wel ontbreken. De christen kan zich eenvoudigweg niet
vereenzelvigen met bestaande politieke stromingen. Blijft uiteraard de
vraag of de christen een eigen politieke stroming kan opzetten. Eigenlijk
is die vraag al beantwoord. Maar we zullen hem toch nog wat nader
bekijken.

Een goed voorbeeld is te vinden in Paulus’ brief aan de Filippenzen.
Dat vereist echter wat toelichting. Filippi was een zogenaamde
Romeinse kolonie (Hand. 16:12). Dat betekende dat de bewoners
Romeins burgerrecht hadden. Zij waren, staatkundig gezien, geen
Grieken maar Romeinen. In de stad gold dan ook geen lokaal, Grieks,
recht, maar Romeins recht. Als Paulus er komt prediken en zich door
die prediking vijanden heeft gemaakt onder de plaatselijke bevolking dan
sleuren deze hem en zijn metgezel voor de stadsbestuurders met de
beschuldiging:
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“Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn,
en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen
aanvaarden of volgen” (Hand. 16:20-21).

De stadsbestuurders laten hen daarop geselen en gevangen zetten,
maar de consternatie is groot als de volgende dag blijkt dat Paulus en
zijn metgezel eveneens Romeins burgerrecht hebben (vs 37-38). In zijn
brief aan de gemeente die, ondanks deze tegenstand, in Filippi is
ontstaan schrijft Paulus later:

“Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de
Here Jezus Christus als verlosser verwachten” (Fil. 3:20).

Zoals de burgers van Filippi in feite burgers waren van het verre Rome,
en niet onderworpen aan Grieks recht, maar aan Romeins recht, iets
waar zij danig trots op waren, zo is de ware gelovige in feite een burger
van een komend hemels rijk en niet van een huidig aards rijk, en
derhalve gehouden aan, en bezig met, de regels van dat rijk. Dat sluit
actieve deelname in de politiek van dat aardse rijk volledig uit. Hij kan
in zijn eigen omgeving sociaal bezig zijn, maar niet politiek bezig. Want
politiek betekent besturen en bezig zijn met de dingen van de staat.

Op weg naar een betere wereld

Is de christen nu conservatief of progressief? De christen meent
dat de huidige wereld principieel niet deugt, en dus veranderd moet
worden. In zijn visie gaat het niet om aanpassingen, maar om een
fundamentele wijziging van de grondslagen. Hij verwacht die
verandering en stelt zijn hele leven in dienst van het komende
‘vrederijk’; hij anticipeert daar als het ware al op. Dat lijkt hem in het
kamp der progressieven te doen thuishoren. Anderzijds, we zeiden het
al, staat hij voor fundamentele waarden die door de progressieven
allang zijn verworpen en bij het huisvuil gezet. Hij streeft niet naar
verandering om der wille van de verandering. Hij verwerpt geen dingen
alleen omdat ze van vroeger en dus ‘verouderd’ zijn. Hij meent niet dat
elke tijd om zijn eigen normen en waarden vraagt. Hij gelooft
integendeel in eeuwige waarden. Wat goed was voor de wereld van
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gisteren is dat in zijn ogen ook voor de wereld van vandaag, en die van
morgen. Dat maakt hem aartsconservatief. De christen is feitelijk op
weg naar morgen met de dienstregeling van gisteren.

We zien dus telkens weer dat de positie van de gelovige er een is
als van een pelgrim. Hij is op doorreis naar een ander en beter land. Hij
heeft hier, in de woorden van de schrijver aan de Hebreeën, “geen
blijvende stad”, maar “hij zoekt de toekomstige” (Hebr. 13:14). Hij zal
zich in zijn dagelijkse leven ten opzichte van zijn medemens gedragen
naar Gods maatstaven, maar hij heeft geen deel aan de dingen van deze
wereld, omdat dat niet zijn wereld is. Hij verwacht een betere wereld,
waarvan hij weet dat hij die niet zelf tot stand kan brengen; alleen God
kan dat. In zijn dagelijks leven is hij superprogressief en aartsconservatief
tegelijk. En in tegenstelling tot vroeger, toen hij juist een vreemdeling
was voor het Koninkrijk Gods, is hij daar nu als burger, met
burgerrecht, in opgenomen:

“Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees,
en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die
werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder
Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan
de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld”
(Efez. 2:11-12).

Dat was onze staat vroeger. Maar nu geldt voor ons:

“Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar mede-
burgers der heiligen en huisgenoten Gods” (Efez. 2:19).
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22. GOD EN DE KEIZER

Van de gelovige wordt verwacht dat hij de boven hem

gestelde overheid gehoorzaamt. Alleen wanneer dat

hem in conflict zou brengen met zijn loyaliteit aan God

is verzet geoorloofd. Persoonlijk ‘recht’ speelt geen

rol; zijn recht komt later. Loyaliteit en persoonlijke

verantwoordelijkheid zijn de sleutelbegrippen.

DE evangeliën vertellen ons hoe de Farizeeën eens tot Jezus kwamen
met de vraag: “Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of

niet?” (Matt. 22:17). Het was een strikvraag. Als Hij zou zeggen dat het
geoorloofd was zou meteen het hele volk zich tegen Hem keren. Want
de Romeinen waren bezetters en niets stuitte de Joden zozeer tegen de
borst als het betalen van belasting aan de buitenlandse overheerser.
Bovendien vormden de Joden niet Gods eigen volk? De tolgaarders
(‘tollenaars’), die in dienst van de Romeinen belastingen inden, waren
uitgestoten uit de maatschappij en mochten niet deelnemen aan het
religieuze leven, omdat hun bezigheid niet alleen werd gezien als
landverraad, maar zelfs als goddeloos. Als Jezus zou zeggen dat belasting
betalen aan de keizer geoorloofd was, zouden zij Hem kunnen
aanklagen wegens goddeloze leer. Maar als Hij zou zeggen dat het
ongeoorloofd was, was het eenvoudig om Hem aan te klagen bij de
Romeinse autoriteiten.

Maar Jezus omzeilde de strik; Hij vroeg om Hem een muntstuk te
tonen en vroeg wiens afbeelding dat bevatte. Toen zij, uiteraard,
antwoordden dat dat de beeltenis van de keizer was, zei Hij: “Geeft dan
de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is” (vs 21). Dat is een
grondprincipe voor ons leven. De keizer kan ons niet dwingen God te
verzaken. Maar onze dienst aan God is geen excuus om ons
onwelgevallige verplichtingen van de overheid terzijde te schuiven. Elk
heeft immers recht op zijn eigen deel.
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Eerbied voor de overheid

Dat wij als christenen de overheid dienen te eerbiedigen vinden
wij op meer dan één plaats in het NT. Paulus schrijft aan Timotheüs:

“Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden en dankzeggingen
te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten... Dit
is goed en aangenaam voor God” (1 Tim. 2:1-3).

En aan Titus:

“Herinner hen [de gelovigen te Kreta] eraan, dat zij zich aan overheid en
gezag onderwerpen, gehoorzaam” (Titus 3:1).

Petrus schrijft aan de gelovigen in Klein-Azië:

“Onderwerpt u dan aan alle menselijke instellingen, om des Heren wil:
hetzij aan de keizer, als opperheer, hetzij aan stadhouders, als door
hem gezonden... Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God,
eert de keizer” (1 Petr. 2:13, 17).

Als Paulus in zijn brief aan de Romeinen (d.w.z.. de gelovigen te Rome)
een volledige uiteenzetting geeft van het evangelie, wijdt hij ook een
uitgebreide passage aan de verhouding tot de overheid:

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem
staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door
God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de
instelling Gods... Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij
zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. Betaalt
aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie
tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt”
(Rom. 13:1-2, 6-7).

Dat betekent niet dat elke overheid naar Gods maatstaven handelt. Het
betekent alleen dat God die overheid toelaat, dat er geen overheid aan
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de macht is zonder dat God dat weet en tolereert. En het betekent dat
elke overheid het recht heeft regels te stellen die het dagelijks leven
regelen, zodat dat geen anarchistische chaos wordt. En dat wij dus niet
het recht hebben ons daartegen te verzetten. Het is overigens tekenend
dat deze herhaalde vermaningen juist in het NT te vinden zijn. Het
onderstreept wat we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezegd,
nl. dat de ware gelovigen een minderheid zullen vormen in een land
waar zij als vreemdeling vertoeven, maar waar zij geen politieke
zeggenschap hebben.

Maar God op de eerste plaats

Alleen als er een conflict dreigt met onze loyaliteit aan God, met
het gehoorzamen aan zijn geboden, is het geoorloofd, ja geboden, om
tegen de overheid in te gaan. Als de Joodse overheid de apostelen te
Jeruzalem wil beletten te prediken, zeggen Petrus en Johannes:

“Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor
te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien
en gehoord hebben” (Hand. 4:19-20).

En bij een volgende gelegenheid zeggen de apostelen opnieuw:

“Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen” (Hand. 5:29).

Kennelijk geldt de regel dat een christen zijn overheid dient te
gehoorzamen zolang hem dat niet in conflict brengt met zijn
verplichtingen jegens God. Waar dat wel het geval is, dient hij de
geboden van diezelfde overheid terzijde te stellen. Let op dat het niet
aan de christen is om uit te maken wat voor de overheid moreel goed
of slecht is, het gaat er slechts om wat God aan hemzelf geboden of
verboden heeft. Als de overheid zich misdraagt zal God haar oordelen,
maar dat is geen zaak van de christen. Zo betaalt de christen stipt zijn
belasting, omdat dat op zichzelf niet goddeloos is. Wat de overheid
vervolgens met die belasting doet is niet zijn zaak; dat is een zaak tussen
God en die overheid.

219

God heeft de leiding

Wie zich uit nationalistische motieven verzet tegen een
overheersende macht loopt het risico zich te verzetten tegen een door
God zo gewilde situatie. En dat geldt ook als die overheersende macht
goddeloos is. Uiteraard dienen wij ons te onthouden van betrokkenheid
bij dat goddeloos gedrag, maar dat betekent nog niet dat we die
overheid ook dienen te bestrijden. In de tijd van het OT heeft God
heidense grootmachten gebruikt om zijn volk te straffen. Dat werd
profetisch ondersteund door mensen als Jesaja en Jeremia. Maar dat
werd hen niet in dank afgenomen door mensen die meer geneigd waren
de situatie te beschouwen door een politieke bril dan door een
godsdienstige bril. Assyrië heeft het volk Israël veel kwaad berokkent.
Dat was bijvoorbeeld voor de profeet Jona reden om geen gehoor te
geven aan Gods oproep om te gaan prediken in Ninevé, de hoofdstad
der Assyriërs. Jona zag liever dat God de stad en het land vernietigde,
dan dat dat volk zich zou bekeren en gespaard blijven. Maar God had
andere plannen en liet die niet dwarsbomen door Jona. Dat betekent
nog niet dat Assyrië ongestraft zou blijven voor alles wat het Israël heeft
aangedaan, verre van dat. God duidt dat aan door Jesaja. Eerst zegt Hij:

“Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn
gramschap is als een stok. Tegen een godvergeten volk [Israël] zal Ik
die koning zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal
Ik hem ontbieden om buit te behalen en roof te plegen en om het volk
te vertrappen als slijk der straten” (Jes. 10:5-6).

Maar dan zegt Hij:

“Doch hij zelf bedoelt dit niet zó en zijn hart beraamt het niet zó,
want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze volken uit te roeien”
(vs.7).

Assyrië wordt door God wel gebruikt in zijn dienst, maar blijft verant-
woordelijk voor zijn eigen bedoelingen. Maar het omgekeerde geldt
ook: ook al is een natie als Assyrië volslagen goddeloos bezig, het was
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niettemin Gods wil en werk, en het betaamde niemand om daar tegenin
te gaan.

Dat laatste zien we sterk bij Jeremia. In Jeremia’s tijd vormden de
Babyloniërs de grote wereldmacht. En ook zij worden door God
gebruikt om zijn volk te straffen, in dit geval het zuidelijke Rijk, Juda.
Jeremia predikt dat men zich aan Babel moet onderwerpen, maar het
volk wil liever een verbond sluiten met Egypte, tegen Babel. Zij zien in
Jeremia’s boodschap slechts een politieke uitspraak, en derhalve
beschouwen zij hem als een landverrader. Dat zou ook de christen
kunnen overkomen als hij in zo’n situatie terecht kwam. Wie acceptatie
predikt van een macht die in zijn omgeving wordt gezien als de vijand
hoeft niet op sympathie van die omgeving te rekenen.

Het voorbeeld van Daniël

Daniël werd door zijn omgeving gezien als een bijzonder wijs man,
en door God als een man van buitengewoon geloof. Maar hij had er
geen bezwaar tegen de koning van Babel te dienen. Hij had wellicht
weinig keus, maar hij deed het met een loyaliteit welke die van een
gedwongen dienstbaarheid verre te boven ging. In zijn opvatting had
God hem daar geplaatst en hij verzette zich daar niet tegen. Toen
echter de Perzen de macht overnamen, diende hij de nieuwe Perzische
heerser met dezelfde loyaliteit. In moderne ogen zou hem dat wellicht
een man zonder ‘karakter’ maken, maar in Gods ogen was Daniël een
“zeer beminde man” (Dan. 10:11), die altijd deed wat God van hem ver-
langde. En dat hij en zijn metgezellen voldoende karakter bezaten blijkt
uit het feit dat zij, als de noodzaak daar is, zowel het uitdrukkelijke
bevel van de Babylonische koning als het bevelschrift van de Perzische
vorst trotseren, zodra hun loyaliteit aan God in het geding komt. In feite
geeft het korte boek Daniël ons een uitstekende les hoe wij om moeten
gaan met God en de keizer.

Naar Gods beeld

Jezus vroeg: “Wiens beeldenaar en opschrift is dit?” En zijn vragen-
stellers moesten wel antwoorden dat die van de keizer waren. Zij
hadden hun geld te danken aan de organisatie van het Romeinse rijk,
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dus aan de keizer. Het geld was a.h.w.. van de keizer en kon hem
teruggegeven worden als hij dat verlangde. Maar de mens zelf is
geschapen naar Gods beeld (Gen. 1:27), hij draagt a.h.w.. de beeldenaar
en het opschrift van zijn God. En dus dient hij zichzelf aan God te geven.
Zijn loyaliteit behoort aan God. En daar is hij persoonlijk
verantwoordelijk voor. Dat betekent o.a.. dat de christen nauwelijks in
staat is zich te laten vertegenwoordigen in zaken die morele kanten
kennen, omdat morele verantwoordelijkheid hooguit overdraagbaar is
aan mensen die we goed kennen en waarvan we weten dat ze dezelfde
uitgangspunten hebben.

Dat geldt in de allereerste plaats voor politieke
vertegenwoordiging. We kunnen belasting betalen en zijn vervolgens
niet verantwoordelijk voor wat de overheid met dat geld doet. Maar we
kunnen geen politieke afgevaardigde kiezen die nu juist daarover beslist.
We hebben in het vorige hoofdstuk al gezien dat onze positie in deze
wereld actieve deelname in de politiek uitsluit. Dat betekent
tegelijkertijd ook dat er geen vertegenwoordigers zullen zijn met
dezelfde uitgangspunten als wij. Hooguit zullen we mensen kunnen
vinden die ten opzichte van bepaalde concrete vraagstukken dezelfde
mening zijn toegedaan als wij. Maar als wij hen afvaardigen als onze
vertegenwoordigers zijn we tevens medeverantwoordelijk voor al hun
andere beslissingen. Wie het betoog in het vorige hoofdstuk over de
bijbelse onmogelijkheid van actieve politieke deelname goed gevolgd
heeft, had daar waarschijnlijk toch al de conclusie uit getrokken dat ook
‘passieve’ deelname op dezelfde gronden uitgesloten is. Maar de
onmogelijkheid om morele verantwoordelijkheid over te dragen
onderstreept dit nog eens.

Het tegenargument is uiteraard: Moeten we de goddelozen dan
maar hun gang laten gaan? Moeten we ze de gelegenheid geven om
ongehinderd hun antigoddelijke ideeën ten uitvoer te brengen. Het
antwoord daarop is dat wij de wereld toch niet kunnen veranderen, dat
kan alleen God. Van ons wordt slechts verwacht dat wij in ons hoekje
van de samenleving Gods Naam hoog houden; wat die samenleving
verder doet is niet onze verantwoordelijkheid. De gedachte dat het
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kwaad in de wereld vrij spel zou hebben als wij het niet zouden
verhinderen overschat onze mogelijkheden en ontkent de macht van
God! De toestand in de wereld is iets waar God wel voor zorgt; dat
kunnen we met een gerust hart aan Hem overlaten. Uiteindelijk zal alles
goed komen, ook al ziet het daar op het moment niet naar uit.
Uiteindelijk zijn wij niet verantwoordelijk voor de daden van onze
medemens, maar, en daar begonnen we mee, we kunnen onze
medemens ook niet verantwoordelijk maken voor onze daden.

Recht en onrecht

In het verlengde van het bovenstaande ligt de vertegenwoordiging
in werksituaties. Vakbonden hebben het beste voor met hun leden.
Maar ze zijn niet onder alle omstandigheden bereid de keizer te geven
wat “des keizers” is. Ze eisen datgene op wat ze als hun rechtvaardig
deel beschouwen, waarbij zijzelf uitmaken wat daaronder valt te ver-
staan. Daarbij worden in het algemeen geen bijbelse maatstaven
gehanteerd. Eens te meer geldt dat morele verantwoordelijkheid niet
overdraagbaar is. We zullen later zien (hoofdstuk 25: ‘Varen op bijbels
kompas’) dat een christen een loyale werknemer dient te zijn. Zijn
werkelijke baas is niet zijn chef maar Jezus Christus. Als hem in dit leven
tekort wordt gedaan zal hem dat in het komende leven vergolden
worden. En iedere onrechtvaardigheid die hij heeft te ondergaan is een
zaak tussen zijn werkgever en God. Maar het is niet aan hemzelf om
‘zijn recht te halen’. Vakbonden zien dat anders en zijn bereid te grijpen
naar middelen waar een christen zich niet mee in kan laten, en waar hij
dus ook geen medeverantwoordelijkheid voor kan aanvaarden. Jezus zei
eens:

“Een ieder die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of
kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen
meer terugontvangen” (Matt. 19:29).

Wij moeten bereid zijn dingen op te geven en armoede te lijden voor
het geloof, als dat van ons gevraagd wordt. Wij zullen er in het nieuwe
leven ruime vergelding voor ontvangen. Petrus schreef in zijn eerste
brief:
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“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.”

En zijn lezers hadden heel wat meer te verduren dan onderbetaling of
te weinig compensatieverlof. Beproeving is nodig, zegt Petrus (vgl.
hoofdstuk 8, ‘Beproeving’) en dus:

“Verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat
gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner
heerlijkheid” (1 Petr. 4:12-13).
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23. DE ANDERE WANG

Van de christen wordt verwacht dat hij zich niet

verzet tegen persoonlijke vernedering of zelfs

aangedaan geweld. Van hem wordt verwacht dat hij

dat lijdzaam ondergaat. Ook heeft Jezus duidelijk

gemaakt dat zijn dienaars niet strijden met aardse

wapenen. Tenslotte staat van deelnemen in

oorlogshandelingen vast dat het op gespannen voet

staat met onze loyaliteit aan Christus.

WE kunnen er niet omheen ook aandacht te besteden aan de juiste
houding van de christen ten opzichte van geweld, want daar

heerst veel verwarring over. Iedereen kent wel het gebod “gij zult niet
doden”, maar er zijn velen die menen dat er geen bezwaar is om iemand
te doden zolang iemand anders je daar maar opdracht toe heeft
gegeven. De bekende Engelse schrijver C.S.Lewis schrijft in zijn boek
‘Mere Christianity’ (‘Gewoon maar Christendom’): ‘Ik heb mij vaak
voorgesteld hoe het zou zijn geweest wanneer, toen ik dienst deed in de
eerste wereldoorlog, ikzelf en een of andere jonge Duitser elkaar
tegelijkertijd hadden gedood en elkaar een moment na de dood weer waren
tegengekomen. Ik kan me niet voorstellen dat een van ons beiden ook maar
enige wrok zou hebben gevoeld, of zelfs maar enige verlegenheid. Ik denk
dat we erom gelachen hadden.’ Zo’n uitspraak ademt de geest van een
tijd toen oorlog nog een soort sport was voor kordate jonge mensen.
En als je van mening bent dat je onmiddellijk na je dood de eeuwige
heerlijkheid ingaat is het niet eens onbegrijpelijk. Maar hoe begrijpelijk
ook, bijbels gezien snijdt het geen hout.

Geen verzet

Als het gaat om geweld leert Jezus zijn volgelingen om zich niet
daar tegen te verzetten, en zeker niet geweld met geweld te
beantwoorden. In de Bergrede zegt Hij:
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“Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
Maar Ik zeg u, de boze [lett.: het moreel slechte] niet te weerstaan,
doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere
toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook
uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met
hem” (Matt. 5:38-41).

Dit vraagt enige uitleg. Eerst de uitdrukking ‘de boze’. De vertalers
willen ons hier kennelijk laten denken aan de ‘grote tegenstander’ (zie
hoofdstuk 8, ‘Beproeving’). Maar als deze zou bestaan zou het wel een
heel vreemd advies zijn om hem niet te weerstaan. En Jakobus zou in
dat geval zijn grote broer tegenspreken als hij zegt: ”Biedt weerstand aan
de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jak. 4:7). Het hier gebruikte Griekse
woord betekent het kwade, of het (moreel) slechte. Vervolgens: “wie
u een slag geeft op de rechterwang”. Als u even nadenkt zult u inzien dat
als een normaal rechtshandig persoon u een klap in het gezicht geeft,
deze zal aankomen op de linkerwang. Je zou alleen iemand op de
rechterwang treffen als je zou slaan met de rug van de hand (‘backhand’
in tennistermen), en wie dat doet heeft niet de bedoeling lichamelijk
pijn te doen maar te kwetsen en te vernederen. We moeten dus bereid
zijn vernederingen te slikken. Overigens spreekt Jezus in de (bij een
andere gelegenheid uitgesproken) parallelpassage in Lucas niet over de
‘rechterwang’, maar over “de ene wang” (Luc. 6:29). Kennelijk geldt zijn
gebod ook voor werkelijk geweld.

Tenslotte de volgende uitspraken. In elk geval het ‘pressen’ slaat
op het recht dat Romeinse soldaten hadden om burgers te verplichten
hun bagage of uitrusting te dragen (vgl. Matt. 27:32). Waarschijnlijk slaat
ook het confisqueren van kledingstukken op de rechten van de
Romeinse bezetter. Jezus vermaant zijn gehoor dus om zich niet tegen
de bezetter te verzetten, ook al zijn hun eisen wellicht onredelijk en in
elk geval vernederend. Integendeel, zij moeten meer geven dan van hen
gevraagd wordt.
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Geen geweld

Toen Jezus gevangen genomen werd greep Petrus een zwaard om
zijn meester te verdedigen. Hij sloeg daarmee een slaaf van de hoge-
priester een oor af. Waarschijnlijk had Petrus op diens schedel gemikt,
om die te splijten, maar had het slachtoffer door snel zijn hoofd opzij te
bewegen aan deze executie weten te ontkomen. Jezus’ onmiddellijke
reactie was:

“Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het
zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen” (Matt. 26:52).

En de volgende morgen zei Hij tegen Pilatus:

“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van
deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben,
opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd” (Joh. 18:36).

Er was menselijkerwijs gesproken nooit een betere reden om te
strijden dan toen Joden en Romeinen Gods Zoon kwamen arresteren.
Maar Jezus’ Koninkrijk is niet van deze wereld, en dus heeft
wapengeweld daarin geen plaats. ‘Naar het zwaard grijpen’ is van deze
wereld, en wie het doen zullen omkomen zoals de mensen van deze
wereld. De woorden zijn duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

Toch hebben sommigen gemeend een toestemming voor het
gebruik van wapens te lezen in Jezus’ woorden eerder op de avond.
Tijdens de gesprekken aan tafel in de bovenzaal zei Hij:

“Toen ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen
aan iets gebrek gehad? Zij zeiden: Aan niets. Hij zeide tot hen: Maar
nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er
geen heeft, hij verkope zijn mantel en kope een zwaard”
(Luc. 22:35-36).

Jezus verwees naar zijn eerdere predikingsopdracht, toen zij hadden
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moeten uitgaan in geloof, vertrouwende dat in hun noden zou worden
voorzien door de mensen tot wie zij predikten. Maar nu wil Hij hen er
op voorbereiden dat zij in de toekomst lang niet altijd meer gastvrij
ontvangen zouden worden; integendeel zij zouden op den duur te
maken krijgen met openlijke vijandigheid en vervolging. En al is dit niet
het evangelie naar Johannes, het ‘zwaard’ is kennelijk overdrachtelijk
bedoeld. Dat blijkt als wij in het vervolg lezen dat zijn discipelen
onmiddellijk met twee zwaarden aankomen. Jezus’ reactie daarop is
vertaald als: “Het is voldoende”. Dat betekent niet dat Hij twee
zwaarden wel voldoende vond. Dat Hij dat niet bedoeld kan hebben
blijkt uit de boven geciteerde aanhalingen tegen het gebruik daarvan.
Wat Hij bedoelt, is zoiets als ‘zo is het wel weer genoeg’, met een
ondertoon van: jullie begrijpen Mij weer eens niet. Wie in Christus’
dienst wil staan heeft een geestelijk zwaard nodig, geen zwaard van
staal.

Oorlog en vrede

En dan nu terug naar de kwestie van het al of niet dienst nemen in
een leger. Veel orthodoxe christenen, die de uitspraken van Paulus over
de door God gestelde overheid ernstig nemen, zijn van mening dat dit
hen bij uitstek vraagt om overheid en vaderland gewapenderhand te
verdedigen. Zij citeren daarbij graag de passage in Rom.13, die zegt:
“Want zij [de overheid] draagt het zwaard niet tevergeefs” (vs. 4). Uit de
context blijkt echter duidelijk dat het hier gaat om de verhouding tussen
overheid en burger, niet om die tussen staten. Het ‘zwaard’ slaat op een
politiefunctie, maar daar werd in Paulus’ dagen het leger voor gebruikt;
een aparte politie bestond nog niet.

Ik wil voorts nog wijzen op het volgende. Dat de overheid “door
God gesteld is”, wil nog niet zeggen dat die overheid naar Gods
maatstaven handelt. Het wil slechts zeggen dat geen overheid aan de
macht komt zonder dat God dat toelaat. Zo hebben we gezien dat God
in het verleden de Assyriërs aan de macht heeft laten komen, om
daarmee zijn volk te straffen. Maar de Assyriërs waren zich dat zelf
uiteraard niet bewust en worden daarom vervolgens geoordeeld om
hun optreden; zij hadden immers ook een eigen verantwoordelijkheid.
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We hebben eerder geciteerd:

“Wee Assur, die de roede van mijn toorn is en in welks hand mijn
gramschap is als een stok. Tegen een godvergeten volk zal Ik die
koning zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben, zal Ik
hem ontbieden... Doch hijzelf bedoelt dit niet zo en zijn hart
beraamt het niet zo, want hij heeft in de zin te verdelgen en talloze
volken uit te roeien... Zal een bijl zich beroemen tegen hem die
ermee hakt?... Daarom zal de Here, de HERE der heerscharen, een
tering zenden in zijn welgedaanheid” (Jes. 10:5-7, 15-16).

Daarom betaamt het een christen ook niet om zich met politiek
te bemoeien en de koers van zijn land te willen beïnvloeden: hij kan,
hoewel van de beste bedoelingen vervuld, toch niet weten of hij
daarmee niet tegen Gods bedoeling ingaat. Maar dan betaamt het een
christen nog veel minder om die politiek militair te ondersteunen. Wie
weet of het niet Gods bedoeling is dat een land door een buitenlandse
mogendheid overheerst wordt. De christen dient zijn overheid te
gehoorzamen, maar zijn loyaliteit behoort aan God. Vroeger zat in het
Nederlandse paspoort een bladzijde meegeniet waarop stond: ‘De
meerderjarige Nederlander die zich zonder Koninklijk verlof vrijwillig
in vreemde staats- of krijgsdienst begeeft, verliest daardoor het
Nederlanderschap’. En hoewel dat er tegenwoordig niet meer in staat,
geldt deze bepaling nog steeds. Krijgsdienst stoelt bij uitstek op loyaliteit
jegens de overheid in welks dienst men zich zo begeeft. En daarmee
verspeelt men volgens de Nederlandse wet, zijn nationaliteit. Want ook
de Nederlandse wet gaat ervan uit dat niemand twee heren kan dienen
(Matt. 6:24). En wat in dit geval geldt voor een wereldse overheid, geldt
des te meer voor de hemelse. Als burgers van een rijk in de hemelen
(Fil. 3:20, zie ook hoofdstuk 21: ‘Pelgrims onderweg’) zouden wij ons
staatsburgerschap verliezen door in ‘vreemde’ krijgsdienst te treden.
Ook hier speelt in feite het principe van het vrije geweten. De gelovige
is zelf verantwoordelijk voor al zijn daden; hij zal er eens
verantwoording voor af moeten leggen. De soldaat echter heeft geen
eigen verantwoordelijkheid; hij heeft zijn meerderen en opdrachtgevers
blindelings te gehoorzamen. Dat is nu eenmaal het wezen van de
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krijgsdienst; wie weigert kan, althans in oorlogstijd, standrechtelijk
worden gedood (dat oorlogstribunalen vooral de hogergeplaatsten na
afloop toch weer persoonlijk verantwoordelijk houden is een van de
kenmerkende inconsequenties van het systeem).

230



24. GETUIGEN

De ware gemeente kenmerkt zich door een

voortdurend getuigen van het evangelie, desnoods ten

koste van het eigen leven, zonder dat dit

noodzakelijkerwijs leidt tot een grootscheepse

bekering. De ware gelovige verkondigt een betere

wereld, maar is geen bouwer daaraan. Die betere

wereld zal God wel brengen op zijn tijd.

TEGENSTANDERS van het Christendom wijzen graag op het feit dat
2000 jaar Christendom duidelijk geen betere wereld heeft gebracht

en dat het Christendom als ideologie dus duidelijk heeft gefaald. Nu is
dit argument op zichzelf toepasbaar op iedere ideologie die de wereld
kent of heeft gekend, dus ook op die welke dan al snel als het alternatief
worden gepresenteerd. Maar daar gaat het nu niet om. Het punt waar
het om gaat is dat Jezus Christus nooit heeft gezegd of geleerd dat zijn
volgelingen de wereld zouden moeten veranderen. Het paradijs op
aarde zou er niet komen door hun werken, maar door Gods ingrijpen
aan “het einde der tijden”. Hij maakt ruimschoots duidelijk dat zijn
volgelingen geen revolutionairen zullen zijn maar een vervolgde
minderheid in een vijandige wereld.

Jezus’ rede op de Olijfberg

De evangeliën beschrijven ons een gebeurtenis aan het eind van
Jezus’ aardse leven. Wanneer zijn discipelen tijdens zijn laatste week te
Jeruzalem menen dat Hij zich nu zal openbaren als de Koning van Israël
verbijstert Hij hen door aan te kondigen dat Jeruzalem, en de tempel
daarin, verwoest zullen worden. Naderhand komen zij bij Hem om
Hem te vragen: “Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken
van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Matt. 24:3). Jezus’ ant-
woord staat bekend als zijn ‘rede op de Olijfberg’. Op zijn
karakteristieke wijze ontwijkt Jezus in eerste instantie hun feitelijke
vraag, om er een waarschuwing voor in de plaats te stellen: “Ziet toe
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dat niemand u verleide!” (vs. 4). Niet het kennen van ‘de tekenen der
tijden’ is belangrijk, maar of men blijft volharden in het geloof; dan komt
dat einde vanzelf wel. Wij mensen willen altijd zo graag de toekomst
kennen, terwijl het er slechts om gaat om, religieus gesproken, te
overleven, d.w.z.. in het geloof te volharden en niet af te vallen.
Vervolgens somt Jezus een aantal dingen op die zij op grond van
Oudtestamentische profetieën zouden kunnen houden voor tekenen
van ‘het einde’ en zijn terugkomst. Hij zegt daarvan: “Ziet toe, weest niet
verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet” (vs.
6). Dan gaat Hij over op wat hun persoonlijk te wachten zal staan: “Dan
zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult
door alle volken gehaat worden om mijns naams wil” (vs. 9). Hij
waarschuwt dat velen dan ten val zullen komen. “Maar wie volhardt tot
het einde, die zal behouden worden” (vs. 13). En tenslotte: “Dit evangelie
van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een
getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (vs. 14).

De les is duidelijk: er zal van het evangelie getuigd moeten worden
totdat het de hele wereld is overgegaan. Maar de boodschap zal niet
welkom zijn en de boodschappers nog minder. Het is hun taak om
standvastig te blijven, maar zij zullen de wereld niet kunnen bekeren.
Getuigen is hun taak, maar het zal geen triomferende taak zijn. In het
verslag dat de evangelist Lucas geeft van dezelfde gebeurtenis, zegt
Jezus:

“Zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te
leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stad-
houders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen,
dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te
bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid
geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of
weerleggen” (Luc. 21:12-15).

Het zou “erop uitlopen” dat zij zouden getuigen. Getuigen zou
maar al te vaak een zaak zijn van verdediging voor een rechtbank of
tribunaal, onvrijwillig, maar onvermijdelijk. Niet voor niets is ons woord
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‘martelaar’ afgeleid van het griekse woord martyr dat eigenlijk ‘getuige’
betekent. Het zou overigens een vergissing zijn om te denken dat Jezus
het hier alleen over vervolging door Joden heeft; dat mogen we uit het
woord synagoge niet concluderen. Het gebruik van de woorden
“koningen en stadhouders” wijst al op een breder verband. En voor
“synagogen” mogen we ook ‘kerken’ lezen; alleen bestond dat woord
in Jezus’ tijd nog niet. De boodschap is kennelijk dat de vervolging niet
alleen van heidense overheden zal komen, maar ook van de kant van
diegenen die menen de God van de Bijbel daarmee te dienen.

De opdracht om te prediken

We hebben eerder gezien (hoofdstuk 12, ‘De gemeente van het
Oude Verbond’) dat van het volk Gods in de tijd van het Oude Verbond
eigenlijk verwacht was dat het Gods naam onder de volken bekend zou
maken. Ook het volk van het Nieuwe Verbond heeft zo’n opdracht
ontvangen. Aan het eind van het evangelie naar Matteüs lezen we dat de
opgestane Heer deze opdracht geeft aan zijn discipelen:

“Gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelenen doopt hen
in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert
hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb” (Matt. 28:19).

Aan het eind van het evangelie naar Marcus lezen we:

“Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden,
maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden” (Marc. 16:15-16).

Aan het eind van het evangelie naar Lucas lezen we een iets andere
formulering. Zij zullen moeten getuigen van de dood en opstanding van
hun Heer:

“Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde
dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt
worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen
bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen” (Luc. 24:46-48).
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Zij waren ooggetuigen geweest; nu moesten zij dat getuigenis uitdragen
in de wereld. In die geest schrijft een redacteur aan het eind van
Johannes’ evangelie, na een tafereel waar Johannes zelf een rol in speelt:

“Dit is de discipel, die van deze dingen getuigt en die deze beschreven
heeft en wij weten dat zijn getuigenis waar is” (Joh. 21:24).

Het woord ‘getuigen’ komt bijna 30 keer voor in Johannes’ evangelie.
Het speelt overduidelijk een belangrijke rol in zijn boodschap. Johannes’
eigen slot aan zijn evangelie luidt:

“Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn
discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn
geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus [dwz. de
‘Gezalfde’], de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt
in zijn naam” (Joh. 20:30-31).

Als de elf overgebleven apostelen een vervanger willen kiezen voor
Judas, formuleren zij de volgende eis:

“Er moet dan van de mannen, die zich bij ons hebben aangesloten in
al de tijd, dat de Here Jezus bij ons in- en uitgegaan is, te beginnen
met de doop van Johannes tot de dag, dat Hij van ons werd
opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn
opstanding”
(Hand. 1:21-22).

De boodschap zal duidelijk zijn. Het was hun taak om te prediken, en
prediken betekende getuigen van alles wat met Jezus was gebeurd
tussen zijn doop door Johannes de Doper en zijn dood en opstanding.

Jezus’ laatste boodschap

Er is een boek aan het eind van het Nieuwe Testament dat kan
worden beschouwd als Jezus’ laatste boodschap aan de zijnen1). Als
zodanig is het een uitwerking van zijn boodschap op de Olijfberg, die
wij hierboven citeerden. En er is, met uitzondering van het evangelie
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van Johannes, geen boek in het N.T. dat zoveel gebruik maakt van de
woorden getuige, getuigen, getuigenis als juist dit boek. Helaas is ook
over geen boek van de Bijbel zoveel onzin geschreven als over dit boek,
de ‘Openbaring van Johannes’. De oppervlakkige reden daarvoor is
duidelijk: het boek bevat een boodschap die is vervat in sterk
symbolische taal met veel gebruik van beelden en visionaire
voorstellingen. Maar wie vertrouwd is met Oudtestamentische profetie
zou er niettemin zijn weg in moeten kunnen vinden. De dieper liggende
reden waarom de boodschap van het boek nogal is mishandeld, is dat
die boodschap bij de meeste christenen niet populair kan zijn. Want het
is een uitwerking van het thema dat de ware kerk een verdrukte
minderheid is van getuigende gelovigen, die om hun getuigenis worden
vervolgd; en (wat nog aanstootgevender is) dat de vervolger bestaat uit
de groep die zichzelf graag ziet als bij uitstek de godsdienstige elite van
zijn tijd. Dat was zo toen de jonge kerk werd vervolgd door de Joodse
religieuze elite. Maar dat zou niet veranderen toen het keizerrijk het
‘Christendom’ aanvaardde als staatsgodsdienst. Zo’n boodschap is nooit
populair bij een heersende klasse. En dus is er gepoogd alles uit te
leggen als betrekking hebbend op de vervolging onder Nero. Maar
feitelijk was Nero al dood toen Johannes de Openbaring ontving. Daar-
om heeft men ook geprobeerd het uit te leggen als een eigen
toekomstverwachting van Johannes (die dan niet uitgekomen is).
Uiteraard ontkent dit dat er sprake is van een authentieke boodschap
van Jezus zelf en maakt het Johannes, als rapporteur van een goddelijk
visioen, tot een vrome leugenaar. Weer anderen zien de Openbaring
daarom als een boodschap voor de eindtijd wanneer een ‘antichrist’ de
wereldheerschappij aan zich zou trekken (zie hoofdstuk 15, Addendum
2). Omdat je die toekomst naar believen voor je uit kunt schuiven, hoeft
niemand zich er dus iets van aan te trekken; de tijd is immers nog niet
‘gekomen’. Maar we zagen in Jezus’ rede op de Olijfberg dat zijn
boodschap nu juist betrekking heeft op de tijd die voorafgaat aan het
einde; de tijd tussen zijn hemelvaart en zijn wederkomst.
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Een getuigende Heer en getuigende dienaren

De opgestane Heer beschrijft zichzelf meteen al in de
openingsverzen als “de getrouwe getuige” (Openb. 1:5). Daarmee zet Hij
de toon voor het boek. In zijn brief aan de gemeente te Laodicea noemt
Hij zichzelf “de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige” (Openb.
3:14). Aan het eind van het boek noemt Hij zich: “Hij die deze dingen
getuigt” (Openb. 22:20). Een bijzonder trouwe dienaar, die voor het
geloof gestorven is, wordt door Hem aangeduid in dezelfde termen
waarin Hij zichzelf beschrijft in de openingswoorden: “Antipas, mijn
getuige, mijn getrouwe” (Openb. 2:13). Johannes, de schrijver, zegt van
zichzelf in de openingswoorden: “Deze heeft van het woord Gods getuigd
en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft”
(Openb. 1:2). En iets verderop beschrijft hij zijn toestand als balling op
het eiland Patmos:

“Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het
Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd
Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus”
(Openb. 1:9).

Een getuigende gemeente

Omdat de symboliek van de Openbaring nogal wat uitleg vraagt is
het in de volgende voorbeelden niet altijd mogelijk om er zo diep op in
te gaan als eigenlijk nodig zou zijn. In Openbaring 11 worden de
gelovigen voorgesteld als zij die aanbidden in het centrale heiligdom van
de tempel. De rest van de tempel wordt onder de voet gelopen door
‘heidenen’. Dit kan geen betrekking hebben op de tempel te Jeruzalem,
die toen al was verwoest. Het is kennelijk symbolisch bedoeld. De
symboliek moet ons kennelijk herinneren aan de misstanden op het
tempel-plein ten tijde van Jezus’ optreden, die gedoogd werden door
de religieuze leiders, maar waartegen Jezus optrad door het plein
schoon te vegen (Marc. 11:15-18). Maar nu gaat het om een geestelijke
tempel, gevormd door de ware gemeente. Deze tempel wordt onder
de voet gelopen door mensen die menen dat zij God daarmee dienen.
Even verderop in hetzelfde hoofdstuk wordt de gemeente voorgesteld
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als een tweetal getuigen die in rouwgewaad (‘zak’) moeten profeteren.
Evenals hun Heer worden zij voorgesteld als dienaren die 3½ jaar
moeten getuigen, die dan gedood worden, maar die door God worden
opgewekt en ten hemel opgenomen. Tussen hun dood en hun ‘opstan-
ding’ wordt van hen gezegd dat “hun lijk zal liggen op de straat der grote
stad... alwaar ook hun Here gekruisigd werd” (vs. 8). Opnieuw: het gaat
hier kennelijk niet om een letterlijke stad (Jezus werd buiten Jeruzalem
gekruisigd). De bedoeling is dat zoals hun Heer door zijn eigen volk
werd gekruisigd, omdat zij meenden God daarmee te dienen, dat zo
ook de zijnen zouden worden behandeld door de godsdienstige wereld
van hun eigen tijd. Jezus had vóór zijn sterven, tijdens de maaltijd in de
bovenzaal, gezegd: “Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij
vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.” Belangrijk is echter dat de
gemeente wordt voorgesteld als een getuigende gemeente.

In Openbaring 12 wordt de gemeente voorgesteld als een vrouw
die de Messias voortbrengt. De goddeloze wereld, voorgesteld als een
draak, probeert eerst de Messias te “verslinden”. Als dat niet lukt ver-
volgt hij de vrouw. Maar deze wordt door God beschermd. De draak
richt zich dan op de “overigen van haar nageslacht”, kennelijk de gelovi-
gen. Dezen worden beschreven als zij “die de geboden van God bewaren
en het getuigenis van Jezus hebben” (vs. 17). De vrouw wordt hier
voorgesteld als gevlucht naar de woestijn, zoals Israël bij de exodus uit
Egypte naar de woestijn vluchtte. De draak wordt gevolgd door een
tweetal beesten (hoofdstuk 13), waarvan één wordt beschreven als met
“twee horens als het Lam [een beeld van Christus in Openb. 5], en het
sprak als de draak.” Met andere woorden het lijkt christelijk, maar is in
werkelijkheid goddeloos. Deze beesten (beelden van menselijke heer-
schappij) vervolgen de gemeente. Maar in hoofdstuk 17 zien we plotse-
ling een vrouw in de woestijn, die op het beest gezeten is, die zich
triomferend gedraagt en die “dronken is van het bloed der heiligen en van
het bloed der getuigen van Jezus” (vs. 4). Wat kan dit anders zijn dan
een gevallen kerk die ten onrechte poseert als de ware gemeente? Men
hoeft slechts naar de kerkelijke geschiedenis te kijken, en dan vooral die
van de middeleeuwen, maar evenzeer die van de Reformatie, om de
situatie te herkennen.
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Van de gelovigen echter wordt gezegd dat zij de draak “hebben
overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis” (12:11). Zij worden beschreven als zij “die geslacht waren
om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden” (6:9), en “als
u [Johannes] en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben”
(19:10). Bij het oordeel zijn zij degenen “die onthoofd waren om het
getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest
noch zijn beeld hadden aangebeden” (20:4). Het is duidelijk: de ware
gelovige is een getuige, die bereid is om desnoods met zijn leven te
getuigen. Hij is de heraut van een betere wereld, ook al is hij geen
bouwer daaraan. Door zijn getuigen laat hij zien waar hij staat; die
betere wereld zal God zelf te zijner tijd wel brengen. En als de getuigen
hun best hebben gedaan zal geen volk ter wereld onwetendheid kunnen
bepleiten want zij hebben de boodschap “in de gehele wereld gepredikt
tot een getuigenis voor alle volken” (Matt. 24:14).

Het boek Openbaring is het laatste boek van onze Bijbel, Jezus’
laatste boodschap aan de heiligen (gelovigen) die Hij op aarde achter-
laat. Als het woord getuigen daar zo’n grote rol in speelt moet dat iets
voor ons betekenen. Als Jezus’ laatste woord is dat een trouwe gelovige
een getuigende gelovige is, dan is het duidelijk wat ons te doen staat. En
velen in het verleden, die de boodschap begrepen hebben, hebben dan
ook hun leven overgehad voor dat woord van getuigenis, in de
wetenschap dat zij daarvoor bij hun opstanding te horen zouden krijgen:

“Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf... ga in tot het feest van uw
heer” (Matt. 25:21).

1) Zie voor een behandeling van Openbaring mijn boek “Jezus’ laatste

boodschap”.
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25. VAREN OP BIJBELS KOMPAS

Leven naar de principes van de Schrift vereist een

doelbewuste inzet. Enerzijds is er de verleiding om

toe te geven aan de zuiging van het eigenbelang.

Anderzijds, en wellicht gevaarlijker, is er de verleiding

om mee te doen in een ‘tolerante’ gemeenschap, waar

alles ‘moet kunnen’ en waar bijbelse normen als

ouderwets worden beschouwd. De ware gelovige

stelt God voorop.

WE hebben gezien hoe de christen die naar bijbelse maatstaven leeft
zich gedraagt ten opzichte van zijn land. Maar wat betekent zijn

geloof voor zijn dagelijks leven thuis, op het werk en in de christelijke
gemeenschap waar hij waarschijnlijk toe behoort? Laten we
vooropstellen dat, anders dan bij sommige andere godsdiensten, niet
alles tot in detail vastligt. De Bijbel is geen handboek dat ons leven van
uur tot uur en van handeling tot handeling voorschrijft. Wel bevat de
Bijbel algemene principes waar we al ons handelen aan zouden moeten
toet-sen. Bij de ware christen hebben deze principes overigens een
zodanig vaste plaats in zijn hart, dat hij zijn handelen bijna automatisch
daarop afstemt. Jezus vatte deze principes ooit samen als “de Here, uw
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel
uw verstand... en uw naaste als uzelf” (Matt. 22:37-39). Let op dat het
liefhebben van God voorop staat. Velen in deze tijd zullen, onder
invloed van het humanistische denken, instemmen met het ‘gebod’ om
je naaste lief te hebben als jezelf. Maar dat maakt ze nog niet tot
christenen. Voor de christen staat God voorop. Let ook op dat we God
moeten liefhebben met geheel ons hart, ziel en verstand. Het gaat niet
slechts om een emotioneel gevoelen, zoals een verliefdheid dat kan zijn,
het gaat om een rationele keuze om zich bewust in te zetten voor de
zaak van God. Terzijde zij opgemerkt dat in de taal van de Bijbel het
hart staat voor de rationele overweging en niet voor het emotionele
gevoel zoals in onze tijd. De opvatting van het hart als zetel van het
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gevoel is geïntroduceerd door een middeleeuwse kerk die meer
behoefte had aan blind geloof dan aan rationele (en dus kritische)
gelovigen. Ziel betekent in de bijbelse taal: leven. En “met geheel uw
ziel” betekent dus met inzet van heel je leven, dus ook met inzet van
onze beschikbare tijd.

God op de eerste plaats

We komen hier meteen al aan het kernpunt van onze
beschouwing: de christen zet God voorop. Gods maatstaven zijn zijn
maatstaven. De wereld heeft haar eigen maatstaven en die vallen lang
niet altijd samen. Weliswaar is het in een beetje beschaving is allang niet
meer zo dat het eigenbelang de hoogste maatstaf is, maar dan alleen
omdat het maatschappelijk leven anders een chaos wordt. De
maatschappij verbiedt stelen omdat de leden van die maatschappij daar
wederzijds nut van hebben. Zolang je medemensen geen last van je
hebben, d.w.z. zolang er geen maatschappelijke schade ontstaat, kun je
je gang gaan. En hoe dat in de praktijk werkt kun je zien zodra een deel
van de bevolking de macht over de rest bezit. Dan krijgt
maatschappelijke schade ineens een heel andere uitleg en wordt het
begrip stelen ineens heel eenzijdig geïnterpreteerd. Maatschappelijke
normen zijn dus in wezen niet echt altruïstisch (gericht op de
medemens), ze zijn meer een soort collectief eigenbelang.

Wie God dient, stelt echter Gods maatstaven voorop. Hij doet
dingen, of laat ze na, omdat hij overtuigd is dat God dat van hem
verwacht. Hij is er ook van overtuigd dat het voor de maatschappij van
voordeel zou zijn als iedereen dat deed. Maar hij hoeft dat niet te
kunnen bewijzen. Voor hem is het voldoende dat God het zo wil. Het
betekent, om nog eens terug te komen op het boven gegeven voor-
beeld, dat hij niet steelt omdat God hem dat verbiedt en omdat hij op
God vertrouwt dat Die hem voorziet in wat hij nodig heeft. Het
betekent ook dat hij in die houding volhardt, ook als hij zich bevindt in
een omgeving waar stelen de norm is, of anderszins wordt goedgepraat.

Het probleem voor de hedendaagse christen is dat veel bijbelse
normen niet meer blijken aan te sluiten op het moderne
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maatschappelijke denken. Daar komt nog bij dat sinds de Renaissance
in de westerse wereld een duidelijk vooruitgangsdenken heerst: we zien
onze opvattingen graag als een voortdurende ontwikkeling naar een
steeds hoger niveau. In dat denken gelden oude normen en waarden al
snel als ouderwets, en dus achterhaald, terwijl de waan van de dag al
snel doorgaat voor de hoogste wijsheid. In werkelijkheid ligt dat
natuurlijk wel wat genuanceerder, om het beleefd te zeggen.

Het westerse denken beweegt zich bepaald niet uniform in één
vaste richting. Veeleer is er sprake van een regelmatig terugkomen op
vroegere ideeën. Sommige opvattingen houden het maar enkele
decennia vol (denk maar eens aan de revolutionaire opvattingen van de
jaren zestig), andere gaan een eeuw of langer mee en verdwijnen dan
maar langzaam (de 19e-eeuwse ideeën van Karl Marx beginnen bijv. nu
pas aangevochten te worden). Vooral in het laatste geval overleven ze
ruimschoots de generatie die ze ontwikkelde, maar dat maakt ze
evenmin tot de hoogste wijsheid. Het feit is dat de meeste mensen zich
maar moeilijk kunnen voorstellen dat een volgende eeuw even
meewarig zal glimlachen om hun ideeën als zijzelf over de ideeën van
voorgaande eeuwen. Het probleem van de christen is echter dat hij
voortdurend moet oproeien tegen de stroom van de heersende mode
in. Hij kan zich niet permitteren een eeuw of zo te wachten om dan te
kunnen zeggen: “zie je wel”.

Een goede en rechtvaardige wet

In tegenstelling tot wat we hierboven over de christen hebben
gezegd, bezaten de Joden een wet die vrijwel alle facetten van het leven
beheerste. Wie als niet-Jood al de bepalingen leest in de boeken
Leviticus en Deuteronomium slaat licht de schrik om het hart: het moet
moeilijk zijn om als vrome Jood te leven. Toch ervaart de Jood dat zelf
niet zo (ook al spreekt de apostel Paulus over de ‘slavernij’ van de wet:
hij doelt daarmee echter op de ‘dienstbaarheid’ en niet op een onmen-
selijk bestaan). Wie echter de moeite neemt om die wet te bestuderen
ontdekt achter die wet principes die de grondbeginselen waarop onze
moderne maatschappij steunt verre te boven gaan. Hij ontdekt dat de
Here Jezus terecht de wet samenvatte als God liefhebben boven alles
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en je naaste als jezelf. Veel van wat de wet voorschrijft heeft te maken
met het stipt en oprecht dienen van God, waarbij de gelovige al doende
wordt onderwezen in principes van heiligheid en reinheid. Het is
uitermate jammer dat veel ‘moderne christenen’ de neiging hebben dit
deel van de wet af te doen als de ‘ceremoniële wet’, die voor ons geen
waarde zou hebben, in tegenstelling tot het meer praktisch geachte deel
dat ook ons nog iets te vertellen heeft, maar waar ook de atheïstische
(god-loochenende) humanist mee zou instemmen. Uiteraard is het niet
onze bedoeling te pleiten voor een herinvoering van al deze bepalingen
in het leven van de christen. De wet “heeft slechts een schaduw der
toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf” (Hebr. 10:1). Maar
de principes achter de wet zijn van alle tijden, zij zijn, in de woorden
van bovenstaand citaat, wel degelijk “de gestalte der dingen zelf”. En dus
doen we er goed aan die principes tot leidraad van ons leven te maken.
En hetzelfde geldt uiteraard voor de bepalingen die de omgang met de
naaste regelen, al zullen de meeste mensen dat misschien eerder
aanvoelen. Wie de desbetreffende bepalingen in de wet bestudeert
wordt getroffen door de zorg voor de medemens die er uit spreekt,
zelfs als die medemens je ‘vijand’ is. En ten aanzien van de
‘strafbepalingen’ bij misdaden staat steeds de genoegdoening aan het
slachtoffer voorop. Contrasteer dat eens met onze wetgeving. In onze
moderne staat treedt de overheid op namens het slachtoffer en legt
straffen op en int boetes; maar het slachtoffer zelf blijft met lege handen
achter. Als hij schade heeft geleden moet hijzelf maar een rechtszaak
aanspannen tegen de dader. In dat licht is de Mozaïsche (maar in feite
door God gegeven) wet opvallend vooruitstrevend. En het is jammer
dat van deze zo humane wet bij het grote publiek alleen het principe
“oog om oog, tand om tand”, is blijven hangen, waarbij men dan denkt
aan een primitieve lust naar wraak in plaats van een beginsel van
evenredige ‘genoegdoening’ (de meeste straffen, met uitzondering van
moord, konden worden 'afgekocht’).

De 'wet’ van Jezus

Als Jezus in de Bergrede zijn wet ‘in de plaats stelt’ van de
Mozaïsche wet, lijkt het oppervlakkig gezien alsof hij de laatste daarmee
voor ongeldig verklaart. Maar dat is slechts schijn. Hij zegt: “Gij hebt
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gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg u, de
boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer
hem ook de andere toe.” Maar daarmee betoogt Hij niet dat het principe
van evenredige genoegdoening voor de dader is afgeschaft. Veeleer richt
Hij Zich tot de andere partij en vermaant die om geen genoegdoening
te eisen, maar zijn rechtvaardiging over te laten aan God. Het is een
aanvullende leer. Waar de wet, in het aangehaalde voorbeeld, sprak tot
de dader, en over zijn hoofd heen tot de rechter, spreekt Jezus tot de
benadeelde (zie hoofdstuk 18, ‘De wet van Christus’). De principes van
de Mozaïsche wet zijn dus niet vervallen, maar alleen aangevuld of, in
andere gevallen, uitgebreid. Die wet kan ons dus nog steeds veel leren
over onze verhouding tot God en onze medemens. Daarnaast heeft
Jezus ons uiteraard veel aanvullends te leren. Maar ook de apostelen
hebben ons veel te vertellen, zij het dat ze Christus’ woorden opnemen
en verder uitwerken, zij het dat ze in de kracht van de Heilige Geest,
die hun was geschonken, zelf met nadere vermaningen komen. De
eerste gemeenten hadden veel leiding nodig. Vooral de heidense (niet-
Joodse) gemeenten, die een opvoeding van jongs af aan in de wet
ontbeerden. De Nieuwtestamentische brieven (vooral die van Paulus)
vormen dan ook een schatkamer vol raadgevingen. En de oprechte
christen doet wel zijn leven daarnaar te richten.

Leven naar de Bijbel

Wie zo zijn leven richt naar de Schrift vindt raadgeving op veel
praktische terreinen van het leven. Hij leert een loyaal werknemer te
zijn, die “zijn werk van harte verricht, als voor de Here en niet voor
mensen” (Kol. 3:23). Omgekeerd als hij een chef is, met mensen onder
zich, zal hij zijn ondergeschikten behandelen naar “recht en billijkheid”,
wetende “dat ook hij een heer in de hemel heeft” (Kol. 4:1). In zijn gezin
zal hij (of zij) de principes van de Schrift hooghouden, partner en
kinderen behandelen naar bijbelse principes, en een sfeer van waardig-
heid handhaven. Boven zijn atheïstische buren heeft hij het voordeel dat
hij een bron heeft van normen en waarden, die hij kan hanteren in zijn
leven en bij de opvoeding van zijn kinderen. Hij beschikt over een
leidraad bij het nastreven van sexuele reinheid. In de gemeente Gods,
die grotere familie die uitgaat boven zijn eigen gezin, zal hij zich even-
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zeer als een waardig lid kunnen gedragen. En als het goed is zal hij die
wijdere familieband van zijn broeders en zusters in het geloof hebben
leren waarderen, ook als hij zelf hulp en leiding nodig heeft. En, ten
slotte, ook jegens zijn ongelovige medemensen zal hij de juiste houding
weten te vinden. Over al deze onderwerpen zijn in de Bijbel, en vooral
in het Nieuwe Testament, praktische raadgevingen te vinden. Let wel,
dat zijn niet altijd de voorschriften die een regelzuchtige kerk er in de
loop der eeuwen van gemaakt heeft. De Bijbel zegt niet dat we op
vrijdag vis moeten eten, dat geboorteregeling verdacht of ontoelaatbaar
is, dat vrouwen geen broek mogen dragen of dat TV-kijken verboden
is. De Bijbel leert ons wel met God te leven en onze medemensen te
behandelen naar zijn maatstaven. De Bijbel leert ons wel om ons leven,
en dus ook onze tijd, in zijn dienst te stellen (TV-kijken is niet verboden,
maar wellicht kun je in die tijd iets nuttigers doen). En als de brieven van
Paulus niet voorzien in een vraag die typisch ‘van deze tijd’ is, dan helpt
wellicht een afweging tegen het licht van bijbelse basisprincipes. Die
principes leren ons ook wat reinheid en heiligheid in de praktijk
betekenen: waar praten we over met onze collega’s of met de buur-
vrouw; als we TV kijken, waar kijken we dan naar; wat lezen we; etc.
Het gaat niet om het angstvallig vasthouden aan ge- en verboden, maar
om een bewust leven met God.

Voorbeelden

Laten we eens enkele voorbeelden bekijken. En laten we beginnen
met het huwelijk. De Bijbel ziet het huwelijk tussen één man en één
vrouw als het ideaal dat we dienen na te streven. Weliswaar vinden we
in het OT voorbeelden van mannen die waren gehuwd met meerdere
vrouwen zonder dat ze daar voor berispt worden, maar Jezus maakt
duidelijk dat dat niet Gods eigenlijke bedoeling was. Het huwelijk met
meerdere vrouwen was een vorm van genade in een tijd waarin er als
gevolg van oorlogsgeweld een vrouwenoverschot was, en waarin er
geen sociale voorzieningen waren om die vrouwen het overleven
mogelijk te maken. Het NT presenteert ons het huwelijk als een afspie-
geling van de band tussen Christus en zijn gemeente (Efez. 5:22-33), en
dat legt ons hoge maatstaven op. Dat huwelijk zou, even als de band
tussen Christus en zijn bruid, voor altijd moeten zijn. En buitenechte-
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lijke betrekkingen dienen niet aan de orde te zijn voor een christen die
zich ‘rein’ wil houden. Als leden van de gemeente te Korinthe menen
dat hoererij ‘slechts’ lichamelijk is, en dus niet terzake doet, vermaant
Paulus hen in scherpe bewoordingen dat hun lichaam een tempel is van
de Heilige Geest en dat het niet aangaat die tempel (dat lichaam) te
bezoedelen. Dat zulke opvattingen in flagrante tegenspraak zijn met de
huidige sexuele moraal, moet ons alleen maar argwanend maken ten
opzichte van moderne opvattingen. Een leugen blijft een leugen, ook als
hij door iedereen om ons heen wordt herhaald. Reeds de Wet zei: “Gij
zult de meerderheid in het kwade niet volgen” (Ex. 23:2).

Leven in Christus, we zagen het reeds, betekent ook
zachtmoedigheid en naastenliefde. Niet zelfzuchtig zijn, maar ook niet
onmiddellijk opkomen voor ‘je recht’. Wij hebben meer schulden bij
God dan anderen bij ons (zie: Matt. 18:23-35). Wanneer die schulden
ons vergeven zijn behoren ook wij vergiffenis te tonen; dat is een
principe dat Jezus benadrukt in de Bergrede, wanneer hij zijn discipelen
het ‘Onze Vader’ leert (Matt. 6:15-16). Zelfs als ons wezenlijk onrecht
aangedaan wordt, waar ons geen vergeving voor gevraagd wordt,
moeten wij bereid zijn dat te dragen. Ook dat had Jezus in de Bergrede
gezegd, zoals we zagen (Matt. 5:39). En Paulus herhaalt het in zijn brief
aan de Korintiërs (1 Kor. 6:7). Ten aanzien van naastenliefde hoeven wij
slechts te denken aan de vele vermaningen in het OT om wees en
weduwe (dwz. zij die geen vader of man hadden om voor hen op te
komen) te ontzien en te verzorgen. En ook hier zien we dat Paulus
deze principes van barmhartigheid doortrekt naar de gemeente van het
NT (zie bijv. 1 Tim. 5:1-16, maar vgl. ook Hand. 6:1). Barmhartigheid,
had Jezus gezegd, was een kernpunt, in het Nieuwe Verbond (bijv.
Matt. 9:13) evenzeer als in het oude (bijv. Ex. 22:21-27).

Een van de allereerste dingen die van een christen verwacht
mogen worden is eerlijkheid. Reeds in de Wet wordt bij voortduring
nadruk gelegd op eerlijkheid in de handel en wordt de kennelijk
gangbare praktijk veroordeeld dat een koopman één set maten had
voor wat hij kreeg en een andere voor wat hij leverde (zie bijv. Deut.
25:13-16). Blijkbaar was zo’n vermaan noodzakelijk in een tijd waarin
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geen ‘IJkwezen’ toezicht hield op de juistheid van standaarden als maten
en gewichten. Ook in zijn spreken moest de Israëliet eerlijk zijn. Het
verbod op een vals getuigenis was zelfs één van de tien geboden. In de
Bergrede draagt Jezus zijn volgelingen op om zodanig eerlijk te zijn in
het woord dat het niet nodig moet zijn dat woord met eden te
bekrachtigen (Matt. 5:37). Uiteraard geldt deze eerlijkheid alle aspecten
van het leven. Het betekent dat de christen zijn belastingaangifte stipt
invult ook als het ontduiken van de belasting om hem heen een
nationale sport is. Het betekent dat hij niet steelt op het werk, ook al
is pikken van de baas een aanvaarde norm onder zijn collega’s. Van de
christen moet iedereen in zijn omgeving ervan overtuigd zijn dat je altijd
op hem aankunt.

Nog een punt dat ik wil noemen is loyaliteit tegenover de
werkgever. Arbeidsverhoudingen zoals wij ze nu kennen bestonden niet
in bijbelse tijden. In de tijd van het NT waren er twee soorten
‘werknemers’: slaven en dagloners. De eersten waren simpelweg
eigendom van hun heer en hadden nauwelijks rechten. De laatsten
werden per dag gehuurd tegen een overeengekomen prijs (Matt. 20:1-
2, 13); zij hadden slechts te voldoen aan hun huurovereenkomst. Maar
als we even de slaven als voorbeeld nemen, dan zien we dat zij hun heer
zonder morren moesten dienen:

“Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en
beven, in eenvoud des harten, als aan Christus” (Efez. 6:5).

Zij moesten zich ervan bewust zijn dat zij uiteindelijk niet hun aardse
heer dienden , maar hun Heer in de hemel:

“Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en
niet voor mensen; gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de
erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer” (Kol. 3:23-24).

En dat geldt, zegt Petrus, “niet alleen de goede en vriendelijke meester,
maar ook de verkeerde” (1 Petr. 2:18). Als dat geldt voor slaven in hun
gedwongen dienst, hoeveel temeer voor hen die een vrijwillige

246



arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. En wie klaagt dat hiermee een
blanco cheque wordt afgegeven aan de werkgever, dient te bedenken
dat Paulus ook voor de heren een streng vermaan heeft (Efez. 6:9).
Maar als die heer zich daar niet aan houdt is het niet aan de dienaar om
hem daarvoor ter verantwoording te roepen; dat zal God doen bij het
oordeel. Zulke principes kunnen ons veel leren over de vraag hoe wij
ons hebben te gedragen in ons werk.

Rentmeesters

Een van de belangrijkste problemen waar we in de moderne tijd
mee geconfronteerd zijn is het milieuprobleem. Een poster die mij
aansprak, vermeldde: ‘We gebruiken de aarde alsof we er nog een in
reserve hadden’. Dat is de spijker op de kop! Weliswaar lijken in onze
directe omgeving de voornaamste problemen alweer een beetje
opgelost te raken, maar wereldwijd is dat geenszins het geval. Het
voornaamste probleem is dat er een conflict ligt tussen ons individuele
eigenbelang en dat waarvan we misschien best wel zien dat het
collectief eigenlijk nodig is. We zijn niet snel bereid om onze verwor-
venheden weer op te geven; hooguit om er wat meer moeite of geld
aan te spenderen. We zijn teveel gewend om de aarde te gebruiken in
plaats van hem te beheren. Vroeger konden we ons dat permitteren
zonder dat ons dat opbrak. We konden ons afval rustig weggooien
zonder dat daar onmiddellijk rampen op volgden. We konden ons
ongereinigde afvalwater laten wegstromen want de zee was groot
genoeg om alles te verwateren. Ook de lucht was wijd genoeg om te
zuiveren wat we daarin uitbliezen. En er was vis genoeg in de zee om
steeds grotere vissersschepen uit te laten varen. Intussen hebben we
door schade en schande geleerd dat de aarde niet oneindig is, dat de
zee en de lucht niet oneindig zijn, dat de vis in de zee niet oneindig is.
We weten nu dat we de aarde moeten beheren in plaats van die slechts
te gebruiken. Nu moeten we alleen nog handelen in overeenstemming
met dat weten. Maar dat valt niet mee. We geven bijvoorbeeld de
schuld van de achteruitgang van de visstand liever aan zeehonden of
aalscholvers die ‘teveel vis eten’ (onze vis, zeggen we dan), en we lossen
het probleem liever op door dan ook maar die concurrent uit te roeien
dan door onszelf te beperken.
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Wie de Bijbel kent zal zich herinneren dat de proefperiode van het
eerste mensenpaar bestond uit het ‘bewerken en bewaren’ van een
stukje van deze aarde. Dat moest hen voorbereiden op hun grotere
taak, waarin dat ‘bewaren’ kennelijk een rol speelt. In Jezus’
gelijkenissen komen soms rentmeesters voor die tot taak hebben het
bezit van hun meester te beheren. Zij worden daar na verloop van tijd
op afgerekend. Dat slaat dan primair op hun functioneren in de
gemeente. Maar gezien Adams taakstelling lijkt het niet ver gezocht om
dat door te trekken naar het beheer van Gods Schepping. In het boek
Open-baring wordt, wanneer God de heerschappij over de aarde weer
aan Zich trekt, door zijn Zoon terug te sturen, aan de “24 oudsten” deze
lofzang in de mond gelegd:

“Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw
grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard ... de
tijd (is gekomen) ... om het loon te geven aan uw knechten, profeten,
en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen ... en om te
verderven wie de aarde verderven” (Openb. 11:17-18).

Het ‘verderven’ van de aarde slaat in de context op de activiteiten van
hen die bezig zijn Gods werk in de Schepping a.h.w.. ‘om te keren’. De
christen zou zich dus zijn rentmeesterschap bewust moeten zijn in zijn
beheer van de aarde, of van dat stukje daarvan dat hem toevertrouwd
is. Daarom viel het mij op dat een jaar of wat geleden een grote
zwendel met vis quota aan het licht kwam in een orthodoxe
vissersgemeenschap (onze meeste vissersdorpen zijn zeer orthodox),
waar je zou verwachten dat gezagsgetrouwheid en het ‘geeft de keizer
wat des keizers is’ zeer hoog in het vaandel zouden staan. Het
argument leek te zijn: als er veel vis in onze netten zit, dan zijn we
gezegend, en als we gezegend zijn is er kennelijk niets mis met ons
gedrag. Maar wat mij het meeste trof was de uitspraak: ‘Wij zullen heus
de zee niet leegvissen, want onze kinderen moeten ook nog kunnen
vissen’. Dat illustreert dat ook in die kringen de aarde nog gezien wordt
als iets dat we onbeperkt mogen gebruiken. Het woord ‘beheer’ is
duidelijk geen deel van onze religieuze erfenis. Laten we beseffen dat
we slechts rentmeesters zijn, en dat ons ooit rekenschap gevraagd zal
worden van dat rentmeesterschap.
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Vrienden van de Heer

Vooral in tijden van oorlog laat de mens zich van zijn slechtste en
meest primitieve zijde zien. Na afloop probeert de overwinnaar dat dan
door middel van processen weer recht te trekken. Daarbij hoort men
wel betogen dat er zoiets als algemeen menselijke normen zouden
bestaan, die ook volken van andere culturen zouden dienen te
erkennen. De waarheid is dat zulke algemeen aanvaarde normen er niet
zijn. De Japanner in de tweede wereldoorlog handelde naar onze
maatstaven barbaars, maar volgens zijn eigen normen volkomen
consequent. Wat sommigen onder ons ‘algemeen menselijke normen’
willen noemen is gekleurd door tweeduizend jaar Christendom, maar
dan ontdaan van alles wat teveel naar godsdienst riekt. De historische
boeken van de Bijbel vertellen ons maar al te duidelijk wat in
werkelijkheid ‘algemeen menselijk’ is zodra de mens Gods hand loslaat:
het begint bij broedermoord en het eindigt met moord, door Joden en
niet-Joden gezamenlijk, op de door God gezonden verlosser; en dat
alles uit motieven van vermeend eigenbelang. Het vereist een bewuste
wilsbeslissing om je van die weg af te keren en te ‘wandelen met God’.
Zolang je daarmee altruïstisch bezig bent zal je omgeving dat misschien
nog wel in je waarderen ook. Maar zodra de bijbelse principes komen
te staan tegenover de aanvaarde opvattingen van de dag, dan is er
volharding nodig om ‘de meerderheid niet in het kwade te volgen’.
Wandelen met God betekent oa. ook: leven in gebed. Het betekent
God (en Jezus) kennen in alles wat we doen; ons bij alles afvragen: wat
zou Hij willen dat we deden? En als we oprecht menen dat we de juiste
keuze hebben gemaakt: zijn zegen daarover zoeken. Wie de Schrift kent
weet dat Jezus zelf gezegd heeft:

“Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader” (Joh. 14:21).

En ook:

“Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied” (Joh. 15:14).
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Is er in dit leven iets dat wij meer zouden kunnen verlangen dan zijn
vrienden te zijn?
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EPILOOG

IN dit verhaal heb ik u willen tonen dat de oorspronkelijk bijbelse
boodschap een eenheid vormt, een samenhangend geheel. Maar door

het insluipen van elementen van niet-bijbelse oorsprong is die
boodschap verwaterd. Door de ‘constantinische omwenteling’ is hij
vervolgens aangepast aan veel in het voorafgaande Romeinse heiden-
dom. En door een duizendjarige periode van onbekendheid is hij onder
het stof van eeuwen verdwenen. Wat in die tijd mondeling werd door-
gegeven was wat de middeleeuwse kerk uitkwam, en wat het volk
graag wilde horen. Een monnik als Luther wist niet wat hem overkwam
toen hij voor het eerst een Bijbel in handen kreeg.

De Reformatie heeft veel rechtgezet, maar niet alles. De gedachte
aan Gods plan met de wereld was teloor gegaan. Tegen het einde van
de Middeleeuwen was de mens voorgoed geconditioneerd om alleen
geïnteresseerd te zijn in zijn persoonlijk heil. Gods plan met de wereld
interesseerde hem allang niet meer. De erfenis van de Middeleeuwen
was dat de mens geen belang meer stelde in deze aarde, maar uitzag
naar een Rijk in de hemel.

De bijbelse boodschap was van een samenhangend geheel
geworden tot een serie losse leerstellingen en dogma’s zonder
onderlinge samenhang. En als gevolg van dat gebrek aan samenhang,
gecombineerd met de menselijke neiging tot speculatie en aanpassing
van zijn denkbeelden aan de trend van de dag, zijn die leerstellingen
vaak verschoven naar geheel andere vormen en ideeën.

In de moderne tijd is er verzet begonnen te rijzen tegen deze vaak
als primitief ervaren leerstellingen. Maar in plaats van terug te gaan naar
de Bijbel om ze aan de bron te verifiëren (en te herstellen), heeft men
dat geweten aan een cultuurgebondenheid van de boodschap. De
verpakking van die boodschap zou zo primitief zijn omdat ze een
primitieve cultuur weerspiegelde. De boodschap werd vervolgens
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gereduceerd tot een stelsel van ethische normen en waarden, die men
naar believen kon aanpassen aan de eisen van de tijd. Onder invloed van
een humanistisch denken heeft men die normen en waarden vervolgens
vooral gericht op het welzijn van de medemens. En zo kwam men tot
fenomenen als bevrijdingstheologie, feministische theologie en wat al
niet, alsof het geloof een supermarkt is waar men zijn eigen theologie
kan uitkiezen.

Natuurlijk zijn er ook die zich fel tegen deze tendensen verzet
hebben en koste wat het kost zijn blijven vasthouden aan het geloof dat
hen is overgeleverd, aan ‘het geloof van de vaderen’. Maar ook zij gaan
vaak niet verder terug dan de Reformatie, Luther en Calvijn. En, zoals
een orthodoxe theoloog het eens uitdrukte in een radiopraatje: met
hun opstelling lopen zij het risico de ‘vaderen’ meer te eren dan God.

Laten we dan een radicaal besluit nemen. Laten wij het stof der
eeuwen van ons afschudden. Laten wij dat Boek, dat ons in de 16e eeuw
opnieuw in handen is gekomen, onbevooroordeeld openslaan en
terugkeren naar het geloof dat de apostelen predikten. Laten we
terugkeren, niet naar de tijd van Constantijn, maar naar de eerste eeuw
en de boodschap van de apostelen. In dit boek heb ik getracht u te
schetsen wat die boodschap was. Ik heb getracht aan te tonen dat die
boodschap een samenhangend geheel vormt, door de hele Bijbel heen.
En dat die boodschap niet moeilijk is te verstaan, als men er zich maar
voor openstelt. Wellicht bent u verrast door sommige elementen
daarvan, of misschien wel door veel daarvan. Laat dat u niet afschrikken.
Wees als de Joden te Berea (Hand. 17:11): toets het en als u vindt dat
het hout snijdt doe er dan iets mee. God heeft ons zijn Woord gegeven,
zodat wij geen onwetendheid kunnen bepleiten. Hij verlangt van ons dat
wij met dat Woord leven.

Koning Josia (Yeshua) kreeg een verloren geraakt boek in handen
dat hem vertelde dat hij ondanks zijn vroomheid op het verkeerde
spoor zat. Hij trok er zijn consequenties uit en begon een grote
hervorming. Doch slechts weinigen volgden hem daarin. De overigen
werden ten-slotte weggevoerd in ballingschap. Wij zitten met een
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teruggevonden boek waarin de grotere Yeshua ons uitdaagt: zit je wel
op het goede spoor? We hebben het vergeten boek teruggevonden,
maar hebben we ook de vergeten boodschap al weer teruggevonden?
We weten uit het boek Openbaring dat weinigen die vraag onder ogen
zullen zien. Maar bedenk zijn woorden: “Als de Zoon des mensen komt,
zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” En zijn woorden uit de Bergrede:
“Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot
het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort,
en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden”.
Het is aan ons om te zorgen dat wij tot die weinigen behoren. Het Boek
dat ons de weg kan wijzen hebben wij in handen.
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